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Εγκυκλοπαίδεια - Michael Kühnen 
  

28 - ΗΘΙΚΗ 
  

   Ο εθνικοσοσιαλισμός διακρίνει συνειδητά την ηθική από την ηθική. Η ηθική 

απορρέει από τις διάφορες εκδηλώσεις του δογματισμού και επιβάλλεται με 

ψυχικό, πνευματικό ή/και σωματικό εξαναγκασμό. Ο καθοδηγητικός του λόγος 

είναι το "πρέπει" της Παλαιάς Διαθήκης. Η ηθική που ισχύει στον ευρωπαϊκό 

πολιτισμικό χώρο (βλ. Ευρώπη) είναι αυτή του εβραϊκά κοσμημένου 

χριστιανισμού (βλ. επίσης Ιουδαϊσμός), η οποία νομισματικά αποδυναμώνεται, 

μέχρι σήμερα, και την εποχή του Διαφωτισμού και μαζί της της αστικής τάξης. 

Ωστόσο, διαλύεται όλο και περισσότερο υπό την επίδραση της παρακμής στον 

βιότοπο της άριας φυλής (βλ. επίσης Άρια). 

   Ο εθνικοσοσιαλισμός δεν βλέπει το καθήκον του στην υποστήριξη ή την 

ανανέωση της αμφιταλαντευόμενης ηθικής, αφού στον πυρήνα του είναι ενάντια 

στη φύση και τα είδη, ενάντια στο σώμα και τη ζωή.  

Στη θέση της ηθικής, ο εθνικοσοσιαλισμός βάζει μια ιεροτελεστία και μια ηθική 

σύμφωνα με το είδος και τη φύση.  

   Η εθνικοσοσιαλιστική ηθική του αξιακού ιδεαλισμού δεν βασίζεται σε 

δογματικές πεποιθήσεις, αλλά πηγάζει από τη φυσική επιστημονική 

επιστημολογία του βιολογικού ανθρωπισμού και αποτελεί έτσι την εφαρμογή των 

νόμων της ζωής (κυρίως της κληρονομικότητας, της διαφοροποίησης και της 

πάλης) στη ζωή της ανθρώπινης κοινότητας. Πραγματοποιείται από την ελεύθερη 

βούληση του ανθρώπου, ο οποίος θέλει να ζήσει μια πολύτιμη και ουσιαστική 

ζωή, και αποτελεί το θεμέλιο της ελευθερίας του. Η ηγετική της λέξη είναι το 

περήφανο "θα το κάνω"! (βλ. επίσης Υπερηφάνεια). 

   Αίσθηση και στόχος της εθνικοσοσιαλιστικής ηθικής είναι η διατήρηση και 
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ανάπτυξη της Άριας φυλής και των λαών της. Ανάλογα με την εθνικότητα, το 

φύλο, τον τύπο του ανθρώπου, ακόμη και την ατομική προσωπικότητα, 

προκύπτουν διαφορετικές εκφράσεις:  

   Για παράδειγμα, η ηθική του να είσαι εργάτης, στρατιώτης, ηγέτης (βλ. 

Führerprinzip), μητρότητα κ.λπ. Αλλά το νόημα και ο στόχος παραμένουν πάντα 

δεσμευτικά και ενοποιητικά, επιτρέποντας έτσι τη δημιουργία και τη διατήρηση 

μιας πραγματικής εθνικής κοινότητας. 

   Μέχρι την εθνικοσοσιαλιστική επανάσταση και την εγκαθίδρυση του 

εθνικοσοσιαλιστικού λαϊκού κράτους (βλέπε κράτος), η ηθική του αγώνα και του 

μαχητή βρίσκεται σε πρώτο πλάνο, όπως αντικατοπτρίζεται κυρίως στις 10 

εντολές του πολιτικού στρατιώτη που είναι δεσμευτικές για το Sturm-Abteilung 

του Εθνικοσοσιαλιστικού Γερμανικού Εργατικού Κόμματος και, μέχρι την 

επανίδρυσή του, για το Νέο Μέτωπο.  

   Από αυτή τη στάση ζωής, το Νέο Μέτωπο απορρίπτει κάθε επιρροή των 

αστικών ηθικών αντιλήψεων στην κομματική ζωή και αξιολογεί τους 

υποστηρικτές του αποκλειστικά και μόνο με βάση την προθυμία τους να 

δεσμευτούν και να κάνουν θυσίες στον πολιτικό αγώνα. 

 

29 - ΕΥΡΩΠΗ 
    

   Η Ευρώπη είναι η περιοχή εγκατάστασης της Άριας φυλής (βλ. Άριοι) στη διπλή 

ευρωπαϊκή-ασιατική ήπειρο. Τα γεωγραφικά της σύνορα στα βόρεια, δυτικά και 

νότια σχηματίζουν ο Αρκτικός Ωκεανός, ο Ατλαντικός Ωκεανός και η Μεσόγειος 

Θάλασσα, ενώ στα ανατολικά τα Ουράλια Όρη θεωρούνται το γεωγραφικό όριο 

της Ευρώπης, η οποία κατοικείται ουσιαστικά από τις τρεις άριες οικογένειες των 

λαών της γερμανικής, της σλαβικής και της ρωμαϊκής φυλής. Αυτές θεωρούνται 

επίσης φυλετικά ως Σκανδιναβικές, Ανατολικές και Δυτικές φυλές στο πλαίσιο της 

Λευκής Μεγάλης Φυλής.  

   Στην πραγματικότητα, όμως, τα πραγματικά σύνορα της Ευρώπης είναι 

δυναμικά, καθώς εξαρτώνται στα ανατολικά από την κατάσταση της φυλετικής 

πάλης με τη Μογγολική (κίτρινη) Μεγάλη Φυλή και στα νότια από εκείνα με τη 

Νεγροειδή (μαύρη) Μεγάλη Φυλή, περιλαμβάνοντας έτσι ως περιοχή επιρροής τη 

Σιβηρία καθώς και τη Βόρεια Αφρική και την Εγγύς Ανατολή. 

   Ο εθνικοσοσιαλισμός επιδιώκει την εξουσιαστική-πολιτική οργάνωση του 

μεγάλου ευρωπαϊκού ζωτικού χώρου από ένα Τέταρτο Ράιχ, το οποίο θα 

περιλαμβάνει όλη αυτή την περιοχή εγκατάστασης και επιρροής των Αρίων μέχρι 

και την Περσία - ως γέφυρα προς τον ανατολικό ινδοευρωπαϊσμό (βλ. επίσης 

Παρσέοι).  

   Μόνο ως μια μεγάλης κλίμακας τάξη μπορεί η Ευρώπη να είναι ελεύθερη, 
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ανεξάρτητη και αυταρκής (βλ. επίσης Ελευθερία και Αυταρκία). Η επανάσταση 

του εθνικοσοσιαλισμού θα είναι επομένως ευρωπαϊκή, γεγονός που επίσης 

εμποδίζει ότι μεμονωμένες εθνικές επαναστάσεις μπορούν να καταπολεμηθούν 

και να καταπνιγούν μεμονωμένα από τον ιμπεριαλισμό. 

   Γι' αυτό η κοινότητα σκέψης του Νέου Μετώπου επιδιώκει ένα ενιαίο μέτωπο 

των εθνικοσοσιαλιστικών κομμάτων της Ευρώπης (βλ. επίσης 

Εθνικοσοσιαλιστικό Γερμανικό Εργατικό Κόμμα) και τη συμμαχία τους με τις 

εθνικές και φολκιστικοσοσιαλιστικές δυνάμεις του αραβικού κόσμου, της Περσίας 

και της Τουρκίας (βλ. επίσης Άραβες και Τούρκοι).  

   Η επερχόμενη τάξη του Τέταρτου Ράιχ δεν θα χαρακτηρίζεται ούτε από 

διεθνισμό ούτε από ιμπεριαλισμό, αλλά θα καταστήσει δυνατή, στη βάση της 

φυλετικής υγιεινής και του φυλετικού διαχωρισμού, τη διατήρηση και την 

ανάπτυξη των ειδών και συνεπώς την ελευθερία όλων των λαών σε αυτή τη 

μητροπολιτική περιοχή. 

  

30 - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
    

   Ο βιολογικός ανθρωπισμός ως δόγμα φυσικών επιστημών και βάση του 

εθνικοσοσιαλισμού αντιλαμβάνεται τον άνθρωπο ως κοινοτικό ον και τον βλέπει 

ενταγμένο σε φυσικές και πολιτιστικές κοινότητες που καθιστούν τη ζωή του 

δυνατή, ουσιαστική και πολύτιμη.  

   Η οικογένεια είναι η μικρότερη φυσική κοινότητα, ο πυρήνας και το θεμέλιο 

των μεγάλων οργανικών κοινοτήτων των ανθρώπων και των φυλών. 

  

Δεν υπάρχουν υγιείς άνθρωποι χωρίς υγιή οικογένεια! 

  

   Για το λόγο αυτό, ο εθνικοσοσιαλισμός επιδιώκει την εθνικά και φυλετικά 

συνειδητοποιημένη οικογένεια, η οποία έχει επίγνωση της ευθύνης της και 

λειτουργεί ως αναπαραγωγική κοινότητα για τη διατήρηση και την ανάπτυξη του 

είδους. 

   Το δικαίωμα του συντρόφου του λαού στην ελεύθερη επιλογή της 

αναπαραγωγής αντιτίθεται επομένως στην υποχρέωση ίδρυσης οικογένειας 

σύμφωνα με τις αρχές της φυλετικής υγιεινής ως αναπαραγωγικής κοινότητας. Η 

οικογένεια, επίσης, δεν είναι μια ιδιωτική υπόθεση, αλλά εξυπηρετεί, όπως κάθε 

άλλος τομέας της εθνικής ζωής, την επιβίωση και την ανώτερη ανάπτυξη του 

δικού μας ανθρώπινου είδους. Ως εκ τούτου, στο εθνικοσοσιαλιστικό Volksstaat 

(βλ. Κράτος), οι φυλετικοί νόμοι και οι κληρονομικοί νόμοι ρυθμίζουν τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της οικογένειας.  

   Τα σημαντικότερα και καθοριστικότερα καθήκοντα της οικογένειας έναντι της 
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εθνικής κοινότητας είναι: 

  

Αναπαραγωγή του συζύγου σύμφωνα με τις αρχές της κληρονομικής υγείας και 

της φυλετικής υγιεινής- και 

  

Μεγαλώνοντας έναν αρκετά μεγάλο αριθμό παιδιών. 

  

   Η ψυχή και το θεμέλιο της εθνικοσοσιαλιστικής οικογένειας, όπως και όλων των 

φυσικών κοινοτήτων, είναι η γυναίκα ως μητέρα. Η μητρότητα ως ηθική αρχή του 

εθνικοσοσιαλιστικού αξιακού ιδεαλισμού (βλ. επίσης Ηθική) είναι επομένως η 

αποφασιστική προϋπόθεση μιας πραγματικής οικογένειας.  

   Είναι καθήκον του εθνικοσοσιαλιστικού γυναικείου κινήματος να εκπαιδεύσει 

τις γυναίκες σύμφωνα με αυτό το πρότυπο και να τις κερδίσει για αυτή την ηθική 

που είναι σύμφωνη με το είδος και τη φύση. 

  

  

  

31 - ΦΑΣΙΣΜΟΣ 
    

   Ο φασισμός, όπως και ο εθνικοσοσιαλισμός, είναι κληρονομιά του εργατικού 

κινήματος που προέκυψε από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όπως και ο 

εθνικοσοσιαλισμός, ο γνήσιος, επαναστατικός φασισμός ενώνει τον εθνικισμό και 

τον σοσιαλισμό, αγωνίζεται για το ολοκληρωτικό κράτος, μάχεται κατά του 

καπιταλισμού και του μαρξισμού και βλέπει σε ένα επαναστατικό κόμμα 

οργανωμένο σύμφωνα με την αρχή του ηγέτη την οργάνωση της πολιτικής 

πρωτοπορίας, τον φορέα της θέλησης και της κυριαρχίας του κράτους και του 

έθνους. Ο φασισμός, όπως και ο εθνικοσοσιαλισμός, μάχεται επίσης κατά της 

παρακμής και του υλισμού του σύγχρονου μείον κόσμου. Για όλους αυτούς τους 

λόγους, ο εθνικοσοσιαλισμός και ο φασισμός είναι φυσικοί σύμμαχοι στην 

Ευρώπη. 

   Ωστόσο, ο φασισμός και ο εθνικοσοσιαλισμός δεν είναι το ίδιο πράγμα.  

   Ο εθνικισμός του φασισμού σχετίζεται με ένα κράτος που νοείται ως 

αυτοσκοπός και αυτοαξία, ο εθνικοσοσιαλισμός με έναν λαό. Ο φασισμός αγνοεί 

τη φυλετική πάλη και ελάχιστα ενδιαφέρεται για τα φυλετικά ζητήματα και τη 

βιοπολιτική. Επομένως, ο φασισμός είναι ένα διεθνές φαινόμενο, ανεξάρτητο από 

λαό και φυλή, ενώ ο εθνικοσοσιαλισμός είναι ένα υπερεθνικό παγκόσμιο κίνημα, 

αλλά φυλετικά συνδεδεμένο με τους Άριους.  

   Έτσι, μπορεί κάλλιστα να υπάρξει πάλη ή και πόλεμος μεταξύ φασιστικών 

κομμάτων ή κρατών, αλλά όχι μεταξύ εθνικοσοσιαλιστικών, τα οποία είναι τόσο 
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αφοσιωμένα στους λαούς τους όσο και στην κοινή τους φυλή.  

   Επιπλέον, ο φασισμός συνήθως δεν αναγνωρίζει τους κινδύνους του Ιουδαϊσμού 

και του Σιωνισμού και δεν γνωρίζει τον αντισημιτισμό. 

   Επομένως, ο φασισμός είναι λιγότερο συνεπής σε όλα από τον 

εθνικοσοσιαλισμό και δεν είναι τόσο καλά θεμελιωμένος και εδραιωμένος 

πολιτικά και ιδεολογικά. Ως αποτέλεσμα αυτής της επιπολαιότητας, εκφυλίζεται 

επίσης ευκολότερα σε εργαλείο αντίδρασης και μπορεί έτσι να γίνει πρόσχημα και 

ασπίδα για κάθε είδους σκοτεινές δυνάμεις.  

   Ο εθνικοσοσιαλισμός είναι συντροφικός και όχι εχθρικός προς τον φασισμό των 

άριων εθνών. Ο στόχος, ωστόσο, παραμένει η απαλλαγή του από τα φατριαστικά 

σκουπίδια και την ασυνέπεια και η μετατροπή του σε εθνικό σοσιαλισμό. 
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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". 

  

  

20. 

  

   Όταν έφτασα στην πόλη πήγα κατευθείαν στα κεντρικά γραφεία του κόμματος. 

Δεν είχα φάει όλη την ημέρα, οπότε πρότεινα σε έναν σύντροφο να πάμε έξω για 

φαγητό. Σύντομα αρκετοί από εμάς πήγαιναν στο εστιατόριο. 

   "Ας σταματήσουμε εκεί για μια μπύρα πρώτα!" πρότεινε κάποιος ταραξίας. Ο 

οδηγός συμμορφώθηκε με χαρά. 

   Λοιπόν, από μια μπύρα έγιναν αρκετές ακόμα. Με κάποιο τρόπο ξεχάσαμε το 

δείπνο και καταλήξαμε πίσω στο αρχηγείο. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν 

σκεφτόμουν καθαρά. Αλλά θυμήθηκα το πέμπτο ουίσκι Old Overholt Rye Whis-

key που είχα φέρει μαζί μου για να το μοιραστώ με τους συντρόφους μου. 

   Σε κάθε περίπτωση, όταν πήγα για ύπνο (στην πραγματικότητα σε έναν καναπέ 

στο διάδρομο του δεύτερου ορόφου), ήμουν πολύ, πολύ μεθυσμένος. (Το επόμενο 

πρωί είχα το χειρότερο hangover ολόκληρης της ζωής μου. Κράτησε δύο ημέρες). 

   Στη μέση της νύχτας άκουσα έναν θόρυβο. Ένα κοκτέιλ μολότοφ είχε πέσει από 

το παράθυρο του δωματίου στο τέλος του διαδρόμου, λίγα μέτρα μακριά από τον 

καναπέ μου. Άκουσα φωνές κάτω και παρατήρησα φλόγες να πετάγονται στο 

δωμάτιο. 

   "Διάολε, είμαι πολύ μεθυσμένος για να σηκωθώ και να σβήσω τη φωτιά. Θα 

αφήσω τον άλλο τύπο που είναι ήδη ξύπνιος να το κάνει!" Σκέφτηκα. 

   Σίγουρα, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ένας μισοντυμένος, ξυπόλητος 

Stormtrooper (Michael Storm) είχε φτάσει, κατέβασε τις φλεγόμενες κουρτίνες 

και έσβησε τη φωτιά. (Το επόμενο πρωί παραπονέθηκε λίγο για το "καυτό πόδι" 

που πήρε κατά τη διαδικασία). 

   Το πιο αστείο μέρος συνέβη το επόμενο βράδυ, όταν είχαμε την καθιερωμένη 

μας συνάντηση την Παρασκευή το βράδυ. Ακτιβιστές και μη ακτιβιστές 

παρευρέθηκαν για να ακούσουν τον απολογισμό της εβδομάδας. 

   Αλλά ο ομιλητής δεν ανέφερε καν τον βομβαρδισμό της προηγούμενης νύχτας! 

   Στη συνέχεια τον ρώτησα γιατί.  Η απάντησή του ήταν: "Ω, το είχα ξεχάσει 

αυτό". 
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   Οι βομβιστικές επιθέσεις ήταν τόσο συνηθισμένες - και τόσα πολλά συνέβαιναν 

εκείνες τις ημέρες - που αυτό το ασήμαντο περιστατικό απλά του διέφυγε! 
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