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Εγκυκλοπαίδεια - Michael Kühnen 
  

47 - ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ 
  

   Ο ισχυρισμός ότι η ναζιστική Γερμανία, σε σχέση με ένα πρόγραμμα 

γενοκτονίας κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, σκότωσε περίπου 6 

εκατομμύρια Εβραίους, ένα μεγάλο μέρος από αυτούς με "αεριοποιήσεις" - η λέξη 

που χρησιμοποιούν οι Σιωνιστές γι' αυτό είναι: Ολοκαύτωμα - είναι η πιο 

δημοφιλής κατηγορία της αντιγερμανικής προπαγάνδας της θηριωδίας. Στην 

πραγματικότητα, όμως, η αναθεωρητική ιστοριογραφία έχει από καιρό εξετάσει 

κριτικά την κατηγορία του Ολοκαυτώματος και το παγκόσμιο κίνημα των 

εθνικοσοσιαλιστών την έχει ξεσκεπάσει ως εργαλείο πολιτικής πάλης και υλικού 

και ηθικού εκβιασμού. Η διάψευση της προπαγάνδας της εχθρικής θηριωδίας, 

ωστόσο, δεν είναι καθήκον της προπαγάνδας του Νέου Μετώπου. Αυτό επαφίεται 

στη λαϊκή εκπαίδευση (εντός του κόμματος: εκπαίδευση). 

   Αντίθετα, το Νέο Μέτωπο δηλώνει περήφανα τον στόχο του Εθνικοσοσιαλισμού 

να ξεπεράσει την επιρροή του Ιουδαϊσμού στον ευρωπαϊκό πολιτισμό, στη σκέψη 

και το συναίσθημα, στη συνείδηση και το υποσυνείδητο του Άριου ανθρώπου (βλ. 

Άριος) και να διαλύσει την πολιτική διεκδίκηση της εξουσίας, καθώς και τις 

παγκόσμιες μηχανορραφίες του Σιωνισμού. Και τα δύο πρέπει να επιτευχθούν με 

την οριστική λύση του εβραϊκού ζητήματος, την οποία επιδιώκει και το Νέο 

Μέτωπο. 

   Η ενεργή και επιθετική απαίτηση αυτής της Τελικής Λύσης και η εξήγηση του 

περιεχομένου της θα αντικρούσει πιθανότατα και αποτελεσματικά τον σιωνιστικό 

ισχυρισμό ότι η Τελική Λύση σημαίνει τη φυσική εξόντωση του εβραϊκού λαού - 

το Ολοκαύτωμα. Αυτό θα συμβάλει σημαντικά στο να σπάσουν τα δεσμά της 

σιωνιστικής υποτέλειας, του ηθικού εκβιασμού και της οικονομικής 
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εκμετάλλευσης και να αποκατασταθεί η ελευθερία του γερμανικού έθνους. 

  

  

  

48 - ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΌΣ 
  

   Ο ιμπεριαλισμός είναι η επιδίωξη μιας κοινότητας εξουσίας - πολιτικής, 

οικονομικής ή/και πολιτιστικής - για κυριαρχία επί άλλων κοινοτήτων, που δεν 

έχουν καμία σχέση με το είδος τους. Υπάρχουν επομένως τόσο ένας 

εξουσιαστικός-πολιτικός (για παράδειγμα αυτός των ΗΠΑ και της Σοβιετικής 

Ένωσης), ένας οικονομικός (κυριαρχία των βιομηχανικών χωρών επί του Τρίτου 

Κόσμου) όσο και ένας πολιτισμικός ιμπεριαλισμός (κυρίως αυτός του 

αμερικανισμού), οι οποίοι όμως δεν μπορούν πάντα να διαχωρίζονται αυστηρά, 

αλλά συχνά αποτελούν απλώς διαφορετικές εκφάνσεις ενός και του αυτού 

ιμπεριαλισμού. Όλες οι ιδεολογίες που βασίζονται στον δογματισμό της 

ανθρώπινης ισότητας (π.χ. φιλελευθερισμός, μαρξισμός, 

ιουδαϊσμένοςχριστιανισμός) εξυπηρετούν επίσης συχνά ιμπεριαλιστικά 

συμφέροντα. Η πιο ακραία μορφή του ιμπεριαλισμού είναι η επιδίωξη της 
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παγκόσμιας κυριαρχίας, όπως αυτή χαρακτηρίζεται σήμερα κυρίως από τον 

Σιωνισμό και τη Μασονία. 

   Αντίθετα, ο εθνικοσοσιαλισμός, με βάση τη βιολογική του σκέψη, θεωρεί τον 

εαυτό του υπέρμαχο της ποικιλομορφίας των φυλών και των λαών (βλ. επίσης 

Διαφοροποίηση) και αντλεί από αυτό την επιδίωξη και τον αγώνα του για το 

δικαίωμα της αυτοδιάθεσης και της ελευθερίας. Ο εθνικοσοσιαλισμός αντιτάσσει 

στον ιμπεριαλισμό την ιδέα του Ράιχ (βλ. Ράιχ), η οποία παράγει οργανικές τάξεις 

μεγάλης κλίμακας χωρισμένες κατά φυλές και λαούς και εξασφαλίζει την 

ελευθερία, τη διατήρηση των ειδών και την ανάπτυξη των ειδών των διαφόρων 

εθνικών κοινοτήτων. 

   Σε αυτές τις βάσεις ο εθνικοσοσιαλισμός της νέας γενιάς επιδιώκει μια Νέα 

Τάξη στο σήμα της Αρίας (βλ. Αρίας) κοινότητας των λαών. Όσον αφορά τη 

Γερμανία και την Ευρώπη, το Νέο Μέτωπο μάχεται για το Τέταρτο Ράιχ. Αυτή η 

αυτοκρατορία θα περιλαμβάνει ομοσπονδίες γερμανικών, ρωμανικών και 

σλαβικών λαών και θα συνάψει μια σταθερή συμμαχία με τον κόσμο του Ισλάμ 

στη Βόρεια Αφρική και τη Μικρά Ασία και την Εγγύς Ανατολή, η οποία θα 

λογίζεται ως μέρος του μεγάλου ευρωπαϊκού ζωτικού χώρου (βλ. επίσης Τούρκοι, 

Παρσήδες και Ανατολικός Ινδοευρωπαϊσμός). Στη σφαίρα εξουσίας της Νέας 

Τάξης θα ξεπεραστεί κάθε ιμπεριαλισμός και θα διασφαλιστεί η ελευθερία των 

λαών. 

 

49 - ΑΤΟΜΙΚΙΣΜΌΣ 
  

   Ο σύγχρονος ατομικισμός του σημερινού κόσμου του μείον ανάγεται στη στάση 

ζωής της επανάστασης του Διαφωτισμού, η οποία θέλησε να απελευθερώσει τον 

Ευρωπαίο άνθρωπο από τις καταναγκαστικές ιδέες του μεσαιωνικού χριστιανικού 

δογματισμού και τον αντιλαμβανόταν ως μια προσωπικότητα με αυτοπεποίθηση, 

ελεύθερη και αυτόνομη. Η αντίληψη αυτή απέτυχε, όπως και ολόκληρη η 

ιδεολογία του Διαφωτισμού, εξαιτίας της άγνοιας, της αγνόησης της βιολογικής 

φύσης του ανθρώπου και συνεπώς του γεγονότος ότι ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει 

μια πολύτιμη και ουσιαστική ζωή μόνο ως κοινοτικό ον, αλλά όχι ως 

απομονωμένο άτομο. 

   Έτσι, ο αρχικός ιδεαλιστικός ατομικισμός του Διαφωτισμού εκφυλίστηκε 

γρήγορα στο ψέμα ζωής της αστικής τάξης και έγινε η δικαιολογία για το 

συμφέρον και τον υλισμό του αστικού ανθρώπου- αυτού του αστικού ανθρώπου 

που έγινε ο ίδιος ο τύπος της παρακμής της Άριας φυλής στο παρόν (βλ. Άρια). 

Πολιτικά, ο ατομικισμός ενσωματώνεται στην ιδεολογία του φιλελευθερισμού, 

οικονομικά στην οικονομική μορφή του καπιταλισμού. 

   Ο εθνικοσοσιαλισμός αντιπαραθέτει στον εγωιστικό μαζικό άνθρωπο του 
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αστικού ατομικισμού την ανθρώπινη εικόνα της εργατικής τάξης, τον δεσμευμένο 

στην κοινότητα άνθρωπο που αντιλαμβάνεται την ελευθερία όχι ως φύλλο συκής 

για το προσωπικό συμφέρον αλλά ως υπηρεσία προς την κοινότητα και έτσι 

ωριμάζει στην αληθινή προσωπικότητα που η εθνικοσοσιαλιστική ηθική του 

αξιακού ιδεαλισμού επιδιώκει ως στόχο της. 

  

50 - ΔΙΕΘΝΙΣΜΌΣ 
  

   Κάθε διεθνισμός είναι καρπός της δογματικής πεποίθησης της ισότητας όλων 

των ανθρώπων, η οποία έχει προ πολλού διαψευστεί από τη φυσική επιστήμη (βλ. 

επίσης δογματισμός). Από αυτή τη λανθασμένη πίστη στην ισότητα των 

ανθρώπων προκύπτει ο διεθνισμός, ο οποίος θέλει σταθερά να υποτάξει όλους 

τους ανθρώπους ιδεολογικά, πολιτικά, πολιτισμικά, κοινωνικά ή/και θρησκευτικά, 

σε ένα ενιαίο - διεθνές - σύστημα. Αυτός ο διεθνισμός υπάρχει σε ποικίλες, επίσης 

αμοιβαία αντιφατικές και ανταγωνιστικές μορφές και βρίσκεται πίσω από τα 

περισσότερα σημαντικά πολιτικά ή θρησκευτικά ρεύματα του παρόντος. Ο 

φιλελεύθερος καπιταλισμός, ο μαρξισμός, ο χριστιανισμός, το Ισλάμ και ο 

τεκτονισμός, μεταξύ άλλων, έχουν διεθνιστικό προσανατολισμό. 

   Ο διεθνισμός βρίσκει την πιο ξεκάθαρη έκφραση και τη λογική του συνέπεια 

πρώτα στον ιμπεριαλισμό και τελικά στον στόχο της παγκόσμιας κυριαρχίας. 

Επειδή όμως στην πραγματικότητα οι άνθρωποι δεν είναι ίσοι αλλά άνισοι και 

βιολογικά χωρισμένοι σε φυλές, λαούς και τα δύο φύλα, η παγκόσμια κυριαρχία 

είναι δυνατή μόνο ως κτηνώδης τυραννία ή ως εξισωτικός και παρακμιακός, 

υλιστικός παγκόσμιος πολιτισμός (βλ. επίσης Υλισμός, Παρακμή και 

Αμερικανισμός). 

   Ο σιωνισμός συμμαχεί με τον διεθνισμό στον στόχο της παγκόσμιας κυριαρχίας. 

Ωστόσο, ο ίδιος ο Σιωνισμός δεν είναι μια διεθνιστική ιδεολογία, αλλά το ακραίο 

εθνικιστικό και ρατσιστικό κίνημα του Ιουδαϊσμού: 

  

Ο Σιωνισμός είναι η οργανωμένη δύναμη του παγκόσμιου Εβραϊσμού με 

στόχο την παγκόσμια κυριαρχία! 

  

   Ο Σιωνισμός, ωστόσο, προσπαθεί συνειδητά και εντατικά να θέσει υπό τον 

έλεγχό του όλες τις εκφράσεις του διεθνισμού, προκειμένου να κάνει τον "ένα 

κόσμο" υπό την εβραϊκή κυριαρχία να φανεί επιθυμητός στους παραπλανημένους 

και εξαπατημένους οπαδούς του. Αντίθετα, ο εθνικοσοσιαλισμός υπερασπίζεται 

την ελευθερία και την ποικιλομορφία των φυλών και των λαών (βλ. επίσης 

διαφοροποίηση). 

   Αν και ο εθνικοσοσιαλισμός είναι επίσης ένα παγκόσμιο κίνημα και 
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περιλαμβάνει όλους τους άριους λαούς (βλ. Άριος), δεν είναι διεθνιστικός, αλλά 

υπερεθνικός. Η αρχή του δεν είναι η ισότητα και η ισονομία, αλλά η 

ποικιλομορφία της ζωής. Ο υπερεθνικός του στόχος δεν είναι η παγκόσμια 

κυριαρχία, αλλά η διατήρηση του είδους και η ανάπτυξη του είδους της Άριας 

φυλής και των λαών της. Είναι επίσης αποκλειστικά φυλετικά προσανατολισμένη 

και δεν στρατολογεί οπαδούς μη λευκών φυλών. Έτσι, ο εθνικοσοσιαλισμός 

αποτελεί προπύργιο ενάντια σε κάθε διεθνισμό και υπέρ της ελευθερίας των λαών, 

ενάντια στην τυραννία ή την παρακμή μιας παγκόσμιας κυριαρχίας και υπέρ μιας 

παγκόσμιας τάξης πραγμάτων που θα είναι φυλετικά διαιρεμένη σε κοινότητες 

λαών με βάση το είδος και τη φύση (βλ. επίσης Νέα Τάξη). 

  

51 - ΙΣΛΑΜ 
  

   Το Ισλάμ είναι μια δογματική θρησκεία της αποκάλυψης που προέρχεται από τη 

σκέψη και το συναίσθημα της σημιτικής φυλής. Έτσι, παραμένει το ίδιο ξένο προς 

τον Άριο όπως ο Ιουδαϊσμός, ο Χριστιανισμός με εβραϊκή επιρροή, ο Μαρξισμός, 

ο φιλελευθερισμός και όλες οι άλλες δογματικές ιδεολογίες (βλ. επίσης 

Δογματισμός). Στο βαθμό που συμβάλλει στην αλλοτρίωση στον ζωτικό χώρο της 

Άριας φυλής, πρέπει επομένως να απορριφθεί. 

   Πιο σημαντικό, ωστόσο, είναι το γεγονός ότι το Ισλάμ είναι η κυρίαρχη 
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θρησκεία και ο τρόπος ζωής των Αράβων, ο οποίος, λόγω των διδασκαλιών του, 

είναι ο ίδιος εντελώς απρόσβλητος από τις επιρροές του φιλελεύθερου 

καπιταλισμού ή του μαρξισμού, επιτρέποντας έτσι στο αραβικό έθνος να 

αντισταθεί άνευ όρων στον ιμπεριαλισμό των υπερδυνάμεων, των Ηνωμένων 

Πολιτειών και της Σοβιετικής Ένωσης. Σε αυτό προστίθεται η αραβική απόρριψη 

του σιωνισμού, η οποία έχει γίνει "ιερός πόλεμος" μέσω της δύναμης και του 

μηνύματος του Ισλάμ. Τέλος, το Ισλάμ είναι αυστηρά ενάντια σε κάθε υποταγή 

στο συμφέρον και έτσι αποτελεί επίσης ιδανικό σύμμαχο του εθνικοσοσιαλισμού 

και ισχυρό προπύργιο ενάντια στον καπιταλισμό. 

   Για όλους αυτούς τους λόγους, η κοινότητα της σκέψης του Νέου Μετώπου 

βλέπει το Ισλάμ ως έναν πολύ θετικό παράγοντα εξωτερικής πολιτικής και, στο 

πλαίσιο της Νέας Τάξης και του Τέταρτου Ράιχ της, επιδιώκει μια συμμαχία μαζί 

του στον αγώνα ενάντια στον κυρίαρχο κόσμο των μείον. 
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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". 
  

   
30. 

  
   Εντοπίστηκε στον αυτοκινητόδρομο της Καλιφόρνια: Αν ξέραμε ότι θα 
δημιουργούσες τόσα προβλήματα, δεν θα σε αφήναμε ποτέ να μαζέψεις βαμβάκι!" 
  

  
31. 

  
   Πάντα αξίζει να έχετε μαζί σας μια τσέπη γεμάτη αυτοκόλλητα με σβάστικα, 
όπου κι αν πάτε. Μια τέτοια περίπτωση ήταν ένα πρόσφατο ταξίδι στο Hot 
Springs του Αρκάνσας. Καθώς οδηγούσα κατά μήκος της Bath House Row ένα 
πρωινό, η προσοχή μου τράβηξε μια καινούργια Cadillac που ήταν σταθμευμένη 
με τα φώτα της αναμμένα μπροστά από ένα εβραϊκό πολυκατάστημα. Σταμάτησα 
πίσω από το αυτοκίνητο και ήμουν έτοιμος να αναζητήσω τον ιδιοκτήτη του πριν 
αδειάσει εντελώς η μπαταρία, όταν παρατήρησα ότι ο πίσω προφυλακτήρας είχε 
το δικό του αυτοκόλλητο, που έγραφε: "Λευκοί κατά του Απαρτχάιντ". 
   Οι προθέσεις μου ως καλός Σαμαρείτης δεν ήταν πλέον κατάλληλες, έβγαλα 
μερικά αυτοκόλλητα "Niggers Beware!" και τα έβαλα πάνω στον προσβλητικό 
προφυλακτήρα, καλύπτοντας εντελώς το αντι-λευκό του συναίσθημα. Καθώς 
απομακρυνόμουν, μου έδωσε διπλή ικανοποίηση η συνειδητοποίηση ότι ο 
φυλετικός προδότης θα επέστρεφε για να βρει την μπαταρία του νεκρή και το 
βρώμικο αυτοκόλλητο του προφυλακτήρα βελτιωμένο με σβάστικες! Εν τω 
μεταξύ, οι περαστικοί από το πεζοδρόμιο έβλεπαν καλά το νεοδιακοσμημένο 
αυτοκίνητο. 
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