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Εγκυκλοπαίδεια - Michael Kühnen 
  

24 - ΕΙΣΟΔΗΜΑ 
  

   Οι βασικές ιδέες του σοσιαλισμού völkisch και της οικονομικής τάξης του 

κορπορατισμού που βασίζεται σε αυτόν είναι η ισότητα των δικαιωμάτων και των 

υποχρεώσεων όλων των εθνικών συντρόφων, σύμφωνα με την ηθική της 

εργασίας, και η δικαιοσύνη σύμφωνα με την κατευθυντήρια αρχή του πρωσισμού 

"στον καθένα το δικό του" - γι' αυτό και ο σοσιαλισμός völkisch αποκαλείται 

συχνά "πρωσικός σοσιαλισμός" στη Γερμανία.  

   Η στάση του εθνικοσοσιαλισμού απέναντι στη φύση και την έκταση του 

προσωπικού εισοδήματος των Volksgenossen απορρέει από αυτές τις δύο αρχές: 

   Οι άνθρωποι δεν είναι ίσοι, αλλά διαφορετικοί ως προς τη διάθεση, τα 

ενδιαφέροντα, την προθυμία για απόδοση. Διαφέρουν ως προς το φύλο, τον 

χαρακτήρα και τον τύπο του ατόμου (βλ. επίσης διαφοροποίηση). Κατά συνέπεια, 

το εισόδημα δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι το ίδιο για όλους, αλλά πρέπει να 

ανταμείβει δίκαια τη συγκεκριμένη απόδοση του ατόμου για την εθνική 

κοινότητα. 

   Προκειμένου να μην υπάρχουν ή να μην προκύψουν εκ νέου οξυμένα ταξικά 

όρια με τον κίνδυνο ταξικής πάλης, που θα διέλυε την εθνική κοινότητα και θα 

την καθιστούσε αδύνατη, πρέπει να καθοριστούν εισοδηματικά όρια στην κορυφή 

και στη βάση, τα οποία δεν μπορούν ούτε να ξεπεραστούν ούτε να υπολείπονται. 

   Το ύψος του εισοδήματος ενός Volksgenossen δεν εξαρτάται από το αν είναι 

προϊστάμενος ή χειρώνακτας, αν έχει καλύτερη ή χειρότερη σχολική εκπαίδευση ή 

αν προέρχεται από πλούσια ή φτωχή οικογένεια, αλλά αποκλειστικά από το πόσο 

συμβάλλει στη Volksgemeinschaft στον τόπο του και σύμφωνα με τις ικανότητές 

του και πόσο σημαντική είναι η ευθύνη και η σημασία της εργασίας του για 
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αυτήν. Κατά βάση:  

   Κάθε εργασία που γίνεται καλά και ανταποκρίνεται στις δικές του ικανότητες 

και στα όρια απόδοσης είναι σημαντική για την εθνική κοινότητα, ανταμείβεται 

δίκαια και είναι εξίσου σεβαστή. 

   Το προσωπικό εισόδημα πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά από τη δική του 

εργασία. Κάθε εισόδημα χωρίς εργασία ή προσπάθεια (εισοδήματα από τόκους, 

ενοίκια, μισθώματα, κληρονομιές πέραν των προσωπικών σουβενίρ κ.λπ.) 

εξαλείφεται, όπως απαιτεί και το σημείο 11 του κομματικού προγράμματος του 

Εθνικοσοσιαλιστικού Γερμανικού Εργατικού Κόμματος. Στον εθνικοσοσιαλισμό, 

μόνο το άτομο εργάζεται και αμείβεται δίκαια γι' αυτό. Το εισόδημά του 

αντιστοιχεί στην προσωπική του απόδοση. Το ιδιωτικό του εισόδημα είναι ο 

καρπός της εργασίας του. Έτσι ξεπερνιέται τελικά ο καπιταλισμός, ο οποίος 

βασίζεται στη διεστραμμένη ιδέα ότι και το χρήμα μπορεί να "δουλεύει" και έτσι 

να παρέχει στον ιδιοκτήτη του ένα εισόδημα χωρίς κόπο και προσπάθεια (βλ. 

επίσης δουλεία στον τόκο). 

   Η εθνικοσοσιαλιστική Volksgemeinschaft, ωστόσο, βασίζεται στην ηθική της 

εργασίας και όχι στην υποταγή στη δύναμη του χρήματος. 

  

25 - ELITE 
  

   Ως κοσμοθεωρία του βιολογικού ανθρωπισμού, ο εθνικοσοσιαλισμός υποθέτει 

ότι η πραγματικότητα της ζωής καθορίζεται από φυσικούς νόμους. 

   Εκτός από την κληρονομικότητα και τη διαφοροποίηση, η επιλογή στον αγώνα 

για ύπαρξη είναι ο σημαντικότερος νόμος της φύσης για κάθε μορφή ζωής.  

   Η επιλογή εξαλείφει ό,τι είναι ακατάλληλο για τη ζωή, οδηγεί την εξέλιξη προς 

τα εμπρός και επιτρέπει έτσι τη διατήρηση των ειδών και την ανάπτυξη των 

ειδών. 

   Αυτοί οι νόμοι της ζωής ισχύουν επίσης για τους λαούς και τις φυλές της 

ανθρώπινης μορφής ζωής - με τη διαφορά ότι η ελεύθερη βούληση επιτρέπει στον 

άνθρωπο να ζει προσωρινά σε αντίθεση με τους νόμους της φύσης, προκαλώντας 

έτσι παρακμή και θέτοντας σε κίνδυνο την επιβίωση του είδους του. 

   Στον αγώνα για τη διατήρηση και την ανάπτυξη του είδους της φυλής και των 

λαών των Αρίων, το εθνικοσοσιαλιστικό παγκόσμιο κίνημα με τα κόμματά του 

προσπαθεί επομένως, ως φορείς της θέλησης των λαών, να γεμίσει όλους τους 

λαούς και τους συντρόφους της φυλής με τη θέληση να ζουν και να ενεργούν 

σύμφωνα με το είδος και τη φύση. Αυτό περιλαμβάνει μέτρα φυλετικής υγιεινής 

καθώς και τη θέληση για κοινότητα (βλ. σοσιαλισμό) αφενός και αφετέρου για 

σχηματισμό ελίτ μέσα σε όλες τις κοινότητες των λαϊκών συντρόφων. Αυτός ο 

σχηματισμός ελίτ πρόκειται να εξυπηρετηθεί από το ολοκληρωτικό κράτος που 
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γεννιέται από την εθνικοσοσιαλιστική επανάσταση, η οποία τελικά οδηγεί στη 

Νέα Τάξη.  

   Υπό αυτή την έννοια, το Εθνικοσοσιαλιστικό Κόμμα εκπαιδεύει όλους τους 

Volksgenossen - και ιδιαίτερα τους νέους - στην ιδέα της κοινότητας και της 

διαμόρφωσης ελίτ σε όλα τα επίπεδα της εθνικής και ατομικής ζωής. Στη 

Γερμανία, αυτό αντικατοπτρίζεται στο σημείο 20 του κομματικού προγράμματος 

του Εθνικοσοσιαλιστικού Γερμανικού Εργατικού Κόμματος. 

   Η εκπαίδευση της ελίτ πραγματοποιείται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η τάξη, ο 

πλούτος, η καταγωγή και το επάγγελμα, αποκλειστικά με βάση το ταλέντο και τις 

επιδόσεις - και μάλιστα από τα πρώτα νεανικά χρόνια. Για το σκοπό αυτό, μετά 

την επανάσταση, δημιουργούνται από το κόμμα και το κράτος σχολεία ελίτ, στα 

οποία εκπαιδεύεται μια völkisch ελίτ σύμφωνα με τις αρχές του Führerprinzip.  

Αλλά αυτή η διαμόρφωση της ελίτ αρχίζει ήδη από την εποχή του αγώνα. Το ίδιο 

το κόμμα, στην αντίσταση ενάντια στην παρακμή του κυρίαρχου μείον κόσμου, 

καθώς και ενάντια στις διώξεις από τους πολιτικούς αντιπάλους και στον αγώνα 

για την επανάσταση και τη Νέα Τάξη, διαμορφώνει μια μαχητική ελίτ μέσω του 

σχηματισμού στελεχών (βλ. επίσης Στέλεχος). 

  

26 - ΠΡΟΠΌΝΗΣΗ ΕΛΊΤ 
  

   Ο βιολογικός ανθρωπισμός, ως επιστημονική θεωρία της γνώσης του 

εθνικοσοσιαλισμού, επιδιώκει τη γνώση των νόμων της ζωής. Ως πολιτική 

δύναμη, το εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα διαμορφώνει στη συνέχεια την 

πραγματικότητα της ζωής των ανθρώπων και τη φύση και τη μορφή του εθνικού 

κράτους με βάση αυτούς τους νόμους.  

   Ένας από τους σημαντικότερους νόμους της ζωής, εκτός από την 

κληρονομικότητα και τη διαφοροποίηση, είναι ο αγώνας για την ύπαρξη, ο οποίος 

στη φύση οδηγεί στην επιλογή των καλύτερων και ικανότερων για ζωή και στην 

εξάλειψη των κατώτερων και ακατάλληλων για ζωή. Κάτω από τις συνθήκες της 

πολιτισμικής ανάπτυξης και υπό τον διαρκή κίνδυνο της παρακμής, αυτός ο νόμος 

της ζωής, που καθιστά δυνατή τη διατήρηση του είδους και την ανάπτυξη του 

είδους, κινδυνεύει στον άνθρωπο από μια τεχνητή μείζονα επιλογή (βλ. επίσης 

Untermensch). Μέσα στην Άρια φυλή (βλ. Άρια) αυτή η λανθασμένη ανάπτυξη 

είναι πολύ προχωρημένη. 

   Ως εκ τούτου, το εθνικοσοσιαλιστικό παγκόσμιο κίνημα, ως οργανωμένη 

θέληση για ζωή της Άριας φυλής, απαιτεί μια έντονη επιλογή και σχηματισμό ελίτ 

σε όλα τα επίπεδα της εθνικής, φυλετικής και ατομικής ζωής, προκειμένου να 

επιστρέψει σε έναν πολιτισμό σύμφωνο με το είδος και τη φύση.  

   Αυτοί οι στόχοι μπορούν να βρεθούν και πάλι στα κομματικά προγράμματα των 
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εθνικοσοσιαλιστικών κομμάτων, καθένα από τα οποία θέλει να αναδείξει μια ελίτ 

μέσα στο λαό του.  

   Στην περίοδο του αγώνα, αυτό συμβαίνει κυρίως μέσω των απαιτήσεων του 

ίδιου του επαναστατικού αγώνα, ο οποίος παράγει μια μαχητική ελίτ. Μετά την 

επανάσταση, σχηματίζεται μια κρατική ελίτ σε όλα τα επίπεδα - στο πλαίσιο της 

συνολικής κινητοποίησης του εθνικοσοσιαλιστικού λαϊκού κράτους. Ο 

σχηματισμός της ελίτ πραγματοποιείται φυσικά με έμφαση στην αναπτυσσόμενη 

ανδρική νεολαία, η οποία γίνεται έτσι ο εγγυητής της πορείας προς τη Νέα Τάξη. 

   Στο κομματικό πρόγραμμα του Εθνικοσοσιαλιστικού Γερμανικού Εργατικού 

Κόμματος, η εκπαιδευτική πολιτική καθορίζεται στο σημείο 20. Σύμφωνα με 

αυτό, κάθε προικισμένο αγόρι, ανεξάρτητα από τη θέση, την καταγωγή και τον 

πλούτο των γονέων του, πρέπει να προωθείται από το κράτος, έτσι ώστε να 

μεγαλώνει μια πραγματικά völkisch - και όχι ταξικά δεσμευμένη - ελίτ. Όποιος 

διαθέτει ταλέντο και κλίση σε έναν συγκεκριμένο τομέα πρέπει να ενθαρρύνεται 

σε αυτόν, έτσι ώστε όλες οι ικανότητες των συντρόφων του λαού να μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την εθνική κοινότητα και η ίδια η αναπτυσσόμενη νεολαία 

να διαμορφωθεί σε ανθρώπους που ωριμάζουν για να ενσαρκώσουν την 

υψηλότερη αξία της φυλής και της προσωπικότητας, όπως ζήτησε κάποτε ο Φύρερ 

στο "Mein Kampf". 

   Τα σχολεία της ελίτ του εθνικοσοσιαλιστικού λαϊκού κράτους, όπως αυτά 

υπήρχαν στο Τρίτο Ράιχ με τα NPEA (γνωστά ως "Napolas") και τα σχολεία του 

Αδόλφου Χίτλερ και επρόκειτο να στεφανωθούν από τα Κάστρα Τάξης και το 

Λύκειο του Κόμματος, εξυπηρετούν επίσης αυτόν τον σκοπό. 

   Η κοινότητα σκέψης του Νέου Μετώπου αναλαμβάνει το αίτημα του 

κομματικού προγράμματος καθώς και τα συγκεκριμένα σχέδια του Τρίτου Ράιχ. 

Μετά την επανάσταση, αγωνίζεται για την εγκαθίδρυση του: 

  

"Nationalpolitische Erziehungsanstalten" (NPEA) ως σχολεία ελίτ για αγόρια από 

την ηλικία των 10 ετών για την εκπαίδευση μιας επαγγελματικής ελίτ για το 

völkisch κράτος, 

  

"Σχολεία του Αδόλφου Χίτλερ" ως σχολεία ελίτ για αγόρια από την ηλικία των 14 

ετών που δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ενθουσιασμό για τον 

εθνικοσοσιαλισμό, για την καλλιέργεια μιας ταυτόχρονης επαγγελματικής, 

πολιτικής και μαχητικής ελίτ για το κόμμα, 

  

Κάστρα παραγγελιών για την εκπαίδευση των κατώτερων και μεσαίων ηγετικών 

στελεχών του κόμματος και των παραρτημάτων του (βλ. επίσης Führerprinzip), 
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το γυμνάσιο του κόμματος για την εκπαίδευση του ανώτερου ηγετικού σώματος 

του κόμματος με τη μορφή ακαδημίας για τη ζωή και την κρατική ηγεσία, 

  

καθώς και μια πληθώρα άλλων σχολικών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, τα οποία 

όλα και σε όλα τα επίπεδα εξυπηρετούν την επιθυμητή εκπαίδευση της ελίτ του 

völkisch και διασφαλίζουν έτσι το μέλλον του έθνους. 

  

27 - ΤΕΛΙΚΉ ΛΎΣΗ 
  

   Η αναγκαιότητα της τελικής λύσης του εβραϊκού ζητήματος προκύπτει από την 

ισχυρή και μοιραία εβραϊκή επιρροή στην πνευματική ζωή της άριας φυλής (βλ. 

Άριοι), τη συντριπτική παγκόσμια δύναμη του εβραϊσμού στην πολιτική, την 

οικονομία, την υψηλή χρηματοδότηση, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τον 

πολιτισμό, καθώς και από τον τελικό στόχο των εβραϊκών προσπαθειών - την 

παγκόσμια κυριαρχία - που απειλεί την ελευθερία όλων των λαών. Ο Σιωνισμός, 

ως το εθνικό κίνημα του εβραϊκού λαού, αγωνίζεται για την ενοποίηση όλων των 

εθνικών δυνάμεων και όλης της εβραϊκής εξουσίας για την επίτευξη αυτού του 

στόχου. Για τον σκοπό αυτό, στηρίζεται αφενός στην κρατική κυριαρχία του 

πειρατικού κράτους του Ισραήλ και αφετέρου στις εβραϊκές κοινότητες που είναι 

διάσπαρτες σε όλο τον κόσμο, στην παγκόσμια σιωνιστική οργάνωση και σε 

άτομα με επιρροή.  

   Η τελική λύση του προβλήματος που προκύπτει απαιτεί έναν παγκόσμιο 

αμυντικό αγώνα όλων των λαών που αγωνίζονται για την ελευθερία, στον οποίο 

δεσμεύτηκε η συντριπτική πλειοψηφία των εθνών που εκπροσωπούνται στον 

ΟΗΕ, όταν κήρυξαν πανηγυρικά τον σιωνισμό παράνομο. 

   Στη Γερμανία, το κομματικό πρόγραμμα του Εθνικοσοσιαλιστικού Γερμανικού 

Εργατικού Κόμματος περιέχει τις προϋποθέσεις για την τελική λύση του εβραϊκού 

ζητήματος με τα αιτήματα για φυλετικό διαχωρισμό Εβραίων και Αρίων και για 

την αποδυνάμωση του σιωνισμού και των αρωγών του μέσω μιας εθνικής 

κρατικής ηγεσίας. Αυτή η αποδυνάμωση εξασφαλίζεται με μια εθνική εθνική 

οικονομία (βλ. και αυταρχία), μια εθνική λαϊκή άμυνα, δικαιοδοσία και πολιτισμό 

και την ανάκτηση του ελέγχου των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Το πρόγραμμα 

του κόμματος συνοψίζει όλα αυτά στη διατύπωση του αγώνα ενάντια στο 

"εβραϊκό υλιστικό πνεύμα μέσα και έξω από εμάς" (σημείο 24 - βλ. επίσης 

αντισημιτισμός). 

   Η πραγματική τελική λύση μπορεί να λάβει χώρα μόνο σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Το Νέο Μέτωπο υποστηρίζει το "Σχέδιο Κολόμβος" για το σκοπό αυτό.  

   Το Σχέδιο Κολόμβος προβλέπει την κλειστή εγκατάσταση του εβραϊκού λαού 

στις ΗΠΑ, όπου ζουν ήδη οι περισσότεροι Εβραίοι. Στο έδαφος των ΗΠΑ θα 
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πρέπει να δημιουργηθεί ένα αυτόνομο εβραϊκό κράτος, στο οποίο οι Εβραίοι θα 

μπορούν να ζουν σύμφωνα με το είδος και την παράδοσή τους, χωρίς να απειλούν 

την ελευθερία των άλλων λαών. Ταυτόχρονα, το πειρατικό κράτος του Ισραήλ θα 

εκκαθαριστεί και η παγκόσμια αξίωση εξουσίας του Σιωνισμού θα σπάσει. 

   Έτσι, σε αντίθεση με τη συνήθη προπαγάνδα της θηριωδίας του 

Ολοκαυτώματος, η Εθνικοσοσιαλιστική Τελική Λύση του Εβραϊκού Ζητήματος 

δεν προβλέπει την εξόντωση του εβραϊκού λαού, ούτε τον διωγμό μεμονωμένων 

Εβραίων, αλλά απλώς επιτρέπει την ελευθερία και την ανάλογη με το είδος 

ανάπτυξη των λαών, η οποία θα περιλάμβανε έναν εβραϊκό λαό - ως κανονικό λαό 

όπως όλοι οι άλλοι - που δεν θα αποτελούσε πλέον εφιάλτη και καταδίκη για τον 

κόσμο. 
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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". 
  
  

17. 
  
   Σε ερώτηση δημοσιογράφου για τον αυτοπροσδιορισμό του, ο Λάουκ απάντησε: 
"Είμαι απλώς ένα σύμβολο του σεξ και ένας γραφειοκράτης. " 
  

  
18. 

  
   Οδηγούσαμε στο κέντρο της πόλης με το βαν του κόμματος με σημαίες με 
σβάστικα να κυματίζουν περήφανα. Καθώς περνούσαμε από την τράπεζα, ένας 
άνδρας χαμογέλασε και μας χαιρέτησε με τον χαιρετισμό της Λευκής Δύναμης. 
Όταν πρόσεξε τον βλάκα δίπλα του να μας δείχνει το δάχτυλο, γύρισε και τον 
χτύπησε. 
   Αυτό είναι που αποκαλώ δημόσια υποστήριξη... στην πράξη! 
  
  

 19. 
  
   Δεν θα ξεχάσω ποτέ την πρώτη μου κομματική συγκέντρωση. Οδηγούσαμε 
μέσα από έναν ωκεανό μαύρων σε ένα μικρό νησί με λευκά σπίτια. Στεκόμουν 
στην ουρά με τους καταιγιστές καθώς ένας ομιλητής του κόμματος μιλούσε για τη 
Λευκή Δύναμη σε περίπου 300 Λευκούς, που είχαν έρθει στο πάρκο για να μας 
ακούσουν. 
   Στη συνέχεια έσπευσαν προς τα εμπρός. "Ω, ω! Έρχονται να μας πιάσουν!" 
Σκέφτηκα για μια στιγμή. Αλλά όχι, είχαν έρθει μπροστά για να αρπάξουν με 
ανυπομονησία τα έντυπα της Λευκής Εξουσίας που είχαμε φέρει μαζί μας για 
διανομή. 
   Δεν ξέρω αν έμεινα περισσότερο έκπληκτος ή περισσότερο ευχαριστημένος. 
Αλλά χάρηκα που η πρώτη μου εντύπωση ήταν λανθασμένη! 
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