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Εγκυκλοπαίδεια-Michael Kühnen 
  

17 - DECADENCE 
  

   Ο βιολογικός ανθρωπισμός, ως η επιστημονική επιστημολογία του 

εθνικοσοσιαλισμού, ορίζει τον άνθρωπο ως ένα αυτό-υπεύθυνο φυσικό ον με 

βιολογική προδιάθεση να δημιουργεί πολιτισμό, ο οποίος είναι βιώσιμος μόνο ως 

κοινοτικό ον.  

   Ως φυσικό ον, ο άνθρωπος, όπως και όλη η ζωή, υπόκειται στους νόμους της 

φύσης: Η κληρονομικότητα, η διαφοροποίηση και ο αγώνας για την ύπαρξη με 

την επιλογή και την εξαφάνιση - για να αναφέρουμε μόνο τους πιο σημαντικούς.  

   Για τον σε μεγάλο βαθμό ασυνείδητο πρώιμο άνθρωπο αυτή η ζωή και η 

επιβίωση μέσα στη φύση και με τη φύση είναι ακόμα αρκετά φυσική. Αλλά ο 

άνθρωπος φέρει επίσης μια βιολογική διάθεση για τη δημιουργία πολιτισμού, η 

οποία, όπως όλες οι βιολογικές διαθέσεις όλων των έμβιων όντων, εξυπηρετεί 

μόνο έναν στόχο: τη διατήρηση και την ανάπτυξη του είδους - δηλαδή την 

επιβίωση και την ανώτερη ανάπτυξη του είδους. Αυτή η διάθεση του ανθρώπου 

γίνεται ιστορικά ισχυρή με την εγκατάλειψη της ζωής του συλλέκτη και του 

κυνηγού και, σε συνδυασμό με αυτήν, με τη μετάβαση σε έναν οικιστικό αγροτικό 

πολιτισμό (βλ. επίσης αγροτιά). Ξεδιπλώνεται στις ανδρικές συμμαχίες ιερέων και 

πολεμιστών (βλ. Soldatentum), οι οποίες καθιστούν δυνατή την εγκαθίδρυση της 

μοναρχίας, ως της αρχικής μορφής του κράτους. Σε αυτούς τους δρόμους 

αναπτύχθηκε ο πολιτισμός των Αρίων. Ωστόσο, όπως κάθε πολιτισμός, έτσι και ο 

άρειος απειλείται συνεχώς από τον κίνδυνο της παρακμής. 

   Η παρακμή αρχίζει από τη στιγμή που η ανάπτυξη του πολιτισμού αποσυνδέεται 

από το σκοπό της ως βοήθημα για τη διατήρηση και την ανάπτυξη του είδους, 

ανεξαρτητοποιείται και έτσι έρχεται σε αντίθεση με τη ζωή και τους νόμους της 
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φύσης. Έτσι η παρακμή προκαλεί το θάνατο ενός πολιτισμού και κυρίως και των 

ανθρώπων που τον υποστηρίζουν.   

 Από τη στιγμή που ο πολιτισμός και η φύση έρχονται σε αντίθεση, η παρακμή 

ξεκινά και προκαλεί μια αρχικά αργή και αόρατη, στη συνέχεια συνεχώς 

επιταχυνόμενη διαδικασία παρακμής, η οποία καταλήγει στην παρακμή αυτού του 

πολιτισμού και συχνά στο θάνατο των ανθρώπων (βλ. επίσης άνθρωποι).  

   Με μια στενότερη έννοια, η παρακμή νοείται ως το τελικό στάδιο παρακμής 

ενός πολιτισμού. Χαρακτηρίζεται από: 

  

Ο υλισμός ως κυρίαρχος τρόπος ζωής, 

Αξιακός σχετικισμός, 

Εξίσωση των φύλων (βλ. γυναικείο κίνημα), 

Μείωση των γεννήσεων, 

Εκφυλισμός, 

  

   Μέσω αυτού του τελικού σταδίου της παρακμής, η θέληση για ζωή ενός λαού 

καταρρέει, και ως εκ τούτου συνήθως δεν επιβιώνει από την καταστροφή του 

πολιτισμού του. 

   Ο σημερινός μείον κόσμος κυριαρχείται από τον αμερικανισμό, ο οποίος έχει 

γίνει η παγκόσμια κινητήρια δύναμη της παρακμής στο παρόν. Απειλεί όλες τις 

φυλές, τους λαούς και τους πολιτισμούς, έτσι ώστε, για πρώτη φορά στην ιστορία, 

ολόκληρη η ανθρωπότητα απειλείται από την παρακμή και τις συνέπειές της. 

   Στο πεδίο της άριας φυλής, από την άλλη πλευρά, ο εθνικοσοσιαλισμός, ως 

κληρονόμος της ιδεαλιστικά διαμορφωμένης παράδοσης του λευκού ανθρώπου 

(βλ. επίσης αξιακό ιδεαλισμό), διαμορφώνει αντίσταση.  

   Το Εθνικοσοσιαλιστικό Κόμμα (βλ. Εθνικοσοσιαλιστικό Γερμανικό Εργατικό 

Κόμμα) ενισχύει τη θέληση για ζωή των ανθρώπων μέσω μιας πολιτιστικής 

επανάστασης, αφαιρεί τα θεμέλια του κυρίαρχου μείζονος κόσμου μέσω μιας 

εξουσιαστικής-πολιτικής επανάστασης, επιβάλλει την αυστηρή εφαρμογή της 

φυλετικής υγιεινής μέσω φυλετικών νόμων, επαναφέρει όλες τις πολιτιστικές 

εκφράσεις της ζωής στην υπηρεσία της διατήρησης και της ανάπτυξης του είδους 

και έτσι ξεπερνά την παρακμή εγκαθιδρύοντας τη Νέα Τάξη. 

  

18 - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  

   Η κρατική μορφή της σύγχρονης δημοκρατίας είναι αποτέλεσμα της 

επανάστασης του Διαφωτισμού. Οι υποστηρικτές της την αντιλαμβάνονται και 

την εξυμνούν ως την κυριαρχία του λαού, στην οποία η κυριαρχία του κράτους 

δεν ανήκει πλέον στον ηγεμόνα, όπως στη μοναρχία, αλλά στο λαό. 
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   Το πρόβλημα της δημοκρατίας είναι πώς μπορεί να γίνει ορατή και να 

εκφραστεί η βούληση του λαού, σε ποιο βαθμό πρέπει ή μπορεί να υποβληθεί σε 

περιορισμούς ή/και να συνδεθεί με ανώτερες αξίες ή αν είναι απόλυτη και 

απεριόριστη. Οι διάφορες απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα οδηγούν σε πολύ 

διαφορετικές μορφές δημοκρατίας. 

   Η δημοκρατία δυτικού τύπου συνδυάστηκε με τον φιλελευθερισμό για να 

σχηματίσει τον κοινοβουλευτισμό και έτσι πέφτει θύμα της αξιακής αποσύνθεσης 

(βλ. αξιακό σχετικισμό) και του υλισμού, καθώς η βούληση και η 

αποφασιστικότητα κατακερματίζονται και το κράτος γίνεται έρμαιο ομάδων 

συμφερόντων που ενδιαφέρονται αποκλειστικά για τους εγωιστικούς τους στόχους 

και την ευημερία τους.  

   Η δημοκρατία ανατολικού τύπου (λαϊκή δημοκρατία) συνδέει τη λαϊκή 

κυριαρχία με τον ηγετικό ρόλο του κομμουνιστικού κόμματος και την 

υποτιθέμενη επιστημονική ιδεολογία του μαρξισμού. 

   Καμία μορφή δημοκρατίας, ωστόσο, δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τα 

προβλήματα του παρόντος και του μέλλοντος και να επιτρέψει την επιβίωση, ή 

ακόμη και την ανώτερη ανάπτυξη, των ανθρώπινων κοινοτήτων, επειδή όλες τους, 

μέσω του δογματισμού τους, παρερμηνεύουν την πραγματικότητα του ανθρώπου, 

τη βιολογική του φύση, καθώς και τη ζωή και τους νόμους της. Το βασικό 

πρόβλημα της Άριας φυλής (βλ. Άρια) - η παρακμή - δεν ξεπερνιέται, αλλά 

επιδεινώνεται.  

   Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τη δυτική δημοκρατία, η οποία, όπως και η 

οικονομική και κοινωνική μορφή, ο φιλελεύθερος καπιταλισμός, με τον οποίο 

συνήθως συνδέεται, έχει οδηγήσει στην πράξη στον υλιστικό και παρακμιακό 

μείον κόσμο του σήμερα - και συνεπώς στην ιστορική χρεοκοπία της αστικής 

τάξης. Το τελευταίο στάδιο παρακμής αυτής της εξέλιξης είναι ο αμερικανισμός. 

   Για όλους αυτούς τους λόγους, ο εθνικοσοσιαλισμός απορρίπτει τη δημοκρατία 

και την ιδέα της λαϊκής κυριαρχίας και αναγνωρίζει τον κυρίαρχο μόνο στο έθνος, 

του οποίου φορέας της βούλησης είναι το εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα (βλ. 

Εθνικοσοσιαλιστικό Γερμανικό Εργατικό Κόμμα). Το μόνο κοινό που έχει ο 

εθνικοσοσιαλισμός με τη δημοκρατία δυτικού τύπου είναι η αποφασιστικότητά 

του να χρησιμοποιήσει τους μηχανισμούς της για να επιφέρει μια νόμιμη 

επανάσταση μέσω της συμμετοχής στον κομματικό αγώνα και η πεποίθηση ότι η 

Νέα Τάξη δεν μπορεί να οικοδομηθεί με εξαναγκασμό, αλλά απαιτεί τη συναίνεση 

των μαζών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα 

επιδιώκει τη συναίνεση της πλειοψηφίας στη δημοκρατία προκειμένου να 

καταργήσει τη δημοκρατία και να εγκαθιδρύσει ένα εθνικοσοσιαλιστικό λαϊκό 

κράτος. 
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19 - ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
  

   Η Γερμανία είναι η περιοχή εγκατάστασης των, στη μέση της Ευρώπης 

κλειστού, γερμανικού λαού. Οι Γερμανοί αποτελούν τον πυρήνα της γερμανικής 

οικογένειας των λαών (βλ. Γερμανικοί λαοί). 

   Η σημερινή Γερμανία περιλαμβάνει τα τρία τεχνητά κράτη που ιδρύθηκαν από 

τις νικήτριες δυνάμεις του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, την ΟΔΓ, τη ΛΔΓ και την 

ΟΔΓ Αυστρίας, τα οποία δεν μπορούν να θεωρηθούν ως πραγματικά κράτη, 

καθώς η ΟΔΓ και η ΛΔΓ στερούνται οποιασδήποτε κυριαρχίας, ενώ η Αυστρία 

στερείται του δικαιώματος αυτοδιάθεσης με την κρατική της συνθήκη 

(απαγόρευση Anschluss).  

   Άλλα τμήματα της Γερμανίας έπεσαν σε διάφορες περιόδους σε γειτονικά κράτη 

προς βορρά, δύση και νότο (το Βόρειο Σλέσβιχ στη Δανία, το Έουπεν-Μαλμέντι 

στο Βέλγιο, η Αλσατία-Λωρραίνη στη Γαλλία και το Νότιο Τιρόλο στην Ιταλία). 

Τέλος, η αρχαία περιοχή εγκατάστασης των Γερμανών περιλαμβάνει, αν και οι 

περισσότεροι Γερμανοί από εκεί εκδιώχθηκαν μετά τον πόλεμο, τα διαχωρισμένα 

ανατολικά εδάφη της Γερμανικής Αυτοκρατορίας, τα οποία κατέχουν και 

διαχειρίζονται Ρώσοι, Πολωνοί και Τσέχοι. 

   Αυτή η περιγραφή της διχόνοιας και της καταπίεσης της Γερμανίας καθιστά 

απολύτως σαφή την ανάγκη για έναν γερμανικό εθνικισμό που θα αποκαταστήσει 

την ελευθερία και την κυριαρχία του γερμανικού λαού, θα ενώσει όλη τη 
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Γερμανία σε ένα έθνος και θα αποτελέσει το θεμέλιο του επερχόμενου Τέταρτου 

Ράιχ. 

   Η ενσάρκωση αυτού του γερμανικού εθνικισμού είναι το Εθνικοσοσιαλιστικό 

Γερμανικό Εργατικό Κόμμα, ως φορέας της βούλησης του γερμανικού λαού. 

 

20 - ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΊΗΣΗ 
  

   Ο βιολογικός ανθρωπισμός, ως επιστημονική θεωρία της γνώσης του 

εθνικοσοσιαλισμού, επιδιώκει τη γνώση της φύσης και των νόμων της ζωής της 

και τη μεταφέρει στην κοινωνική ζωή του Άριου ανθρώπου (βλ. Άριος), 

προκειμένου να δημιουργήσει, μέσω της βιολογικής σκέψης και της βιοπολιτικής 

δράσης, την προϋπόθεση για τη διατήρηση και την ανάπτυξη της Άριας φυλής.  

   Οι σημαντικότεροι από αυτούς τους νόμους της ζωής είναι η κληρονομικότητα, 

η διαφοροποίηση και ο αγώνας για την ύπαρξη με την επιλογή και την εξάλειψή 

του.  

   Ενώ η κληρονομικότητα αντιπροσωπεύει το στατικό στοιχείο της ζωής, το οποίο 

επικρατεί πολιτικά στις παραδοσιακές κοινότητες (βλ. παράδοση) και υλοποιείται 

στη μοναρχία, την αριστοκρατία και την κοινωνία των καστών ή των 

κληρονομικών τάξεων, η διαφοροποίηση αντιπροσωπεύει το δυναμικό στοιχείο 

της ζωής.  

   Η μεταβίβαση του κληρονομικού υλικού δεν πραγματοποιείται ποτέ ως ακριβές 

αντίγραφο, αλλά ως συνεχής ανανέωση και με συνεχείς μικρές αλλαγές που 

προκαλούνται από μεταλλάξεις και προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες συνθήκες 

διαβίωσης. Αν αποδειχθούν στον αγώνα για τη ζωή, σταθεροποιούνται γενετικά 

και μπορούν τελικά να αυξηθούν μέχρι την εμφάνιση νέων ειδών και μορφών 

ζωής. Έτσι αναπτύσσεται και εξελίσσεται η άπειρη ποικιλία της ζωής, η οποία 

εκφράζεται με τον άνθρωπο πρώτα απ' όλα σε φυλές, λαούς και φυλές. 

   Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο δογματισμός της ισότητας όλων των 

ανθρώπων, που χαρακτηρίζει τις περισσότερες από τις επικρατούσες σήμερα 

ιδεολογίες, είναι τόσο εχθρικός για τη ζωή.  

   Όπου πραγματικά επιβάλλεται, αυτό δεν μπορεί παρά να οδηγήσει στην 

εξαθλίωση και την τυποποίηση - στον τυποποιημένο μαζικό άνθρωπο - όπως 

χαρακτηρίζει την εικόνα του ανθρώπου πάνω απ' όλα του φιλελεύθερου 

καπιταλισμού και του μαρξισμού.  

   Αντίθετα, ο εθνικοσοσιαλισμός αναγνωρίζει την ποικιλομορφία της ζωής και 

προστατεύει το κληρονομικό υλικό από την ανάμειξη, την τυποποίηση και τη 

βιολογική εξαθλίωση μέσω των φυλετικών νόμων και της φυλετικής υγιεινής. Με 

τον τρόπο αυτό, μεταφέρει τον νόμο της ζωής της διαφοροποίησης στην κοινοτική 

ζωή της άριας φυλής, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη φυλετική επιβίωση και 
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την ανώτερη ανάπτυξη σύμφωνα με το είδος και τη φύση και γίνεται έτσι η 

οργανωμένη θέληση για ζωή των Αρίων. 

   Στη νέα τάξη πραγμάτων, που θα κερδηθεί από την εθνικοσοσιαλιστική 

επανάσταση, μια άρια κοινότητα λαών θα ανθίσει ως προηγμένος πολιτισμός, που 

θα αποδίδει δικαιοσύνη στην ποικιλομορφία της ζωής και θα επιτρέπει σε κάθε 

φυλετικό σύντροφο, σε κάθε άριο λαό και στην άρια φυλή στο σύνολό της να ζει 

και να αναπτύσσεται ελεύθερα σύμφωνα με τη βιολογική της φύση. Αυτή είναι η 

υψηλότερη μορφή και η μόνη φυσική κατανόηση της ελευθερίας. 
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Διασκέδαση κάτω από τη σβάστικα 
  
Ο εθνικοσοσιαλιστικός ακτιβισμός έχει και τις πιο ανάλαφρες στιγμές του! 
Ακολουθεί ένα απόσπασμα από το βιβλιαράκι του Gerhard Lauck "Fun Un-
der the Swastika". 
  
  

14. 
  
   Ένα απόγευμα, ενώ καθόμουν στο γραφείο του αξιωματικού υπηρεσίας στο 
Rockwell Hall στο Σικάγο, άκουσα ένα χτύπημα στην πόρτα. Έτσι, καθώς άνοιξα 
την πόρτα. Προς μεγάλη μου έκπληξη, εκεί στεκόταν ένας ξεναγός με περίπου 
δώδεκα άτομα με τα σαγόνια τους κρεμασμένα από έκπληξη, επειδή ποτέ δεν 
πίστευαν ότι θα έβλεπαν κάτι σαν το Rockwell Hall ή έναν ναζιστή Stormtrooper 
να ανοίγει την πόρτα με πλήρη στολή. Έτσι, καθώς ο ξεναγός με ρώτησε αν ήταν 
εντάξει αν έμπαιναν μέσα, είπα βέβαια, ελάτε μέσα. Καθώς έμπαιναν στον χώρο 
συνάντησης, έδωσα στον καθένα από αυτούς κάποια εθνικοσοσιαλιστικά έντυπα 
και απάντησα σε ερωτήσεις όπως "Είστε ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ Ναζί; " και "Οι 
Γερμανοί Ναζί έκαναν αέρια στους Εβραίους;" 
   Προς το τέλος της ουράς ήταν ένας μικρός Εβραίος ντυμένος με ένα 
λουλουδάτο πουκάμισο και ένα εμετοπράσινο καρό παντελόνι, λευκή ζώνη και 
παπούτσια. Καθώς με κοίταξε, του έριξα το "κακό μάτι" που μου είχε μάθει ο 
σύντροφός μου ο Μαξ. Ο Εβραίος με προσπέρασε και μουρμούρισε κάτι για το 
Ολοκαύτωμα. Του απάντησα: "Ναι, αυτό δεν συνέβη ποτέ! " Τότε ο Εβραίος 
άρχισε να λέει στους υπόλοιπους ότι ήμασταν δολοφόνοι. 
   Εκείνη τη στιγμή ένας από τους αξιωματικούς μας μπήκε στον χώρο της 
συνάντησης. Εκείνη την ημέρα υπήρχαν μερικοί από εμάς που έφτιαχναν 
μπλουζάκια της Λευκής Δύναμης στο πίσω δωμάτιο. Λοιπόν, αυτός ο Εβραίος 
άρχισε να ουρλιάζει για το "ολοκαύτωμα". Καθώς γύρισα, ο ανώτερός μου 
αξιωματικός άρπαξε τον Εβραίο από το πίσω μέρος του γιακά και από τη ζώνη και 
τον πέταξε έξω από την πόρτα στην οδό 71st . Οι υπόλοιποι της ξενάγησης βγήκαν 
μετά από αυτόν, ενώ εγώ κρατούσα την πόρτα ανοιχτή λέγοντάς τους να είναι 
σίγουροι ότι θα παρευρεθούν στη συνάντηση της Παρασκευής το βράδυ. 
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