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Εγκυκλοπαίδεια - Michael Kühnen 
  

32 - ΓΥΝΑΙΚΕΊΟ ΚΊΝΗΜΑ 
  

   Δεδομένου ότι το Εθνικοσοσιαλιστικό Κόμμα (βλ. Εθνικοσοσιαλιστικό 

Γερμανικό Εργατικό Κόμμα) είναι οργανωμένο ως ανδρική ένωση, αλλά ο 

Εθνικοσοσιαλισμός ως παγκόσμια προοπτική απευθύνεται σε όλους τους 

συντρόφους του λαού - άνδρες και γυναίκες - προκειμένου να τους γεμίσει με την 

πολιτική βούληση για τη διατήρηση και την ανάπτυξη του είδους, είναι 

απαραίτητο οι γυναίκες Εθνικοσοσιαλίστριες να οργανωθούν σε ένα αυτόνομο 

Εθνικοσοσιαλιστικό γυναικείο κίνημα.  

   Αυτή η διπλή οργάνωση του εθνικοσοσιαλισμού, ως ένωση ανδρών και ως 

κίνημα γυναικών, ανταποκρίνεται στη διαφορετική βιολογική φύση των δύο 

φύλων και στην εθνικοσοσιαλιστική αρχή ότι ο καθένας, σύμφωνα με τη φύση 

του, τις διαθέσεις, τις ικανότητες και τις κλίσεις του, πρέπει να εκπληρώνει, στο 

μέτρο των δυνατοτήτων του, το καθήκον του στηVolksgemeinschaft. 

   Το εθνικοσοσιαλιστικό γυναικείο κίνημα είναι αυτόνομο: οι γυναίκες ηγούνται 

των γυναικών. 

   Η οργανωτική εργασία ανταποκρίνεται στη γυναικεία φύση και ηθική, γεγονός 

που επιτρέπει στις γυναίκες να καταλάβουν τη θέση που τους αξίζει στην εθνική 

κοινότητα. Ταυτόχρονα, το γυναικείο κίνημα αποτελεί μέρος του 

εθνικοσοσιαλιστικού κινήματος, η ηγέτης του είναι ισότιμο μέλος της ηγεσίας του 

κόμματος και η γενική γραμμή του πολιτικού αγώνα ισχύει εξίσου για το κόμμα 

και το γυναικείο κίνημα. Το εθνικοσοσιαλιστικό γυναικείο κίνημα κερδίζει πρώτα 

τις γυναίκες εθνικοσοσιαλίστριες και τελικά όλες τις γυναίκες της εθνικής 

κοινότητας για μια ζωή σύμφωνα με τη φύση και την εθνικοσοσιαλιστική ηθική 

του αξιακού ιδεαλισμού στη γυναικεία του μορφή ως αρχή της μητρότητας. 
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   Στον ιστορικό Εθνικοσοσιαλισμό της Γερμανίας, πρώτα το Εθνικοσοσιαλιστικό 

Τάγμα Γυναικών και στη συνέχεια η Εθνικοσοσιαλιστική Εταιρεία Γυναικών 

διαμόρφωσαν το εθνικοσοσιαλιστικό γυναικείο κίνημα, το οποίο στην εποχή του 

ήταν το μεγαλύτερο, ισχυρότερο και πιο επιτυχημένο γυναικείο κίνημα στον 

κόσμο.  

   Στον εθνικοσοσιαλισμό της Νέας Γενιάς, από τις αρχές του 1984/94 το 

Γερμανικό Μέτωπο Γυναικών αποτελεί το εθνικοσοσιαλιστικό γυναικείο κίνημα. 

Το DFF είναι μια οργάνωση του μετώπου της Gesinnungsgemeinschaft der Neuen 

Front. 

  

33 - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
  

   Ο εθνικοσοσιαλισμός βλέπει τον εαυτό του ως κίνημα ελευθερίας και ως εκ 

τούτου επιδιώκει την απελευθέρωση του Άριου ανθρώπου (βλ. Άριος) μέσω μιας 

επανάστασης με στόχο την οικοδόμηση της Νέας Τάξης.  

   Η απελευθέρωση γίνεται πολιτικά δυνατή μόνο μέσω: 

  

μια οργάνωση ως φορέα της πολιτικής βούλησης και από μια αδιαμφισβήτητη 

ηγεσία στον αγώνα για την ελευθερία (βλ. Führerprinzip). Αυτό το εγγυάται το 

Εθνικοσοσιαλιστικό Κόμμα (βλ. Εθνικοσοσιαλιστικό Γερμανικό Εργατικό 

Κόμμα) και το σώμα των ηγετών του, 

  

η συνειδητοποίηση της δουλείας του καθενός ανάμεσα στις μάζες. Αυτό είναι το 

καθήκον της λαϊκής εκπαίδευσης και της προπαγάνδας του κόμματος και 

  

την αφύπνιση της πίστης στη δυνατότητα και τη σκοπιμότητα της 

απελευθέρωσης. Αυτό απαιτεί μια ξεκάθαρη στρατηγική και τακτική στον αγώνα 

για την εξουσία. 

  

   Στη σημερινή Γερμανία, η κοινότητα σκέψης του Νέου Μετώπου έχει 

δημιουργήσει και τις τρεις προϋποθέσεις, ανοίγοντας την ευκαιρία για την 

απελευθέρωση του γερμανικού λαού και των συντρόφων του μακροπρόθεσμα. 

   Η ελευθερία, ωστόσο, είναι ένας από τους πιο καταχρηστικά 

χρησιμοποιούμενους όρους στους πνευματικούς και πολιτικούς αγώνες για το 

μέλλον.  

   Σε αντίθεση με τη δημοκρατία δυτικού τύπου, η οποία με το λανθασμένο δόγμα 

του ατομικισμού κηρύσσει μια λανθασμένα κατανοητή έννοια της ελευθερίας και 

προάγει έτσι την παρακμή, ο εθνικοσοσιαλισμός αντιλαμβάνεται την ελευθερία 

πρωτίστως ως την ελευθερία του έθνους ως προϋπόθεση για τη διατήρηση και την 
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ανάπτυξη του είδους ενός έθνους. Αυτή η ελευθερία δεν αποτελεί μόνο δικαίωμα 

αλλά και καθήκον για τον κάθε πολίτη.  

   Αυτή η ελευθερία του έθνους αποτελεί προϋπόθεση της ανεξαρτησίας και της 

κυριαρχίας του. Περιλαμβάνει: 

  

την ελευθερία της εθνικής οικονομίας (βλέπε επίσης αυταρχία και υποτέλεια 

στους τόκους). 

  

την ελευθερία της νομολογίας των λαών: 

  

την ελευθερία της λαϊκής άμυνας- και 

  

η ελευθερία του πολιτισμού völkisch (βλ. επίσης Πολιτιστική Επανάσταση). 

  

   Η πραγμάτωση αυτών των τεσσάρων ελευθεριών δημιουργεί ένα ελεύθερο 

έθνος. Αλλά μόνο σε ένα ελεύθερο έθνος μπορούν να υπάρξουν ελεύθεροι 

άνθρωποι. Σε έναν υποταγμένο λαό δεν υπάρχει ελευθερία - μόνο άνθρωποι με 

αλυσίδες, ακόμα κι αν είναι οι χρυσές, αλλά για έναν λαό θανατηφόρες αλυσίδες 

του υλισμού, όπως στα μέρη της Γερμανίας που κυριαρχεί ο φιλελεύθερος 

καπιταλισμός. Οι σύντροφοι του λαού που ζουν εδώ έχουν υποταχθεί κατά κύριο 

λόγο στον αμερικανισμό και είναι στην πραγματικότητα εντελώς ανελεύθεροι: 

καταναλωτικά ρομπότ που αισθάνονται ελεύθεροι μόνο επειδή, 

αναισθητοποιημένοι από την ευημερία και την παρακμή, δεν είχαν ποτέ μια 

διαφορετική σκέψη. 

   Η δημοκρατία δυτικού τύπου είναι η κρατική μορφή του υλισμού. Επομένως, η 

ελευθερία και η δημοκρατία είναι ασύμβατες μεταξύ τους, τόσο στο επίπεδο της 

κοινότητας των εθνών - αφού η δημοκρατία δεν μπορεί ούτε να διατηρήσει ούτε 

να αποκαταστήσει μακροπρόθεσμα την πραγματική ελευθερία ενός έθνους - όσο 

και στο επίπεδο του ατόμου, αφού αντιλαμβάνονται την ελευθερία απλώς ως την 

εκδήλωση όλων των χαμηλών ενστίκτων, την ποικιλία των καταναλωτικών 

δυνατοτήτων και τη λύση όλων των αξιών και των ερωτημάτων για το νόημα της 

ζωής (βλ. επίσης αξιακό σχετικισμό).  

   Αντίθετα, η πραγματική ελευθερία του εθνικού συντρόφου δεν είναι μια 

"ελευθερία από - αλλά μια "ελευθερία για". Επομένως, ο εθνικοσοσιαλισμός 

προσφέρει στον Άριο άνθρωπο την ελευθερία και τις κοινωνικές ευκαιρίες να 

αναπτύξει όλες τις κλίσεις και τις ικανότητές του, να ωριμάσει έτσι σε 

προσωπικότητα και, σύμφωνα με την ηθική του αξιακού ιδεαλισμού, να βρει και 

να πάρει τη θέση του στη Volksgemeinschaft. Ο εθνικοσοσιαλιστής λαϊκός 

σύντροφος χρησιμοποιεί αυτές τις ελευθερίες για να εργαστεί για την εθνική 
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κοινότητα (βλ. επίσης εργατισμός), να προωθήσει τη διατήρηση και την ανάπτυξή 

της, να αγωνιστεί για ανώτερες αξίες και έτσι να γεμίσει τη ζωή του με νόημα και 

αξία. 

  

34 - ΜΑΣΟΝΊΑ 
  

   Ο τεκτονισμός, ως εξουσιαστικό πολιτικό εργαλείο της επανάστασης του 

Διαφωτισμού, οργανώνεται με τη μορφή μυστικής κοινωνίας και αποτελεί την 

ένωση ανδρών που κυριαρχεί στο παγκόσμιο σύστημα του φιλελεύθερου 

καπιταλισμού. Έτσι, αντιπροσωπεύει έναν αποφασιστικό παράγοντα ισχύος του 

κυρίαρχου μείζονος κόσμου και είναι ένας σημαντικός ιδεολογικός και πολιτικός 

εχθρός του εθνικοσοσιαλισμού. 

Οι μασόνοι καταλαμβάνουν συστηματικά ηγετικές θέσεις στην κυβέρνηση, τις 

επιχειρήσεις, τον πολιτισμό και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, διαμορφώνοντας 

την πνευματική ατμόσφαιρα του δυτικού κόσμου και ελέγχοντας τα παγκόσμια 

μέσα εξουσίας και επιρροής.  

   Ο τεκτονισμός χωρίζεται στους τρεις απλούς βαθμούς, στους οποίους ανήκει η 

μάζα των μασόνων, οι οποίοι είναι αδαή και κακοποιημένα εργαλεία των 

μυστικών ανωτέρων τους, ενώ όλη η γνώση και η δύναμη του Τάγματος είναι 

συγκεντρωμένη στους ανώτερους βαθμούς.  

   Ο στόχος της μασονίας είναι η παγκόσμια κυριαρχία - δηλαδή: μια φιλελεύθερη-

καπιταλιστική παγκόσμια τάξη με μασόνους σε όλες τις θέσεις-κλειδιά. Το 

σημερινό όργανο εξουσίας της είναι πολιτικά κυρίως ο ιμπεριαλισμός των ΗΠΑ 

και πολιτισμικά ο αμερικανισμός. 

   Έτσι, οι στόχοι και οι μέθοδοι του Τεκτονισμού είναι παράλληλοι σε πολλούς 

τομείς με την επιδίωξη του Σιωνισμού για παγκόσμια κυριαρχία, για τον οποίο ο 

τελικός στόχος του Τεκτονισμού, ωστόσο, αποτελεί μόνο ένα ενδιάμεσο στάδιο 

μέχρι την αποκλειστική κυριαρχία του Ιουδαϊσμού ως "εκλεκτού λαού".  

   Κατά τη διάρκεια της ιστορικής εξέλιξης, λοιπόν, ο Τεκτονισμός, ο οποίος στην 

αρχή είχε ακόμη αρνηθεί να δεχτεί Εβραίους, περιήλθε όλο και περισσότερο στην 

επιρροή του Σιωνισμού και σήμερα αποτελεί ουσιαστικά το μεσαίο επίπεδο 

ηγεσίας της σιωνιστικής ανάπτυξης της εξουσίας. Καθοριστικό ρόλο 

διαδραματίζει η Στοά Bnai-Brith στη Νέα Υόρκη, η οποία δέχεται μόνο Εβραίους 

και λειτουργεί ως ηγετικό κέντρο του παγκόσμιου τεκτονισμού. 

Το περίφημο "μυστικό" της Μασονίας συνίσταται στο γεγονός ότι εργάζεται για 

την ίδια της την πτώση, αφού μετά την πραγματοποίηση της σιωνιστικής 

παγκόσμιας κυριαρχίας με τον δογματισμό της ισότητας όλων των ανθρώπων θα 

πρέπει να υποχωρήσει στην καταναγκαστική κυριαρχία ενός "εκλεκτού λαού". 

   Η Μασονία, η οποία οργάνωσε ακόμα τη Γαλλική Επανάσταση του 1709 και 
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όλες τις συγκρίσιμες αστικές επαναστάσεις με τη δική της δύναμη και ορμή, 

έκανε ήδη δυνατή τη Ρωσική Φεβρουαριανή Επανάσταση του 1917 για 

λογαριασμό του Σιωνισμού και έτσι άνοιξε το δρόμο για το Μαρξισμό από την 

άποψη της πολιτικής εξουσίας.  

   Ωστόσο, η βοήθεια του τεκτονισμού προς τον μαρξισμό δεν αποτελεί πλέον 

παγκόσμιο μοντέλο σήμερα, επειδή ο τελευταίος έχει κατά κύριο λόγο ξεφύγει 

από τον σιωνιστικό έλεγχο και έχει έτσι χάσει την ελκυστικότητά του ως εργαλείο 

για τον σιωνισμό.  

   Ο άμεσος αγώνας κατά του τεκτονισμού είναι πολύ δύσκολος λόγω του 

χαρακτήρα της μυστικής κοινωνίας. Ο εθνικοσοσιαλισμός ξεπερνά τον 

τεκτονισμό πολιτικά καταπολεμώντας την ιδεολογία του και τα πολιτικά του 

εργαλεία, οργανωτικά επίσης με την απαγόρευσή του. 
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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". 
  

  
21. 

  
   Πριν από πολύ καιρό (πάρα πολύ καιρό) με αποκάλεσαν "Ναζί!" κάποιοι που 
μου έκαναν πλύση εγκεφάλου για τον πόλεμο του 1940. Δεν ήταν εύκολο να 
αντισταθώ στο ρεύμα της βλακείας. Στη συνέχεια, το 1942 κατατάχθηκα στο 
ναυτικό CBs ως ηλίθια επιλογή ενάντια στα στρατολογικά χαρτιά που μπορεί να 
με έκαναν πακέτο κώλο. Στάλθηκα στο Γκουανταλκανάλ και έχασα ένα χέρι, ένα 
μάτι και πολύ όραση στο άλλο μάτι. Το μόνο μόνιμο πράγμα που έφερα πίσω από 
τον πόλεμο ήταν μια διακαής επιθυμία (που ποτέ δεν πραγματοποιήθηκε) να 
κατουρήσω στον τάφο του Ρούσβελτ. 
   Μετά από πολλές ανατροπές της μοίρας έγινα γραφειοκράτης (υπεύθυνος 
συνεντεύξεων για την τοποθέτηση στην Επιτροπή Απασχόλησης του Τέξας) το 
1970. Κοιτάζοντας μια θέση εργασίας με θετική δράση που προσέφερε 
φανταστικές αμοιβές και παροχές έγραψα σε όλο το φύλλο "ΜΟΝΟ ΜΑΥΡΟΣ Ή 
ΜΕΞΙΚΑΝΟΣ"! 
   Μια γυναίκα στο γραφείο γύρισε την περούκα της. "Δεν μπορείτε να το κάνετε 
αυτό, γιατί αυτό είναι παράνομο!" Η απάντησή μου ότι ήταν η αλήθεια δεν 
ωφέλησε. Η εντολή ξαναγράφτηκε. Έτσι, ενώ παρέμενε στο γραφείο μου, 
διακινδύνευσα αυτή την ωραία δουλειά λέγοντας στους λευκούς υποψηφίους: 
"Θεέ μου, δεν μπορώ να σου προσφέρω τίποτα άλλο εκτός από τον κατώτατο 
μισθό, επειδή δεν έχεις το κατάλληλο χρώμα". Μετά τους το έδειξα. Δύο φορές οι 
άνδρες εξερράγησαν:  "Αν ήξερα πώς να επικοινωνήσω μαζί τους, θα γινόμουν 
μέλος των Ναζί ή της ΚΚΚ!". Τους είπα αν ήταν ειλικρινείς και στη συνέχεια 
τους έδωσα τις δύο διευθύνσεις που κρατούσα πρόχειρες, ενώ είπα στον καθένα 
ότι αν έλεγαν ότι τις πήραν από εμένα, μόνο να το αρνηθώ θα το διέψευδα.  Δεν 
έδωσα ποτέ συνέχεια. 
   Ένας φιλελεύθερος στο γραφείο έστειλε μια ανώνυμη επιστολή στον 
προϊστάμενο της περιοχής με αντίγραφο μιας επιστολής προς τον συντάκτη στο 
Ντάλας και πρότεινε ότι κάποιος με τις απόψεις μου δεν θα έπρεπε να είναι 
κρατικός υπάλληλος. Ήταν θυμωμένος, αλλά δεν είχε καμία βάση για απόλυση. 
Εξάλλου, ανήκα και στις τρεις μεγάλες οργανώσεις βετεράνων και ήξερε ότι η 
απόλυση ενός ανάπηρου βετεράνου θα προκαλούσε προβλήματα. Συγκλόνισα 
τους υπαλλήλους του γραφείου λέγοντας ότι υπήρχε ένας δειλός πισώπλατος 
μαχαιροβγάλτης στο γραφείο. Γιατί; Επειδή η επιστολή είχε τη διεύθυνση του 
σπιτιού μου - όχι το μέρος που έμενα σε εκείνη την πόλη - οπότε γιατί αυτό το 
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όνομα εκτός από το ότι το ήξεραν; Στη συνέχεια, στάλθηκε στον προϊστάμενο της 
περιοχής αντί για τα κεντρικά γραφεία της πολιτείας και λίγοι εκτός του γραφείου 
γνώριζαν πού κινούνταν η ιεραρχία. Με φοβόντουσαν τόσο πολύ από τότε που 
συμπεριφέρονταν σαν να περπατούσαν πάνω σε αυγά. Εξάλλου, οι περισσότεροι 
από αυτούς έγιναν καλοί φίλοι. Μετά από 4 ½ χρόνια ήμουν αρκετά με τέλειο 
φάκελο και συστάσεις για επαναπρόσληψη αν ποτέ άλλαζα γνώμη. 
   Έτσι επέστρεψα στη φάρμα και έγραψα τόσες πολλές επιστολές προς τον 
συντάκτη, ώστε ένας Εβραίος του Ντάλας μου απηύθυνε μια επιστολή ως 
πράκτορας προπαγάνδας της PLO στην πόλη μου. Μπορείτε να στοιχηματίσετε 
ότι ο ταχυδρόμος ήξερε σε ποιον να το παραδώσει. 
   Τότε μια "ωραία χριστιανή κυρία" άρχισε να μου γράφει, καθώς ήταν 
αποφασισμένη να με "σώσει από την αμαρτία του αντισημιτισμού". Ωστόσο, σε 
ένα γράμμα εξέφρασα την άποψη ότι ο βρώμικος, προδότης, λάγνος γερο-
Ρούσβελτ ήταν το μεγαλύτερο κάθαρμα που γλίτωσε ποτέ από τη θηλιά του 
δήμιου. Όταν με ενημέρωσε ότι ήταν αμαρτία να λέμε κακά λόγια για τους 
νεκρούς που δεν ήταν πλέον σε θέση να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, της είπα 
ότι δεν το είχα δει ποτέ αυτό στη Βίβλο. Έτσι της ζήτησα να μου στείλει το 
βιβλίο, το κεφάλαιο και το εδάφιο, αλλά η πληροφορία αυτή με ικανοποίησε 
διπλά, καθώς είχα ανακαλύψει στο πρόσωπό της ένα άτομο που δεν θα έλεγε ποτέ 
κάτι κακό για τον καημένο τον Αδόλφο Χίτλερ, ο οποίος επίσης, όντας νεκρός, 
δεν μπορούσε πλέον να υπερασπιστεί το όνομά του. Έκπληξη! Δεν μου έγραψε 
ποτέ ξανά. Πρέπει να με θεώρησε αρκετά "σωσμένο" και να περνούσε χρόνο με 
άλλους φτωχούς αμαρτωλούς. 
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