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1.000 τεύχη σε οκτώ μήνες! 
  

1.000 τεύχη περιοδικών του NSDAP/AO - σε 23 γλώσσες - εκδόθηκαν 
μέσα σε μόλις οκτώ μήνες.   
  
  
  

Οι γλώσσες περιλαμβάνουν:  , ολλανδικά, δανικά, σουηδικά, φινλανδικά, 
λιθουανικά, λετονικά, εσθονικά, ουγγρικά, ελληνικά, πολωνικά, τσεχικά, 
σλοβακικά, σλοβενικά, ρωσικά, ουκρανικά και ιαπωνικά. 
  
  
  

Οι εβδομαδιαίες εφημερίδες είναι μόνο online. Οι μηνιαίες εφημερίδες 
κυκλοφορούν τόσο σε απευθείας σύνδεση όσο και σε έντυπη μορφή. Και 
τα δύο μπορείτε να τα κατεβάσετε δωρεάν από την ιστοσελίδα 
nsdapao.org. 

  
  
  

Χάρη στον Εθελοντισμό και τις Δωρεές ΣΑΣ! 
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Εγκυκλοπαίδεια - Michael Kühnen 
  

5 - ARABER 
  

   Η σημιτική φυλή είναι ένα ανεξάρτητο υβρίδιο μεταξύ των τριών μεγάλων φυλών (λευκή, 
μαύρη, κίτρινη) με σταθερά φυλετικά χαρακτηριστικά. Η περιοχή εγκατάστασής της είναι 
ολόκληρη η βορειοαφρικανική μεσογειακή ακτή, μέχρι την αμιγώς νέγρικη περιοχή 
εγκατάστασης στην Κεντρική Αφρική, καθώς και η Εγγύς Ανατολή μέχρι τα όρια της περιοχής 
εγκατάστασης των Τούρκων και των Περσών (βλ. επίσης Παρσήδες και Ανατολικός 
Ινδοευρωπαϊσμός). 
   Ο εθνοτικός πυρήνας της σημιτικής φυλής είναι η οικογένεια των λαών των Αράβων, των 
οποίων η περιοχή καταγωγής είναι η απεραντοσύνη της αραβικής χερσονήσου, αλλά η οποία, 
λόγω της δυναμικής της κατάκτησης του Ισλάμ, επεκτάθηκε σε ολόκληρη την προαναφερθείσα 
ευρύτερη περιοχή και τη διαμόρφωσε, αλλά στην πορεία απορρόφησε ποικίλα φυλετικά 
στοιχεία, τα οποία οδήγησαν στη διαφοροποίηση σε διαφορετικούς λαούς. Παρ' όλα αυτά, οι 
Άραβες πρέπει να θεωρηθούν ως μια ενότητα, γεγονός που υποστηρίζεται και από την ύπαρξη 
ενός αραβικού εθνικού κινήματος και τις άοκνες προσπάθειές του να δημιουργήσει ένα δικό του 
αραβικό έθνος. 
   Οι Άραβες είναι οι φυσικοί σύμμαχοι μιας εθνικοσοσιαλιστικής Ευρώπης:  
   Ο αραβικός εθνικισμός, όπως και ο ευρωπαϊκός εθνικισμός, αγωνίζεται κατά του 
ιμπεριαλισμού και για την ελευθερία. Τον εθνικοσοσιαλισμό και το Ισλάμ ενώνει επίσης ο 
αγώνας κατά της δουλείας του συμφέροντος ως προϋπόθεση για τον μη μαρξιστικό σοσιαλισμό. 
Και τέλος, το αραβικό έθνος υποφέρει από την τρομοκρατία του σιωνισμού, ο οποίος 
εγκατέστησε το πειρατικό κράτος του Ισραήλ σε αραβικό έδαφος και εν μέρει σκότωσε και 
εκδίωξε τον αραβικό λαό των Παλαιστινίων, εν μέρει τον υπέταξε και τον καταπιέζει μέχρι 
σήμερα. Ο σιωνισμός, όμως, είναι γνωστό ότι είναι ο κύριος εχθρός του εθνικοσοσιαλισμού, ο 
οποίος αντιτίθεται ανελέητα στη σιωνιστική επιδίωξη για παγκόσμια κυριαρχία. Όλα αυτά 
αποτελούν προϋποθέσεις για το σχηματισμό μιας ευρωπαϊκής-αραβικής ευρύτερης περιοχής, η 
οποία θα καταστήσει δυνατή την υπέρβαση του ιμπεριαλισμού των υπερδυνάμεων, θα 
οικοδομήσει μια άτοκη, σοσιαλιστική οικονομική τάξη και θα συντρίψει τις αξιώσεις του 
σιωνισμού. 
   Η ενότητα της ευρωπαϊκής-αραβικής περιοχής ως κοινού χώρου διαβίωσης έχει βαθιές 
ιστορικές ρίζες από τη ρωμαϊκή εποχή και θα επιτρέψει την ελευθερία και την αυτάρκεια όλων 
των λαών που ζουν σε αυτήν, καθώς και την ανεξαρτησία από την ιμπεριαλιστική κυριαρχία 
στην πολιτική, την οικονομία, την εθνική άμυνα και τον πολιτισμό. Γι' αυτό και ο 
εθνικοσοσιαλισμός της νέας γενιάς επιδιώκει τη δημιουργία του Τέταρτου Ράιχ ως κοινή τάξη 

πραγμάτων της Ευρώπης, της Βόρειας Αφρικής 
και της Εγγύς Ανατολής.  
   Η γέφυρα μεταξύ των φυλών σχηματίζεται 
από τις πολυποίκιλες διασπάσεις της Άριας 
φυλής (βλ. Άριοι) στις αραβικές περιοχές 
εγκατάστασης - για παράδειγμα οι βερβερικές 
φυλές του Μαγκρέμπ, οι Κόπτες της Αίγπιας, 
οι χριστιανοί απόγονοι των σταυροφόρων στο 
Λίβανο ή οι Κούρδοι. Αυτοί πρέπει να 
προωθηθούν από κάθε άποψη, να ενισχυθούν 
και να επανενταχθούν στην άρια φυλή, ώστε να 
μπορέσουν να λειτουργήσουν με αυτόν τον 
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τρόπο ως βραχίονας της επερχόμενης αυτοκρατορίας, της οποίας βασική αρχή δεν είναι βέβαια 
ο εκφυλισμός που καθοδηγείται από τον διεθνισμό, αλλά βασίζεται στο αίτημα του φυλετικού 
διαχωρισμού. 
  

6 - ΕΡΓΑΤΙΚΌ ΚΊΝΗΜΑ 
  
   Η αυξανόμενη εκβιομηχάνιση στον βιότοπο της Άριας φυλής (βλ. Άριοι) παρήγαγε όλο και 
περισσότερους βιομηχανικούς εργάτες τα τελευταία εκατό χρόνια και ταυτόχρονα επιδείνωσε 
σε τεράστια κλίμακα τον εκμεταλλευτικό χαρακτήρα του καπιταλισμού. Τα κύρια θύματα 
αυτού του καπιταλισμού ήταν οι βιομηχανικοί εργάτες, οι οποίοι έγιναν η πιο εξαθλιωμένη και 
καταπιεσμένη κοινωνική τάξη - η εργατική τάξη. Ακαταμάχητα, η διαμαρτυρία ενάντια στην 
απελπιστική φτώχεια τους και η λαχτάρα τους για μια κοινωνικά δίκαιη τάξη χωρίς 
εκμετάλλευση και καταπίεση - η λαχτάρα τους για σοσιαλισμό - μεγάλωσε μέσα τους. Φορέας 
αυτής της διαμαρτυρίας και αυτής της λαχτάρας έγινε το εργατικό κίνημα, μορφή έκφρασής του 
η ταξική πάλη.  
   Από νωρίς, το εργατικό κίνημα βρέθηκε υπό την κυρίαρχη επιρροή του μαρξισμού και 
υιοθέτησε τον πολιτικό και ιδεολογικό δογματισμό του: την πίστη στην ισότητα όλων των 
ανθρώπων.  Ο διεθνισμός και άλλες αντι-ειδικές και αντι-φυσικές αρχές αποξένωσαν πλήρως 
την εργατική τάξη από τον λαό της, το έθνος της, τη φυλή της και τις παραδόσεις της.  
   Η εργατική τάξη έπρεπε να είναι ο διεθνιστικός φορέας μιας μαρξιστικής παγκόσμιας 
επανάστασης. Αυτή η αντίληψη του στόχου μετέτρεψε από νωρίς το εργατικό κίνημα σε 
εργαλείο και χειραγωγούσα μάζα του σιωνισμού στην προσπάθειά του για παγκόσμια κυριαρχία 
και έτσι το απομάκρυνε από το πραγματικό του καθήκον.  
   Από την άλλη πλευρά, όμως, η δεινή θέση της εργατικής τάξης στον καπιταλισμό και η 
αναγκαιότητα της ταξικής πάλης ήταν αναμφισβήτητες. Μέχρι το ξέσπασμα του Πρώτου 
Παγκοσμίου Πολέμου, το εργατικό κίνημα δεν μπόρεσε να ξεφύγει από αυτή την τραγική 
διχοτόμηση μεταξύ αναγκαιότητας και δικαιολόγησης και την κατάχρησή της από 
αντεργατικούς ηγέτες, πίσω από τους οποίους κρύβονταν σιωνιστικά συμφέροντα εξουσίας, και 
έτσι παρέμεινε αναποτελεσματικό από την άποψη της πολιτικής εξουσίας, ακόμη και αν 
μπόρεσε να ανακουφίσει και να ξεπεράσει συγκεκριμένα κάποια παράπονα. 
   Το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου προκάλεσε μια συντριπτική εθνική 
αφύπνιση σε όλους τους εμπλεκόμενους άριους λαούς, σαρώνοντας το στοιχειωμένο διεθνισμό 
και ενσωματώνοντας την εργατική τάξη στην κοινότητα των θελήσεων του έθνους.  
   Στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ο Ευρωπαίος εργάτης, με τη δική του συνειδητή βούληση, 
έγινε μέλος της εθνικής κοινότητας! Και επιβεβαίωσε αυτή τη θέληση με το αίμα του και τον 
εκατονταπλάσιο στρατιωτικό θάνατο. Προς το τέλος του πολέμου, όμως, και στη μεταπολεμική 
περίοδο, έγινε φανερό ότι οι δυτικές δημοκρατίες με τον φιλελεύθερο καπιταλισμό τους 
απέρριψαν αυτή τη θυσία και συνέχισαν να εξαπατούν, να εκμεταλλεύονται και να καταπιέζουν 
την εργατική τάξη. Έτσι, ο μαρξισμός κέρδισε πίσω ένα μέρος της απογοητευμένης εργατικής 
τάξης που τον είχε ομόφωνα απορρίψει το 1914/25 ΚΔΦ. 
Αλλά στον εθνικοσοσιαλισμό και τον φασισμό αναπτύχθηκαν στην Ευρώπη εκείνες οι 
πολιτικές δυνάμεις που έγιναν οι κληρονόμοι του εργατικού κινήματος και πήραν την 
κληρονομιά της θέλησης της εργατικής τάξης του 1914/23 JdF στις παραδόσεις τους και την 
έκαναν πολιτικά γόνιμη.  
   Στη Γερμανία, αυτό το εθνικό εργατικό κίνημα σχημάτισε το Εθνικοσοσιαλιστικό Γερμανικό 
Εργατικό Κόμμα. Το κόμμα αυτό είναι κληρονόμος και εκτελεστής του γερμανικού εργατικού 
κινήματος και ξεκίνησε να ξεπεράσει τον φιλελεύθερο καπιταλισμό, να οικοδομήσει τον 
σοσιαλισμό, να καταστήσει τον εργάτη ισότιμο μέλος της εθνικής κοινότητας και να επιβάλει 
την εργατική τάξη ως υποχρεωτικό ήθος της Νέας Τάξης για όλους τους εθνικούς συντρόφους. 
Αντίθετα, η μαρξιστική παράδοση του εργατικού κινήματος έγινε αντιδραστική από το 1914/ 25 
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JdF (βλ. επίσης αντίδραση). 
  

7 - ΕΡΓΑΣΙΑ 
  
   Η εθνικοσοσιαλιστική επανάσταση αντικαθιστά την αστική εποχή με τη Νέα Τάξη, φορέας 
της οποίας είναι ο εργάτης. Ο όρος "εργάτης" περιλαμβάνει τόσο την εργατική τάξη ως 
συγκεκριμένη, εξαρτημένα εργαζόμενη και χειρωνακτικά εργαζόμενη κοινωνική ομάδα στην 
εθνική κοινότητα όσο και την εθνικοσοσιαλιστική στάση ζωής, η οποία χαρακτηρίζεται από 
αξιακό ιδεαλισμό.  
   Η δημιουργία μιας αληθινής Volksgemeinschaft, την οποία ο εθνικοσοσιαλισμός επιδιώκει ως 
προϋπόθεση της Νέας Τάξης, είναι δυνατή μόνο αν η εργατική τάξη ενσωματωθεί στο έθνος με 
πεποίθηση και ενθουσιασμό, καθώς, ενόψει της αυξανόμενης παρακμής της ανώτερης τάξης και 
της αστικής τάξης του δυτικού κόσμου, οι πιο πολύτιμες και πιο πιθανές να παραμείνουν υγιείς 
δυνάμεις του λαού βρίσκονται στην εργατική τάξη. 
   Η νίκη του εργάτη για το έθνος - και επομένως το ξεπέρασμα της ταξικής πάλης και της 
θέλησης για μια εθνική κοινότητα - είναι νοητή, ωστόσο, μόνο αν το ίδιο το έθνος του εργάτη 
γίνει η συνειδητή πατρίδα του, στην οποία αναγνωρίζονται πλήρως τα επιτεύγματά του, 
ανταμείβεται κατάλληλα και αντιμετωπίζεται δίκαια. Αυτό πραγματοποιείται από τον völkisch 
σοσιαλισμό με την ισότητα των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων, όπως εκφράζεται στη 
Γερμανία στα σοσιαλιστικά αιτήματα του κομματικού προγράμματος του Εθνικοσοσιαλιστικού 
Γερμανικού Εργατικού Κόμματος.  
   Πέρα από αυτό, όμως, ο εθνικοσοσιαλισμός εννοεί επίσης με τον όρο εργατισμός μια νέα 
στάση ζωής, ηθικά ριζωμένη στον ιδεαλισμό των αξιών, της οποίας το ύψιστο ιδανικό - αξία 
και νόημα της ανθρώπινης ζωής - είναι η κοινότητα:  
   Όποιος, σύμφωνα με τις κλίσεις, τις κλίσεις και τις ικανότητές του, είναι αφοσιωμένος στον 
τόπο του και με όλες του τις δυνάμεις για την εθνική κοινότητα, όποιος προσπαθεί να 
αναγνωρίσει και να αναπτύξει όλα τα ταλέντα του, ολόκληρο τον εαυτό του, και με αυτόν τον 
τρόπο θέτει τον εαυτό του στην υπηρεσία της εθνικής κοινότητας, συνειδητοποιεί την ηθική του 
να είσαι εργάτης, είναι εργάτης μέσα και για την εθνική κοινότητα! 
Για το σκοπό αυτό, ο εθνικοσοσιαλισμός εκπαιδεύει όλους τους συντρόφους του λαού, 
αποσαφηνίζοντας έτσι την ευγένεια της εργασίας και ενώνοντας τους δημιουργούς όλων των 
στρωμάτων και ομάδων ενός λαού σε μια κοινότητα εργασίας - και επομένως της προσπάθειας 
για τη διατήρηση και την ανάπτυξη του είδους: 
  

"ΕΣΎ ΔΕΝ ΕΊΣΑΙ ΤΊΠΟΤΑ, Ο ΛΑΌΣ ΣΟΥ ΕΊΝΑΙ ΤΑ ΠΆΝΤΑ!" 
  
   Αυτό το εθνικοσοσιαλιστικό σύνθημα της εργατικής τάξης δεν διακηρύσσει την αχρηστία της 
ατομικής ζωής, αλλά καθιστά σαφές ότι αυτή η ζωή αποκτά αξία και νόημα μόνο όταν 
κατανοείται και ζει στην υπηρεσία της εθνικής κοινότητας και ως έργο για την επιβίωση και την 
ανώτερη ανάπτυξή της. "Ανιδιοτελώς δημιουργώντας αντί εγωιστικά αρπάζοντας", αυτό είναι 
που διακρίνει τον εργάτη από τον πολίτη, τη μελλοντική Νέα Τάξη από τον σημερινό μείον 
κόσμο. Είναι καθήκον ενός κόμματος να αναδεικνύει και να συγκεντρώνει τέτοιους εργάτες: 
  
ενός κόμματος του κοινού καλού έναντι του προσωπικού συμφέροντος 
  
ενός κόμματος του ιδεαλισμού έναντι εκείνου του υλισμού 
  
ένα κόμμα της επανάστασης ενάντια σε αυτό του αστικού κόσμου 
  
ενός κόμματος του λαού έναντι εκείνου του διεθνισμού 



5 

  
του κόμματος της εργασίας έναντι του κόμματος του κέρδους 
  
   Αυτό το κόμμα θέλει να δημιουργήσει το Νέο Μέτωπο - πρόκειται για το Εθνικοσοσιαλιστικό 
Γερμανικό Εργατικό Κόμμα που θα ιδρυθεί εκ νέου! 
  

8 - ΜΈΤΩΠΟ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 
  
   Ο εθνικοσοσιαλισμός επιδιώκει έναν σοσιαλισμό völkisch, ο οποίος εκφράζεται στην 
οικονομική τάξη 
 του κορπορατισμού που ενσαρκώνεται. Στην περίοδο του αγώνα, το κόμμα και μόνο (βλ. 
Εθνικοσοσιαλιστικό Γερμανικό Εργατικό Κόμμα) είναι ο φορέας της βούλησης και της 
πολιτικής πρωτοποριακής οργάνωσης σε αυτόν τον αγώνα για τη σοσιαλιστική κοινότητα του 
λαού- μετά την επανάσταση, το κράτος, μέσω μιας συνολικής πολιτικής κινητοποίησης, θα 
καταστήσει επίσης δυνατή και θα πραγματοποιήσει την οικοδόμηση του σοσιαλισμού, 
διαμορφώνοντας έτσι τη Νέα Τάξη.  
   Ακριβώς όπως το κόμμα πρώτα παλεύει για την εξουσία και στη συνέχεια δρομολογεί την 
ολική κινητοποίηση σε όλα τα επίπεδα της κρατικής ύπαρξης, έτσι και αυτό το καθήκον της 
οργάνωσης της πολιτικής πρωτοπορίας, της μεταφοράς της βούλησης και της προώθησης της 
ολικής κινητοποίησης στο πεδίο της εθνικής οικονομίας και, συνεπώς, μέσα στις επιχειρήσεις, 
πέφτει στο εργατικό μέτωπο. 
   Το Εργατικό Μέτωπο είναι υποδιαίρεση και, συνεπώς, μέρος του Εθνικοσοσιαλιστικού 
Κόμματος. Είναι προσηλωμένο στην ηθική των εργαζομένων, εκπροσωπεί τα οικονομικά 
συμφέροντα όλων των εργαζομένων και διευκολύνει την εφαρμογή του κεντρικού σχεδιασμού 
της εθνικής οικονομίας επί τόπου, δηλαδή στα εργοστάσια και τις οικονομικές οργανώσεις.  
   Το εργατικό μέτωπο διαιρείται σε επαγγελματικές ενώσεις, εργοστασιακές ενώσεις και 
εργοστασιακούς πυρήνες- έχει μερίδιο ενός τρίτου σε όλα τα εργοστάσια και τις επιχειρήσεις 
που υπερβαίνουν ένα ελάχιστο μέγεθος (βλ. επιμερισμός κερδών) και υποδεικνύει επίσης 
υποψηφίους για τις εκλογές των εργοστασιακών συμβουλίων και των αυτοδιοικητικών οργάνων 
των επιχειρήσεων, οι οποίοι πρέπει και πρέπει να επικρατήσουν σε ελεύθερες προσωπικές 
εκλογές.  
   Το Εργατικό Μέτωπο δεν είναι κρατικός θεσμός, αλλά μια υποδιαίρεση του κόμματος και 
επομένως, πριν και μετά την επανάσταση, πρακτικά του συνδικαλιστικού κινήματος. 
Περιλαμβάνει εργοδότες καθώς και εργαζόμενους στη βάση της εθνικοσοσιαλιστικής 
κοσμοθεωρίας και του προγράμματος του κόμματος. 
   Επομένως, οι προσπάθειες του Νέου Μετώπου στη δουλειά των εργοστασιακών πυρήνων του 
και στο κάλεσμα για ένα ελεύθερο συνδικαλιστικό κίνημα εξυπηρετούν τελικά την οικοδόμηση 
αυτού του εργατικού μετώπου. Στο παρόν στάδιο του πολιτικού αγώνα, η οικοδόμηση του 
εργατικού μετώπου θα πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια μιας μαζικής οργάνωσης του Νέου 
Μετώπου, αλλά ακόμη περισσότερο από ό,τι συνήθως, πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε αυτή να 
παραμείνει πλήρως υπό τον έλεγχο των στελεχών, έτσι ώστε το εργατικό μέτωπο που θα 
οικοδομηθεί πάνω σε αυτό και θα προκύψει από αυτό να μπορεί πραγματικά αργότερα να 
εκτελέσει το εθνικοσοσιαλιστικό ηγετικό του καθήκον στην εθνική οικονομία και τις 
επιχειρήσεις της. 

 

9 - ARIER 
  

   Άριος είναι ο όρος του εθνικοσοσιαλισμού της νέας γενιάς για τα μέλη της λευκής φυλής, η 
οποία είναι -εκτός από τους νέγρους "μαύρους" και τους μογγόλους "κίτρινους"- μία από τις 
τρεις μεγάλες φυλές. Αυτά τα τρία είδη ανθρώπων και οι φυλετικές ενδιάμεσες και μεικτές 
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μορφές, που δημιουργήθηκαν από φυλετικές αναμείξεις, καθορίζουν τη φύση και την ιστορία 
της ανθρωπότητας με την πάλη τους για την ύπαρξη (βλ. επίσης ταξική πάλη).  
   Κατά συνέπεια, οι Άριοι είναι τα μέλη του λευκού ανθρώπινου είδους, το οποίο με τη σειρά 
του χωρίζεται σε τρεις φυλετικούς τύπους: που αποτελούν τις οικογένειες των λαών των 
Γερμανών, των Ρωμαίων και των Σλάβων. Επιπλέον, υπήρχαν τα απομεινάρια του ανατολικού 
ινδοευρωπαϊσμού, καθώς και φυλετικές διασπάσεις των Αρίων στη Βόρεια Αφρική και την 
Τουρκία (βλ. Άραβες και Τούρκοι). 
   Η περιοχή εγκατάστασης των μεγάλων αριακών φυλών είναι η ευρωπαϊκή μεγάλη περιοχή, 
συμπεριλαμβανομένης της Βόρειας Αφρικής, της Εγγύς Ανατολής, της Περσίας (βλέπε επίσης 
Ευρώπη), της Νότιας Αφρικής, της αμερικανικής διπλής ηπείρου, της αυστραλιανής μεγάλης 
περιοχής, καθώς και η περιοχή επιρροής του ανατολικού ινδοευρωπαϊσμού στην ινδική μεγάλη 
περιοχή.  
Η τεράστια έκταση του οικισμού των Αρίων και συνεπώς του ζωτικού χώρου δεν μπορεί να 
κρύψει το γεγονός ότι η άρια φυλή απειλείται θανάσιμα:  
   Μέχρι τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Άριοι με τις παγκόσμιες αποικιακές 
αυτοκρατορίες τους κυριαρχούσαν σχεδόν σε ολόκληρη τη γη και ήταν η δεύτερη αριθμητικά 
ισχυρότερη φυλή, μετά τους μογγολικούς λαούς. Οι αδελφοκτόνοι αγώνες των Αρίων κατά τους 
δύο παγκόσμιους πολέμους κατέστρεψαν αυτή την υπεροχή και οδήγησαν στην παρακμή των 
αποικιακών αυτοκρατοριών. Ταυτόχρονα, ο εξουσιαστικός-πολιτικός θρίαμβος του μείζονος 
κόσμου μετά το 1945/56 JdF δρομολόγησε την ολοένα και ταχύτερα εξελισσόμενη παρακμή 
της άριας φυλής και, συνδεδεμένη με αυτήν, μια δραματική μείωση του ποσοστού γεννήσεων, η 
οποία συνοδεύεται από μια έκρηξη γεννήσεων των έγχρωμων λαών.  
   Έτσι, τώρα μετά την παρακμή της υπεροχής απειλείται ήδη ο πραγματικός βιότοπος των 
Αρίων λαών, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν μόλις το 20% του παγκόσμιου πληθυσμού με τάση 
βύθισης, όπου μια από τις μεγαλύτερες απειλές είναι το Überfremdung που αρχίζει με μαζικές 
μεταναστεύσεις των έγχρωμων. Όλες αυτές οι εξελίξεις θέτουν σε κίνδυνο τη βιολογική 
επιβίωση των Αρίων.  
   Απέναντι σε αυτό υψώνεται ο εθνικοσοσιαλισμός, ο οποίος σήμερα βλέπει τον εαυτό του ως 
μια οργανωμένη θέληση για ζωή όχι μόνο του σκανδιναβικού-γερμανικού-γερμανικού είδους 
ανθρώπου, αλλά και της άριας φυλής στο σύνολό της. Σκοπός του είναι η άρια κοινότητα των 
λαών, η οποία, με τον επαναπατρισμό των αλλοδαπών, θέτει τέρμα στην αλλοτρίωση του 
πυρήνα του αριακού ζωτικού χώρου, με τον φυλετικό διαχωρισμό, διατηρεί τις ήδη σχεδόν 
χαμένες περιοχές ως περιοχές εγκατάστασης και εξασφαλίζει τον φυσικό χώρο επιρροής με την 
προώθηση και επανένταξη των υπολειμμάτων του ανατολικού ινδογερμανισμού στην Περσία 
(βλ. Παρσήδες), στην ινδική μητροπολιτική περιοχή, καθώς και των αριακών φυλετικών 
διασπορών στη Βόρεια Αφρική και την Εγγύς Ανατολή. Επιπλέον, ο ρυθμός γεννήσεων πρέπει 
να αυξηθεί και πάλι σε επίπεδο επαρκές για τη διατήρηση του πληθυσμού. 
   Η θέληση για επιβίωση, η οποία γίνεται ορατή στην άρια κοινότητα των λαών, εκφράζεται με 
την οικοδόμηση μιας Νέας Τάξης σύμφωνα με το είδος και τη φύση, η οποία ξεπερνά τη 
σημερινή παρακμή. Φορέας αυτής της θέλησης για επιβίωση και για την ανώτερη ανάπτυξη του 
άριου είδους του ανθρώπου είναι το παγκόσμιο εθνικοσοσιαλιστικό κίνημα, τη βάση του οποίου 
αποτελούν τα αντίστοιχα völkisch NS κόμματα (βλ. επίσης Εθνικοσοσιαλιστικό Γερμανικό 
Εργατικό Κόμμα). 
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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 Under the Swastika". 
 
 

 9. 
  
   Ο εθνικοσοσιαλισμός απαγορεύεται στη Γερμανία. Έτσι, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι 
πολλοί σύντροφοι προσχώρησαν στο δεξιό "Εθνικό Δημοκρατικό Κόμμα" (NPD) κατά τη 
διάρκεια της δεκαετίας του 1960. 
   Δημόσια έπρεπε να προσποιούνται ότι είναι πιστοί στη δημοκρατία, ειδικά αν 
εκπροσωπούσαν επίσημα το NPD στην τηλεόραση κ.λπ. 
   Ο συμβιβασμός ενός συντρόφου προκάλεσε μια μικρή αναταραχή. Βλέπετε, είχε τη συνήθεια 
να φοράει μια καρφίτσα με σβάστικα στην πίσω πλευρά του πέτου του. Δυστυχώς, το πέτο του 
μπήκε κατά λάθος προς τα πίσω, αποκαλύπτοντας έτσι την καρφίτσα με τη σβάστικα... ενώ 
έδινε μια τηλεοπτική συνέντευξη για το νόμιμο δημοκρατικό NPD! 
   Τα μέσα ενημέρωσης το λάτρεψαν. Αλλά το NPD τον ανάγκασε να παραιτηθεί από τη θέση 
του. 
   Αυτό είναι ένα πρόβλημα που δεν έχει το NSDAP/AO. 
  

  
10. 

  
   Ήμουν σε ένα δανέζικο ξενοδοχείο με τον Άγγλο σύντροφό μου, τον Mike. Δεν μας 
καταζητούσε η αστυνομία της Δανίας, αλλά παρόλα αυτά μας παρακολουθούσε πολύ στενά ως 
επαγγελματική χάρη προς τους δυτικογερμανικούς συναδέλφους τους. Ειδικά επειδή το 
ξενοδοχείο απείχε μόλις μερικές εκατοντάδες μέτρα από τα δυτικογερμανικά σύνορα! 
   Μια κρύα, σκοτεινή, βροχερή νύχτα ο Mike και εγώ αποφασίσαμε να διασκεδάσουμε. 
   Φύγαμε αθόρυβα από το ξενοδοχείο και αρχίσαμε να κατευθυνόμαστε προς μια δασώδη 
περιοχή κατά μήκος των συνόρων. Σε χρόνο μηδέν οι "σκιές είχαν φακούς". Καταφέραμε να 
επιστρέψουμε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου μας χωρίς να μας δουν και, παρακολουθώντας 
προσεκτικά από τα παράθυρα του μη φωτισμένου δωματίου μας, παρατηρήσαμε αρκετούς 
Δανούς άνδρες με πολιτικά να τρέχουν μέσα στη βροχή και να μας αναζητούν. 
   "Μάικ", σχολίασα, "αν έστελναν δύο ελκυστικές γυναίκες πράκτορες, θα μπορούσαν να μας 
παρακολουθούν με ακρίβεια χωρίς να χρειάζονται τόσους πολλούς άνδρες". 
   Η ιδέα αυτή άρεσε και στον Μάικ. Δυστυχώς, αυτοί οι Δανοί δεν ήταν τόσο προοδευτικοί. 
  

  
11. 

  
   Βρισκόμουν σε ένα κελί κράτησης κρατουμένων που μεταφέρονταν από τη μία φυλακή στην 
άλλη. Οι άλλοι κρατούμενοι σκότωναν την ώρα τους συγκρίνοντας σημειώσεις για τις διάφορες 
γερμανικές φυλακές στις οποίες είχαν βρεθεί. 
   Ένας τύπος με ιδιαίτερα σπαρμένη εμφάνιση - προφανώς "βετεράνος" από αυτή την άποψη - 
εξέπληξε τους νεότερους, λιγότερο "πολυταξιδεμένους" κρατούμενους με τις ιστορίες του για 
μια φυλακή με "συντροφικές" φυλακές στην οποία είχε πάει. Ακουγόταν σαν το είδος του 
ιδρύματος στο οποίο θα μπορούσε να βασιστεί μια ταινία με τίτλο XXX.  
   Φυσικά, αισθάνθηκα εξαπατημένος. 
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