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Εγκυκλοπαίδεια - Michael Kühnen 
  

43 - ΠΙΣΤΗ 
  
   Η πίστη είναι η βάση της ζωής του εθνικοσοσιαλιστή! Την πίστη απαιτεί ο 
εθνικοσοσιαλισμός από όλους τους οπαδούς του - αλλά κυρίως από τους 
πολιτικούς στρατιώτες του Sturm-Abteilung. Μεταξύ των 10 εντολών του 
πολιτικού στρατιώτη, η "πίστη" αποτελεί την πρώτη εντολή. Αλλά μπορεί κανείς 
πραγματικά να απαιτήσει την πίστη; Δεν είναι μάλλον η περίπτωση ότι το να 
μπορεί κανείς να πιστεύει ξεφεύγει σε μεγάλο βαθμό από την ανθρώπινη θέληση, 
ότι κάποιος αποκτά ή χάνει την πίστη σε κάτι εντελώς ανεξάρτητα από το αν το 
θέλει ή όχι; 
   Στην πραγματικότητα, κανείς δεν μπορεί και δεν πρέπει να "πιστεύει" στην 
εθνικοσοσιαλιστική ιδέα. Δεν είναι ούτε θρησκεία, ούτε ιδεολογία. Δεν διδάσκει 
δογματισμό αυθαίρετων πεποιθήσεων. Ο εθνικοσοσιαλισμός είναι πολύ απλά η 
αναγνώριση των νόμων της ζωής της βιολογικής φύσης και του πεπρωμένου του 
ανθρώπου στο περιβάλλον του και η ιδεαλιστική απόφαση να εργαστεί για την 
πραγματοποίηση μιας τάξης σύμφωνα με το είδος και τη φύση, για τη διατήρηση 
και την ανάπτυξη του είδους. Για το ένα στέκεται ο βιολογικός ανθρωπισμός ως 
επιστημονική θεωρία της γνώσης, για το άλλο η ηθική του αξιακού ιδεαλισμού. 
Για να αγωνιστούν για τη Νέα Τάξη, οι εθνικοσοσιαλιστές οργανώνονται στο 
Εθνικοσοσιαλιστικό Κόμμα - στη Γερμανία στο Εθνικοσοσιαλιστικό Γερμανικό 
Εργατικό Κόμμα. Και αυτό το κόμμα απαιτεί τώρα από κάθε μέλος του κόμματος 
- αλλά κυρίως από τους πολιτικούς στρατιώτες του - μια τριπλή πίστη: 
  

 πίστη στο κόμμα, 
 πίστη στους συντρόφους (βλέπε συντροφικότητα), 
 η πίστη στον εαυτό μας. 

  
   Αυτή η εντολή: Η "πίστη" δεν απαιτεί την τήρηση οποιωνδήποτε ιδεολογικών ή 
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άλλων ισχυρισμών, αλλά αυτή η πίστη είναι η απόφαση για εμπιστοσύνη. Δεν 
υποτάσσεται σε δόγματα, αλλά απαιτεί τη θέληση να εμπιστευθεί κανείς τη ζωή 
του στην κοινότητα, από την οποία λαμβάνει νόημα και αξία! 
  
   Πίστη στο κόμμα σημαίνει εμπιστοσύνη ότι το κόμμα, ως η οργανωμένη 
θέληση για ζωή του λαού και η πολιτική πρωτοποριακή οργάνωση του έθνους, 
έχει πάντα δίκιο. Κανένας εθνικοσοσιαλιστής δεν μπορεί ποτέ να έχει "δίκιο" 
ενάντια στο κόμμα. Όχι επειδή κάθε απόφαση πρέπει να είναι πάντα σωστή, αλλά 
επειδή ο στόχος είναι σωστός και χωρίς το έργο που οργανώνει το κόμμα, χωρίς 
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τον αγώνα που καθοδηγεί το κόμμα, αυτός ο στόχος δεν θα μπορούσε ποτέ να 
επιτευχθεί. 
  
   Πίστη στους συντρόφους σημαίνει να εμπιστεύεσαι ότι, παρ' όλα τα 
ανθρώπινα ελαττώματα και τις ελλείψεις, οι σύντροφοι θα στέκονται πάντα δίπλα 
σου και θα συνεχίζουν τον αγώνα εκεί που εσύ ο ίδιος έπρεπε να σταματήσεις - 
και αυτό σε όλες τις γενιές. 
  
   Η πίστη στον εαυτό μας είναι η εμπιστοσύνη στη δύναμή μας. Ο άνθρωπος 
που πιστεύει είναι ισχυρότερος από ό,τι συχνά γνωρίζει ο ίδιος. Μπορεί να αντέξει 
τα πάντα εφόσον πιστεύει! Αυτό επιτρέπει στον εθνικοσοσιαλιστή την 
υπερηφάνεια και την προκλητικότητά του, την οποία εκσφενδονίζει εναντίον του 
κυρίαρχου μινώτατου κόσμου. 
  

44 - ΙΣΟΤΗΤΑ 
  
   Ως κοσμοθεωρία του βιολογικού ανθρωπισμού, ο εθνικοσοσιαλισμός ξεκινά από 
την πραγματικότητα της ζωής που καθορίζεται από τους φυσικούς νόμους και 
απορρίπτει κάθε δογματισμό. Ένα τέτοιο δόγμα, ωστόσο, είναι η διεκδίκηση της 
ισότητας των ανθρώπων. Όχι η ισότητα, αλλά η ποικιλομορφία είναι η 
πραγματικότητα της ζωής (βλ. επίσηςΔιαφοροποίηση). Οι άνθρωποι διαφέρουν 
βιολογικά και συνεπώς και πνευματικά ανάλογα με τις φυλές και τους λαούς, 
καθώς και ανάλογα με το φύλο ως άνδρας ή γυναίκα και τέλος ως μεμονωμένα 
ανθρώπινα όντα. Αυτή η ποικιλομορφία πρέπει να διατηρηθεί και να ενισχυθεί 
προκειμένου να υπηρετηθεί η ζωή. 
   Γι' αυτό ο εθνικοσοσιαλισμός μάχεται για την ανθρώπινη εικόνα του αξιακού 
ιδεαλισμού, που θέλει να δει και να αφυπνίσει στο άτομο την υψηλότερη 
ενσάρκωση της αξίας της φυλής και της προσωπικότητας. Αγωνίζεται για την 
αυτοπραγμάτωση των φύλων (βλ. Männerbund και Mutterschaft). Πάνω απ' όλα, 
όμως, αγωνίζεται για τη διατήρηση του είδους και την ανάπτυξη του είδους των 
λαών και των φυλών. Σε αυτόν τον αγώνα για τη διατήρηση και την ανάπτυξη του 
είδους, όλοι οι άνθρωποι έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις - αυτή είναι η 
μόνη ισότητα:  
   Ότι ο καθένας έχει ίσα δικαιώματα και καθήκοντα στη θέση του και σύμφωνα 
με τις ικανότητες και τις κλίσεις του, ώστε να υπηρετεί το λαό και τη φυλή του με 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο! 
   Ως εκ τούτου, το Εθνικοσοσιαλιστικό Γερμανικό Εργατικό Κόμμα απαιτεί στο 
σημείο 9 του κομματικού του προγράμματος ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις για 
όλους τους Volksgenossen ως πολίτες. Ως πρώτο καθήκον, το σημείο l0 απαιτεί 
σταθερά από κάθε Volksgenossen να δημιουργεί πνευματικά ή σωματικά, όπου η 
δραστηριότητά του πρέπει να είναι προς το συμφέρον της Volksgemeinschaft. 
Κάθε καθήκον περιλαμβάνει ταυτόχρονα και ένα δικαίωμα και αποτελεί έτσι την 
ελευθερία των Volksgenossen. Τα σημαντικότερα από αυτά είναι τα εξής: 
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1. το δικαίωμα στην εργασία και το καθήκον να εργάζονται για την εθνική 
κοινότητα. 
  
2. δικαίωμα ελεύθερης επιλογής της αναπαραγωγής και ίδρυσης οικογενειών (βλ. 
οικογένεια) και υποχρέωση διατήρησης του σώματος του λαού καθαρό σύμφωνα 
με τους ευγονικούς και φυλετικούς νόμους (βλ. επίσης φυλετική υγιεινή). 
  
3. το  δικαίωμα στην ελευθερία για την αυτοπραγμάτωση της προσωπικότητας 
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του καθενός και το καθήκον να δεσμεύει την ελευθερία αυτή με τη διατήρηση και 
την ανάπτυξη του είδους του λαού και της φυλής. 
  
   Αυτά τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις δημιουργούν ισότητα μεταξύ των 
ανθρώπων στην ηθική της ζωής τους, ενώ παράλληλα σέβονται τη θεμελιώδη 
βιολογική ανισότητα όλων των ανθρώπων. 
  

45 - ΠΡΟΠΑΓΆΝΔΑ ΦΡΙΚΑΛΕΌΤΗΤΑΣ 
  
   Από την ίδρυση του Εθνικοσοσιαλιστικού Γερμανικού Εργατικού Κόμματος, 
στις 24.2.1920/30 JdF, και ιδιαίτερα μετά την ήττα του Τρίτου Ράιχ στον Β' 
Παγκόσμιο Πόλεμο, η προπαγάνδα της θηριωδίας αποτέλεσε ένα σταθερό και 
αποτελεσματικό όπλο της εχθρικής πλευράς στον αγώνα της κατά του 
Εθνικοσοσιαλισμού. Η προπαγάνδα της θηριωδίας πέτυχε έτσι να ζωγραφίσει μια 
εντελώς διαστρεβλωμένη, ανατριχιαστική εικόνα της ιδέας και του κόμματος, η 
οποία επεκτάθηκε και στον εθνικοσοσιαλισμό της νέας γενιάς και καθορίζει 
ακόμη και σήμερα τη δημόσια εικόνα. 
   Τα σημαντικότερα "επιχειρήματα" της προπαγάνδας της θηριωδίας είναι το 
ψέμα της σχεδιαζόμενης εξόντωσης του εβραϊσμού (το Ολοκαύτωμα, βλ. επίσης 
Τελική Λύση), το ψέμα της ενοχής για τον πόλεμο, το σύνθημα της επιδιωκόμενης 
δικτατορίας, που υποτίθεται ότι κρύβεται πίσω από τη völkisch κινητοποίηση στο 
συνολικό κράτος, καθώς και ο ισχυρισμός ότι οι εθνικοσοσιαλιστές έβλεπαν στα 
μέλη των ξένων φυλών μόνο υπανθρώπους - αν και ο εθνικοσοσιαλισμός, με τη 
βιοπολιτική του σκέψη, δεν ισχυρίζεται τη διαφορά των φυλών και των λαών, 
αλλά καθιερώνει τη διαφορετικότητά τους (βλ. επίσης Διαφοροποίηση). Με όλα 
αυτά, μετά το τέλος του πολέμου, η προπαγάνδα της θηριωδίας κατάφερε στην 
πραγματικότητα να εξαλείψει πλήρως τον εθνικοσοσιαλισμό από τον αγώνα 
πολιτικής διαμόρφωσης και να θέσει το κίνημα των Völkische στο σύνολό του σε 
άμυνα. 
   Η λαϊκή εκπαίδευση της αναθεωρητικής ιστοριογραφίας, που υποστηρίζεται από 
το σύνολο της εθνικής αντιπολίτευσης, στρέφεται κατά της προπαγάνδας της 
θηριωδίας. Αυτό βρίσκει επίσης την έγκριση της κοινότητας του Νέου Μετώπου, 
αλλά αρνείται να κάνει την άμυνα κατά της προπαγάνδας της θηριωδίας επίκεντρο 
της δικής της προπαγάνδας.  
   Αντίθετα, τις αγνοεί και, από την πλευρά της, περνάει στην επίθεση αντί να 
αμύνεται για πάντα απέναντι σε κάθε φρικιαστικό ψέμα. Έτσι, η προπαγάνδα των 
φρικαλεοτήτων του εχθρού χάνει την κυρίαρχη ψυχολογική της σημασία και 
τελικά καθίσταται αναποτελεσματική από τη διαδικασία μαζικής ψυχολογικής 
αντιστροφής που θα επιφέρει η στρατηγική του Νέου Μετώπου. 

 

46 - HEAL 
  
   Η σωτηρία είναι μια αρχαία έννοια από την έννοια της ζωής και τον 
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εννοιολογικό κόσμο των γερμανικών λαών. Το νόημα περιελάμβανε: "Η σωτηρία 
είναι μια από τις σημαντικότερες έννοιες της ανθρωπότητας: Ευτυχία, νόημα της 
ζωής, ευημερία του έθνους, της φυλής, της οικογένειας και του ατόμου, συμφωνία 
με τους θεούς, επιβεβαίωση της μοίρας, χαρά της ζωής. Από τον εννοιολογικό 
κόσμο των γερμανικών λαών, ο όρος αυτός βρήκε το δρόμο του στο γερμανικό 
κίνημα Völkische και τελικά σε εκείνο του εθνικοσοσιαλισμού, ο οποίος 
υιοθέτησε την ευχή για σωτηρία στον χαιρετισμό του, ως Γερμανικό Χαιρετισμό. 
   Αυτή η επιθυμία για σωτηρία βασίζεται στη συνειδητοποίηση του πόσο μακριά 
από την παλιά έννοια της σωτηρίας βρίσκεται ο σημερινός κόσμος των μείον: 
πεσμένος στην παρακμή, αποκομμένος από την παράδοση, αποξενωμένος από 
τους νόμους της ζωής με μια ζωή αντίθετη προς το είδος και τη φύση, άρρωστος 
και στο έλεος του απειλητικού θανάτου του είδους του Άριου ανθρώπου (βλ. 
Άριος), του οποίου την επιβίωση και την ανανεωμένη άνθηση θέλει ωστόσο να 
καταστήσει δυνατή ο εθνικοσοσιαλισμός. Γι' αυτό και η επιθυμία για σωτηρία 
αποτελεί κεντρική έννοια της εθνικοσοσιαλιστικής στάσης ζωής, κήρυξη πολέμου 
κατά του παλαιού κόσμου και δέσμευση στη Νέα Τάξη. 
   Ο εθνικοσοσιαλισμός ορίζει τη σωτηρία συγκεκριμένα ως την ενότητα της 
γνώσης, της βούλησης και της δράσης του Άριου ανθρώπου στην υπηρεσία μιας 
ηθικά υψηλής ποιότητας ιδέας. Αυτή η ενότητα επιτρέπει στον άνθρωπο να γίνει 
προσωπικότητα και αποτελεί προϋπόθεση γι' αυτό. Η γνώση, η βούληση και η 
δράση -δηλαδή η νόηση, η βούληση και η πράξη- αποτελούν έτσι το θεμέλιο της 
εθνικοσοσιαλιστικής έννοιας της προσωπικότητας: 
  
Η νόηση μεταφέρεται από την εθνικοσοσιαλιστική επιστημολογία του βιολογικού 
ανθρωπισμού, 
  
η βούληση είναι η αποφασιστική προϋπόθεση για το πολιτικό αγωνιστικό κίνημα, 
το Εθνικοσοσιαλιστικό Κόμμα (βλ. Εθνικοσοσιαλιστικό Γερμανικό Εργατικό 
Κόμμα), 
  
Η πράξη υλοποιείται ως αγώνας για την ύπαρξη, ο οποίος εξασφαλίζει τη 
διατήρηση και την ανάπτυξη των ειδών της εθνικής κοινότητας και έτσι υλοποιεί 
έναν νέο υψηλό πολιτισμό. 

  
   Όλα αυτά αποτελούν μέρος της εθνικοσοσιαλιστικής ηθικής του αξιακού 
ιδεαλισμού. 
   Με αυτόν τον τρόπο, ο εθνικοσοσιαλισμός εκπαιδεύει ανθρώπους που μπορούν 
και πάλι να γίνουν φορείς της σωτηρίας για τη φυλή τους και το λαό τους, 
συνεχίζοντας έτσι την παράδοση της γερμανικής αντίληψης της σωτηρίας- 
ανθρώπους που, σύμφωνα με τα λόγια του Φύρερ Αδόλφου Χίτλερ, ενσαρκώνουν 
"την υψηλότερη αξία της φυλής και της προσωπικότητας" ως εθνικοσοσιαλιστές. 
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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". 
  
  

  
28. 

  
   Με κάποιο τρόπο κατάφερα να τοποθετήσω ένα αυτοκόλλητο NSDAP/AO 
ακριβώς στην είσοδο του πολυσύχναστου κεντρικού σιδηροδρομικού σταθμού του 
Αμβούργου χωρίς να με πιάσουν. Περπάτησα περίπου 100 μέτρα μακριά και μετά 
γύρισα σιγά σιγά για να δω αν με ακολουθούσαν αστυνομικοί ή κόκκινοι (όλα 
ήταν εντάξει)... και για να παρακολουθήσω τυχόν αντιδράσεις στο αυτοκόλλητο. 
   Σχεδόν αμέσως ένας ηλικιωμένος άνδρας, που περπατούσε πιο αργά από τους 
περισσότερους, σταμάτησε μπροστά από το αυτοκόλλητο και το κοίταξε. Στη 
συνέχεια έβαλε το χέρι στην τσέπη του και έβγαλε κάτι που φαινόταν να είναι 
χαρτί και στυλό. Σίγουρα, έγραφε κάτι, πιθανότατα τη διεύθυνση του NSDAP/AO 
από το αυτοκόλλητο, υπέθεσα. 
   Αργότερα το NSDAP/AO έλαβε μια επιστολή από έναν Γερμανό ο οποίος 
έγραψε ότι είχε πάρει τη διεύθυνσή μας από ένα αυτοκόλλητο που είχε δει στο 
σιδηροδρομικό σταθμό του Αμβούργου και ότι επιθυμούσε να λάβει τα έντυπά 
μας. 
  

  
29. 

  
   Ως γιος ενός από τους κορυφαίους κωμικούς του Vaudeville, το θεατρικό 
υπόβαθρο του Commander Rockwell ήταν εμφανές σε πολλές δημόσιες δράσεις 
που ονειρευόταν. Ήξερε ότι το κοινό γέλιο με τους μαύρους και εβραίους εχθρούς 
μας εκτόνωνε τη δύναμή τους να εκφοβίζουν και βοηθούσε να συσπειρωθεί η 
πλευρά μας με κοινό χιούμορ. Κατά τη διάρκεια ορισμένων διαδηλώσεων στο 
δρόμο, για παράδειγμα, συχνά συμπεριλάμβανε έναν Stormtrooper ντυμένο με 
ολόσωμη στολή γορίλα που κρατούσε μια πινακίδα που έγραφε "Είμαι υπέρ της 
Ισότητας!". 
   Σε μια μυστική συνάντηση της διαφυλετικής ομοφυλοφιλικής Matachine Socie-
ty που πραγματοποιήθηκε διακριτικά σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο της Νέας 
Υόρκης, ο Ρόκγουελ έβαλε έναν Stormtrooper να ορμήσει στο λόμπι που ήταν 
γεμάτο από εύπορες κοσμικές προσωπικότητες, φωνάζοντας με όλη του τη 
δύναμη ότι είχε "ένα επείγον φορτίο για το συνέδριο των Queers". Στα χέρια του 
κρατούσε ένα μεγάλο ροζ κουτί δεμένο με ροζ φιόγκο και προσαρτημένο σε μια 



8 

κάρτα που έγραφε με έντονα γράμματα: "Rush - ένα κιβώτιο βαζελίνη για το 
Συνέδριο των Κουήρων!". 
   Ορισμένα από τα αντικείμενα που παρήγαγε ο Rockwell για το Αμερικανικό 
Ναζιστικό Κόμμα απέκτησαν μεγάλη δημοτικότητα. Τουλάχιστον ένα 
εκατομμύριο αντίτυπα τυπώθηκαν και διανεμήθηκαν από το περίφημο "Boat Tick-
et", το οποίο έδινε σε κάθε μαύρο το δικαίωμα ενός ταξιδιού χωρίς επιστροφή με 
μια τρύπια βάρκα στην Αφρική. Είχε ακόμη και κουπόνι για σωσίβια, 500,00 
δολάρια το κομμάτι από τον μεγαλόκαρδο Izzy Pilebaum. 
   Ένας δίσκος 45 στροφών που κυκλοφόρησε το 1965 από τους "G.L. Rockwell 
and the Coon-hunters" περιείχε δύο τραγούδια που έφτασαν κατευθείαν στην 
κορυφή της Hit Parade του Hootenanny: "Ship those Blacks back!" και "We're non
-violent Blacks". Ενώ η μουσική ήταν αυστηρά φολκ, οι στίχοι ήταν μη 
συμβατικοί. 
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