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Εγκυκλοπαίδεια - Michael Kühnen 
  

39 - ΓΕΝΙΚΉ ΓΡΑΜΜΉ 
  
   Η γενική γραμμή του Νέου Μετώπου αντικαθιστά την κομματική γραμμή του 
Εθνικοσοσιαλιστικού Γερμανικού Εργατικού Κόμματος (NSDAP) για τη διάρκεια 
της ναζιστικής απαγόρευσης. 
   Το κόμμα στον εθνικοσοσιαλισμό ενσαρκώνει την οργανωμένη θέληση του 
λαού για ζωή και είναι ο φορέας της θέλησής του στο δρόμο προς τη Νέα Τάξη 
(βλ. Θέληση). Για το σκοπό αυτό, υποβάλλει τα μέλη του κόμματός του σε μια 
κοινή πολιτική βούληση-διαμόρφωση. Αυτή η διαμόρφωση της βούλησης, που 
οργανώνεται από το κόμμα, δεν παρεμβαίνει στην εσωτερική ελευθερία του 
εθνικοσοσιαλιστή, αλλά τον δεσμεύει στην πειθαρχία που είναι απαραίτητη για να 
οδηγήσει την επανάσταση στη νίκη. Συγκεκριμενοποιείται στη γραμμή του 
κόμματος: 
  
ΜΌΝΟ ΌΣΟΙ ΥΠΟΤΆΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΉ ΤΟΥ ΚΌΜΜΑΤΟΣ 
ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΜΈΛΗ ΤΟΥ ΚΌΜΜΑΤΟΣ! 
  
   Η γραμμή του κόμματος περιλαμβάνει τη δεσμευτική ερμηνεία του 
προγράμματος του κόμματος, την παρουσίαση της ιστορίας του κόμματος, τις 
βασικές αρχές κατανόησης της εθνικοσοσιαλιστικής κοσμοθεωρίας και στάσης 
ζωής και, τέλος, τον καθορισμό της στρατηγικής και της τακτικής του κόμματος 
στον αγώνα για την εξουσία και, μετά την κατάληψη της εξουσίας, στον αγώνα 
για την οικοδόμηση της Νέας Τάξης. Δεδομένου ότι μια εθνικοσοσιαλιστική 
επανάσταση είναι αδύνατη χωρίς το κόμμα και την κομματική γραμμή που αυτό 
επιβάλλει, οι εθνικοσοσιαλιστές, όπου δεν υπάρχει εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα ή 
όπου αυτό είναι απαγορευμένο, πρέπει να οργανωθούν για να δημιουργήσουν ένα 
κόμμα.  
   Το έργο αυτό έχει αναλάβει το Νέο Μέτωπο στη Γερμανία. Ο οργανωμένος 
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αγώνας για την ίδρυση ενός κόμματος απαιτεί επίσης μια δεσμευτική πολιτική 
γραμμή, στην προκειμένη περίπτωση τη γενική γραμμή του Νέου Μετώπου. Αυτή 
ξεκαθαρίζει τα ίδια ζητήματα με τη μελλοντική γραμμή του κόμματος, διεκδικεί 
μαχητικά και έτσι δίνει τη δυνατότητα στους οργανωμένους εθνικοσοσιαλιστές - 
να σχηματίσουν μια πειθαρχημένη θέληση με στόχο την οικοδόμηση του 
εθνικοσοσιαλιστικού κόμματος. 
   Αυτή η γενική γραμμή υπόκειται, φυσικά, στην επιβεβαίωσή της από τη 
μετέπειτα νόμιμη ηγεσία του κόμματος, δηλαδή ισχύει μόνο προς το παρόν. Ως εκ 
τούτου, το Νέο Μέτωπο αναμένει την υποστήριξη όλων των αληθινών, δηλαδή 
καλοπροαίρετων, εθνικοσοσιαλιστών στον αγώνα τους για την επανίδρυση του 
NSDAP, ακόμη και αν δεν συμφωνούν με τη γενική γραμμή σε ζητήματα όπως η 
προγραμματική, η ιστορική κατανόηση και ο ιδεολογικός προσδιορισμός. Η 
γενική γραμμή του Νέου Μετώπου εστιάζεται επομένως ξεκάθαρα στη 
στρατηγική και την τακτική.  
   Η γενική γραμμή του Νέου Μετώπου εκφράζεται στις πρακτικές εντολές της 
ηγεσίας του και στις θεωρητικές εκθέσεις του πολιτικού του λεξιλογίου. 
  

40 - ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
  
   Οι γερμανικοί λαοί αποτελούν τον πυρήνα της Άριας φυλής (βλ. Άριοι). 
Αντιπροσωπεύουν μία από τις τέσσερις οικογένειες των λαών τους (μαζί με τους 
Ρωμαίους, τους Σλάβους και τους Ανατολικούς Ινδοευρωπαίους) και 
εγκαθίστανται στην Ευρώπη, ιδίως στο κέντρο και το βορρά της ηπείρου. Οι 
γερμανικοί λαοί ανήκουν φυλετικά στον σκανδιναβικό ανθρώπινο τύπο του 
αρειανισμού και είναι ιστορικά οι κληρονόμοι της ρωμαϊκής αυτοκρατορικής 
ιδέας και μετά την πτώση της Ρώμης οι κύριοι εθνοτικοί φορείς της 
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αυτοκρατορίας.  
   Ο κύριος λαός της γερμανικής οικογένειας των εθνών είναι οι Γερμανοί (βλ. 
Γερμανία). Κατά συνέπεια, ο αρχικός εθνικοσοσιαλισμός είναι δημιούργημα της 
σκανδιναβικής-γερμανικής-γερμανικής σκέψης και συναισθήματος και αρχικά 
απευθυνόταν αποκλειστικά σε αυτόν τον τύπο ανθρώπων. Το Γερμανικό Ράιχ 
επρόκειτο να γίνει πρώτα το Μεγάλο Γερμανικό και τελικά το Μεγάλο Γερμανικό 
Ράιχ και να συμπεριλάβει όλους τους φορείς του σκανδιναβικού-γερμανικού 
αίματος. 
   Πιστός σε αυτή τη μεγάλη γερμανική φιλοδοξία, ο εθνικοσοσιαλισμός της νέας 
γενιάς αγωνίζεται επίσης για την ενοποίηση όλων των γερμανικών λαών της 
Ευρώπης στο πλαίσιο μιας Γερμανικής Ομοσπονδίας και ως μέρος του Τέταρτου 
Ράιχ.  
   Ωστόσο, λόγω των ιστορικών αποτελεσμάτων και των συνεπειών του Δεύτερου 
Παγκοσμίου Πολέμου, που θέτουν σε κίνδυνο την επιβίωση ολόκληρης της άριας 
φυλής και απαιτούν την εκούσια ενότητά της, ο εθνικοσοσιαλισμός βλέπει σήμερα 
τον εαυτό του ως την οργανωμένη θέληση για ζωή της άριας φυλής στο σύνολό 
της, η οποία θέλει να διαμορφώσει όλους τους λευκούς λαούς. Φορείς αυτής της 
βούλησης στους λαούς είναι τα αντίστοιχα εθνικοσοσιαλιστικά κόμματα (βλ. 
επίσης Εθνικοσοσιαλιστικό Γερμανικό Εργατικό Κόμμα). Αλλά αυτή η συνολική 
υποχρέωση του πολιτικού αγώνα για τη διατήρηση και την ανάπτυξη του είδους 
της Άριας φυλής θα περιλαμβάνει πάντα και το καθήκον της εξασφάλισης της 
επιβίωσης και της ανώτερης ανάπτυξης του σκανδιναβικού-γερμανικού 
ανθρώπινου είδους σύμφωνα με το είδος και τη φύση. 
   Οι εθνικοσοσιαλιστές που ενώνονται στην Gesinnungsgemeinschaft der 
Neuen Front είναι πρώτα Γερμανοί, μετά Γερμανοί, μετά Ευρωπαίοι και 
τέλος Λευκοί. 
  

41 - ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ 
  
   Υπό τις συνθήκες μιας δημοκρατίας δυτικού τύπου, το Εθνικοσοσιαλιστικό 
Κόμμα χρησιμοποιεί την τακτική της νόμιμης επανάστασης. Δηλαδή, επιδιώκει να 
καταλάβει την εξουσία πείθοντας την πλειοψηφία του λαού και στο πλαίσιο του 
υπάρχοντος συντάγματος.  
   Αυτό δεν γίνεται από οπορτουνισμό, δεν πρέπει να οδηγήσει σε εσωτερική 
προσαρμογή στο κυρίαρχο σύστημα και δεν αποτελεί προδοσία της επανάστασης. 
Αντίθετα, είναι συνέπεια της συνειδητοποίησης ότι ο στόχος του 
εθνικοσοσιαλισμού - η Volksgemeinschaft ως θεμέλιο της Νέας Τάξης - δεν 
μπορεί να επιτευχθεί ενάντια στη μάζα του πληθυσμού, αλλά μόνο με τη 
συγκατάθεσή της. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα 
μπορεί να κάνει χρήση των τυπικών μηχανισμών της δημοκρατίας χωρίς να 
προδώσει την επανάσταση. 
   Φυσικά, το κυρίαρχο σύστημα γνωρίζει επίσης ότι ο σεβασμός των 
δημοκρατικών διατυπώσεων δεν σημαίνει και την αναγνώρισή τους και ότι η 
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επανάσταση βρίσκεται στο τέλος του δρόμου. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο 
το εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα διώκεται όλο και περισσότερο ακόμη και σε μια 
δημοκρατία. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της 
Γερμανίας, η οποία μόνο εξωτερικά είναι μια δημοκρατία δυτικού τύπου, αλλά 
στην ουσία είναι μια ημιαποικιακή οντότητα υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ και του 
σιωνισμού, μια ουσιαστικά μη κυρίαρχη περιοχή κατοχής (βλ. επίσης Κυριαρχία). 
   Αυτό εξηγεί την ιδιαίτερα σκληρή δίωξη της βούλησης των völkisch για 
ελευθερία στην ΟΔΓ - και συνεπώς την απαγόρευση του Εθνικοσοσιαλιστικού 
Γερμανικού Εργατικού Κόμματος. Παρ' όλα αυτά, ακόμη και κάτω από αυτές τις 
συνθήκες, το Νέο Μέτωπο χρησιμοποιεί τα περιθώρια μιας τυπικής δημοκρατίας. 
Εκθέτει συνειδητά τους ηγέτες, τα στελέχη και τα μέλη του σε πολιτικές διώξεις, 
ακόμη και σε φυλάκιση, και το βλέπει αυτό ως μέρος της στρατηγικής του: 
  
Το Νέο Μέτωπο δεν βλέπει τη φυλάκιση των υποστηρικτών του ως καταστροφή ή 
ήττα, αλλά ως απόδειξη ότι το σύστημα έχει αναγνωρίσει τον κίνδυνο, βλέπει μια 
απειλή σε αυτόν τον αγώνα και ότι το κίνημα βρίσκεται επομένως στο σωστό 
δρόμο. 
Το Νέο Μέτωπο αναγνωρίζει ότι, ενώ η φυλάκιση των υποστηρικτών φέρνει 
βραχυπρόθεσμα προβλήματα, επιφέρει μια μακροπρόθεσμη διαδικασία επιλογής 
που ενισχύει και ατσαλώνει τα στελέχη και αναπτύσσει μια μαχητική ελίτ. 
Το Νέο Μέτωπο αντιλαμβάνεται τη φυλάκιση των υποστηρικτών ως μια αναγκαία 
θυσία, η οποία μακροπρόθεσμα επιτυγχάνει το αποτέλεσμά της στη συνείδηση 
του λαού και κερδίζει την προσοχή, το ενδιαφέρον, το σεβασμό και τελικά το 
θαυμασμό του κινήματος. 
Το Νέο Μέτωπο καταφέρνει να αποδείξει την υποκρισία του συστήματος, 
επισημαίνοντας τη φυλάκιση των υποστηρικτών του, και να εκθέσει τις ευγενείς 
φράσεις περί ελευθερίας της έκφρασης και των θεμελιωδών δικαιωμάτων ως 
παραπλάνηση του λαού και ως φύλλο συκής της εσωτερικής και εξωτερικής 
υποτέλειας. 
  
   Για όλους αυτούς τους λόγους, το Νέο Μέτωπο αποδέχεται τη φυλάκιση των 
υποστηρικτών του στον πολιτικό του αγώνα και τη χρησιμοποιεί 
προπαγανδιστικά. Ωστόσο, δεν ασκεί λατρεία της παρανομίας, προσπαθεί να 
αξιοποιεί όλα τα περιθώρια, τηρεί το νόμο και αφήνει το σύστημα να αποδείξει 
δημοσίως ότι έχει άδικο διώκοντας και φυλακίζοντας τους αντιπάλους του. 
   Αυτή η μορφή αγώνα για μια νόμιμη επανάσταση υπό τις συνθήκες της 
ναζιστικής απαγόρευσης μπορεί να πετύχει μόνο αν το Νέο Μέτωπο καταφέρει 
πάντα να απομακρύνει από τους υποστηρικτές του το φόβο της δίωξης και του 
Gesinnungshaft και να μεταφέρει τη βεβαιότητα ότι το Gesinnungshaft των 
εθνικοσοσιαλιστών ωφελεί μακροπρόθεσμα το κίνημα και συμβάλλει στην 
ανατροπή του κυρίαρχου συστήματος. Αντίθετα, το Νέο Μέτωπο απορρίπτει την 
τακτική της ένοπλης αντίστασης -το λυκάνθρωπο- ως ακατάλληλη στην παρούσα 
ιστορική φάση του γερμανικού αγώνα για ελευθερία. 
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42 - ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΣΤΑ ΚΈΡΔΗ 
  
   Το Εθνικοσοσιαλιστικό Γερμανικό Εργατικό Κόμμα είναι το κόμμα του 
γερμανικού σοσιαλισμού και ως εκ τούτου επιδιώκει την οικοδόμηση μιας 
σοσιαλιστικής εθνικής κοινότητας. Αυτό υλοποιείται με την οικονομική μορφή 
του κορπορατισμού, όπου η εργατική τάξη συμμετέχει στα παραγωγικά αγαθά της 
εθνικής οικονομίας και φέρει κοινή ευθύνη. Αυτός ο στόχος εξυπηρετείται από το 
αίτημα για κατανομή των κερδών στις μεγάλες επιχειρήσεις στο σημείο 14 του 
κομματικού προγράμματος του NSDAP.  
   Αυτό στοχεύει σαφώς στις βασικές βιομηχανίες που εθνικοποιήθηκαν από το 
εθνικοσοσιαλιστικό Volksstaat (βλ. Κράτος) και στις επιχειρήσεις που είχαν ήδη 
κοινωνικοποιηθεί εκ των προτέρων (βλ. επίσης Εθνικοποίηση). Μια τέτοια 
κατανομή κερδών έχει νόημα μόνο ως συμμετοχή στα παραγωγικά περιουσιακά 
στοιχεία της επιχείρησης, διότι με αυτόν τον τρόπο προωθείται η προσκόλληση 
του εργαζομένου στην εργασία του και αφυπνίζεται το ίδιο το προσωπικό του 
ενδιαφέρον για την επιτυχία, αφού η κατανομή του κέρδους του εξαρτάται από το 
συγκεκριμένο κέρδος που επιτυγχάνεται. 
   Επομένως, όλες οι εθνικοποιημένες επιχειρήσεις που αποφέρουν σημαντικά 
κέρδη σύντομα επανιδρύονται, με τα πιστοποιητικά μετοχών αυτή τη φορά να 
εκδίδονται στους εργαζόμενους ως αναφαίρετη ιδιοκτησία των εργαζομένων στα 
παραγωγικά περιουσιακά στοιχεία. Με αυτόν τον τρόπο, η επιχειρηματική 
κοινότητα καθ' εαυτήν γίνεται ιδιοκτήτης της επιχείρησης.  
   Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται οι κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, όλες εκείνες 
που επιδιώκουν μη κερδοσκοπικούς σκοπούς και επομένως αναπόφευκτα 
λειτουργούν λίγο ή πολύ με ζημία, καθώς και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που 
είναι σαφώς ιδιωτική ιδιοκτησία και εξυπηρετούν τις μεσαίες τάξεις. Για τους 
εργαζόμενους σε αυτές γίνονται νόμιμες ρυθμίσεις αποζημίωσης για τη 
συμμετοχή τους στον εθνικό πλούτο. 
   Επειδή στο εθνικοσοσιαλιστικό Volksstaat η εξουσία διάθεσης των μέσων 
παραγωγής - εκτός εξαιρέσεων - παραμένει συνδεδεμένη με την ατομική 
ιδιοκτησία, αυτό σημαίνει για τις μεγάλες επιχειρήσεις που περνούν στην 
ιδιοκτησία των εργαζομένων ότι η εργοστασιακή κοινότητα γίνεται κύριος της 
επιχείρησης, αφού έχει γίνει ιδιοκτήτης. Επομένως, ο επιμερισμός του κέρδους 
οδηγεί αναπόφευκτα στη συνυπευθυνότητα του εργάτη για την επιχείρησή του. 
Αυτή η συνυπευθυνότητα ασκείται από τα συμβούλια εργασίας, των οποίων οι 
εξουσίες διευρύνονται και τα οποία συγκροτούνται με βάση την ισοτιμία του ενός 
τρίτου: Το ένα τρίτο των επιχειρησιακών συμβουλίων διορίζεται από το κράτος, 
το ένα τρίτο από το Εργατικό Μέτωπο ως προστάτη και εκπρόσωπο των 
συμφερόντων του συνόλου των εργαζομένων και ένα άλλο τρίτο εκλέγεται 
απευθείας από την επιχειρησιακή κοινότητα, με ελεύθερη προσωπική επιλογή.  
   Προκειμένου να αποφευχθεί η μειονεκτική θέση άλλων εργαζομένων, παρόμοια 
συνυπευθυνότητα εισάγεται επίσης σε εθνικοποιημένες και ιδιωτικές επιχειρήσεις 
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άνω ενός ελάχιστου μεγέθους που θα καθοριστεί. Στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, τα 
συμβούλια εργασίας αποτελούνται κατά ένα τρίτο από εκπροσώπους του 
εργοδότη, του εργατικού μετώπου και της εργατικής κοινότητας.  
   Με αυτόν τον τρόπο, η συσσώρευση πλούτου του λαϊκού συντρόφου προωθεί 
ταυτόχρονα τη συνυπευθυνότητά του και τη συμμετοχή του στο κέρδος του 
λαϊκού πλούτου και έτσι οικοδομεί την αληθινή, σοσιαλιστική λαϊκή κοινότητα. 
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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". 

  
  

  

26. 

  

   Το εργοστάσιο δεν είχε κλιματισμό και το καλοκαίρι έκανε πολύ ζέστη, συχνά 

πάνω από 100 βαθμούς. Μια φορά έφτασε ακόμα και τους 110! 

   Φυσικά, όλο το πλήρωμά μου συμπαθούσε πολύ τον ανεμιστήρα μας. 

   Δυστυχώς, όταν ερχόμασταν στη δουλειά το πρωί, ο αγαπημένος μας 

ανεμιστήρας συχνά έλειπε. Προφανώς οι εργαζόμενοι της δεύτερης ή τρίτης 

βάρδιας από άλλους σταθμούς εργασίας τον έκλεβαν όταν δεν ήμασταν εκεί για 

να τον φυλάμε. Όταν ψάχναμε στο εργοστάσιο για αυτόν, οι "νέοι ιδιοκτήτες" 

πάντα ορκίζονταν ότι ήταν ο ανεμιστήρας τους και αρνούνταν να τον 

επιστρέψουν. 

   Μια μέρα σκέφτηκα μια λύση: Έβαλα ένα αυτοκόλλητο NSDAP/AO με 

σβάστικα στον ανεμιστήρα μας. 

   Την επόμενη φορά που έλειπε, το εντόπισα εύκολα. Πλησιάζοντας τον 

πλησιέστερο υπάλληλο, ρώτησα θυμωμένος: "Ποιος έβαλε αυτό το ναζιστικό 

αυτοκόλλητο σε αυτόν τον ανεμιστήρα;! 

   "Όχι εγώ, δεν είναι ο ανεμιστήρας μας. Ήταν εδώ όταν ξεκινήσαμε τη βάρδια 

μας", απάντησε με νευρική, κάπως φοβισμένη φωνή. 

   "Το ξέρω. Έβαλα το αυτοκόλλητο στον ανεμιστήρα. Είναι ο ανεμιστήρας μου!" 

αντέτεινα καθώς σήκωσα τον ανεμιστήρα και έφυγα. 

   Το πλήρωμά μου χάρηκε που πήρε πίσω τον ανεμιστήρα... με ή χωρίς το 

αυτοκόλλητο με τη σβάστικα.   

  

  

27. 

  

   Σταματήσαμε για βενζίνη σε έναν αυτοκινητόδρομο στην Αϊόβα. Ο φίλος μου 

παρατήρησε ότι οι άνθρωποι στο βαν δίπλα μας μιλούσαν γερμανικά. Έτσι έτρεξε 

πίσω και πήρε ένα αντίτυπο της γερμανόφωνης εφημερίδας του NSDAP/AO, την 

NS Kampfruf. Στη συνέχεια πήγε προς τους Γερμανούς, τους έδωσε την εφημερίδα 

και τους είπε λίγα λόγια για το NSDAP/AO. 
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   Όταν επέστρεψαν στη Γερμανία, φαντάζομαι ότι είπαν σε αρκετούς φίλους για 

αυτή τη μικρή συνάντηση. 

   Ποιος ξέρει, ίσως και να έγιναν συνδρομητές. 
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