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Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΝΑΖΙ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 
 
Εἶναι γνωστό, ὅτι ὁ Ναζισμός ἀνήκει στίς πλέον ἐγκληματικές ἰδεολογίες 

πού γνώρισε ἡ παγκόσμια ἱστορία. Στό παρόν ἄρθρο μας, ἐρχόμαστε νά 
παρουσιάσουμε συνοπτικά, πῶς οἱ Ναζί τοποθετήθηκαν ἀπέναντι στό πρόσωπο 
τοῦ Θεανθρώπου τόσο σέ ἰδεολογικό ἐπίπεδο, ὅσο καί σέ πρακτικό, στό πῶς 
δηλαδή προσπάθησαν νά ἐπιβάλλουν τίς ἰδέες τους.  

Ἀρχικά καί πρίν ἀκόμα καταλάβουν τήν ἐξουσία, ἀλλά καί ἀργότερα, 
υἱοθέτησαν καί διέδιδαν τίς ἀντιλήψεις τοῦ H. S. Chamberlain ἑνός βρετανικῆς 
καταγωγῆς, ρατσιστή φιλοσόφου καί γερμανόφιλου πολιτικοῦ. Σύμφωνα λοιπόν 
μέ τον H. S. Chamberlain θεωρητικό ὑπέρμαχο τῆς φυλετικῆς καί πολιτιστικῆς 
ἀνωτερότητας τῶν Ἀρίων, τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ πρέπει νά διαχωριστεῖ ἀπό 
ὅλο τόν ἱστορικό χριστιανισμό. Οἱ Ἐκκλησίες, ἔλεγε, ἔχουν καταστήσει σκοτεινή 
τή μορφή τοῦ Χριστοῦ1.   

Κατά τόν H.S.Chamberlain, ὁ Χριστός δέν ἦταν Ἰουδαῖος, δέν εἶχε οὔτε 
σταγόνα γνήσιο ἰουδαϊκό αἷμα στίς φλέβες του. Ὁ Χριστός ἦταν ἕνας Ἄριος2. Ἡ 
ναζιστική προπαγάνδα θά ἀναπαράγει αὐτές τίς ἀντιλήψεις. Τό ἔργο του H. S. 
Chamberlain «Τά θεμέλια τοῦ 19ου αἰώνα», στό ὁποῖο ἀναφέρονταν ἐκτενῶς στό 
πρόσωπο τοῦ Κυρίου, μέχρι τό 1938 εἶχε πραγματοποιήσει 23 ἐκδόσεις.  

Στήν ἴδια γραμμή, καί μέ τίς ἴδιες ρατσιστικέςπερί φυλετικῆς καθαρότητας 
προϋποθέσεις, θά κυκλοφορήσει τό 1939 τό βιβλίο τοῦ φιλοναζιστή καθηγητοῦ 
W. Hauer, μέ τίτλο «Ἕνας Ἄριος Χριστός»3. Ὁ ἐν λόγω καθηγητής, ἄν καί 
ὑποστήριζε ὅτι ὁ Χριστιανισμός ζημίωσε τήν πρόοδο τῆς γερμανικῆς φυλῆς, 
ἀνεχόταν νά γίνεται λόγος περί τοῦ Χριστοῦ ὡς ἀνθρώπου ἐμπνευσμένου ἀπό 
τόν Θεό4. 

Τή θέση ὅμως τῶν Ναζί ἔναντι τοῦ Χριστοῦ, κατά τόν πλέον ἐπίσημο 
τρόπο, θά τήν ἐκφράσει ὁ κατ᾽ ἐξοχήν θεωρητικός τοῦ ναζισμοῦ, ὑπουργός τοῦ 
Χίτλερ καί συνιδρυτής μαζί του τοῦ ἐθνικοσοσιαλιστικοῦ κόμματος, ὁ A. 
Rosenberg. Νά σημειωθεῖ, ὅτι ὁ A. Rosenberg ἀπό τό διεθνές δικαστήριο τῆς 
Νυρεμβέργης καταδικάστηκε ὡς ἐγκληματίας πολέμου καί ἀπαγχονίστηκε στίς 
16.10.1946. 

Ὁ Α. Rosenberg μίλησε γιά τόν μῦθο τοῦ Ἰησοῦ, ἀμφισβητώντας ὄχι τήν 
ἱστορική ὕπαρξη τοῦ Θεανθρώπου, ἀλλά ἐπιμέρους ἱστορικές πτυχές τῆς δράσης 
του, βασικές διδασκαλίες του, τήν αὐτοσυνειδησία τοῦ Κυρίου, καί την πίστη τῆς 
Ἐκκλησίας. Ὁ μῦθος τοῦ Ἰησοῦ, κατά τον Α. Rosenberg, γεννήθηκε στή Μ. Ἀσία 
ὡς ὑποστασιοποίηση τῆς ἐλπίδας τῶν κατάπισμένων πληθυσμῶν πού 
ἀναζητοῦσαν ἕναν ἡγέτη ἐλευθερωτή ἀπό τους Ρωμαίους. 

Μεταφέρθηκε ἀργότερα στήν Παλαιστίνη καί ἐκεῖ συνδέθηκε καί 
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ταυτίστηκε μέ τήν ἰουδαϊκή ἰδέα τοῦ Μεσσία. Στή συνέχεια τοῦ ἀπέδωσαν λόγια 
καί διδασκαλίες πού δέν εἶπε, τόν συσχέτισαν μέ διάφορους προφῆτες τῆς 
Μέσης Ἀνατολῆς, καί στό τέλος τό πρόσωπό του ἀναμείχθηκε μέ «ποικίλα 
σκουπίδια», κατά τούς ἰσχυρισμούς του πάντα, τῆς μεσανατολικῆς καί 
ἀφρικανικῆς νοοτροπίας καί ζωῆς. Οἱ Ἐκκλησίες ἀργότερα, συνεχίζει ὁ Α. 
Rosenberg, διέστρεψαν τήν ἀρχική διδασκαλία Του καί τά περί τοῦ προσώπου 
Του5. 

Κατά τόν Α. Rosenberg, ὁ Χριστός δέν ὑπῆρξε ποτέ Θεός, γι᾽ αὐτό ζητοῦσε 
νά ὑπάρξει μία νέα θεώρηση τοῦ Ἰησοῦ τελείως διαφορετική. Μιά θεώρηση πού 
θά ἐνσαρκώνει τό πρότυπο τοῦ ἥρωα καί δέ θά ἔχει καμμία σχέση μέ τόν Ἰησοῦ 
τῆς Βίβλου. Διδασκαλίες περί ταπεινοφροσύνης ἤ ἐλεημοσύνης ἤ ἐπιείκειας, 
ἔλεγε ὁ Α. Rosenberg, εἶναι ἀπολύτως ἀσυμβίβαστες μέ τήν ἡρωική ἀντίληψη 
περί ζωῆς6. Ὁ Α. Rosenberg θεωροῦσε τήν περί ἁμαρτίας διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ 
ὡς διαρκή φυσική νόθευση τῆς φυλῆς7. 

Ὁ πιό ὕπουλος τρόπος ὅμως, μέ τόν ὁποῖο ἡ ναζιστική προπαγάνδα 
πολέμησε τό πρόσωπο καί τήν διδασκαλία τοῦ Κυρίου, παρά τίς περί τοῦ 
ἀντιθέτου διαβεβαιώσεις τους, ἦταν ὅτι ἐνίσχυσαν μέ κάθε τρόπο τή δημιουργία 
τῆς κινήσεως τῶν «Γερμανῶν Χριστιανῶν» (Deutsche Christen). 

Οἱ Γερμανοί χριστιανοί ἦταν μία πολιτικοθρησκευτική κίνηση πού εἶχε ὡς 
σκοπό τή σύζευξη τῶν ἐθνικοσοσιαλιστικῶν ἀρχῶν μέ τή χριστιανική πίστη, 
ὥστε αὐτή ἀφ᾽ ἑνός νά ἀλλοιωθεῖ, ἀφ᾽ ἑτέρου νά γίνει ἄλλο ἕνα ἐπικουρικό 
δεκανίκι σέ πρακτικό ἐπίπεδο τοῦ ναζισμοῦ. 

Ἡ διδασκαλία τους τους ἦταν συγκρητιστική.Ἕνα κρᾶμα χριστιανικῶν καί 
ἀντιχριστιανικῶν στοιχείων, μέ ἀντισημιτική ἀφετηρία καί μέ πολιτικό 
προσανατολισμό. Ὑπῆρξαν πολέμιοι τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καί ὅσοι ἔμεναν 
πιστοί στήν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ Ἀποκάλυψη θεωροῦνταν ἰουδαϊοχριστιανοί καί μή 
Ἄριοι. Στόχος καί σκοπός τῶν Γερμανῶν Χριστιανῶν, ἦταν ἡ ὑποτιθέμενη 
ἀποϊουδαϊοποίηση τοῦ Χριστιανισμοῦ καί ἡ σύζευξή του μέ τήν Ἄρια ρατσιστική 
ἀντίληψη περί θρησκείας. 

Ἰδιαίτερη σημασία ἔχει ὅτι, στόν καταστατικό χάρτη τῆς πίστεώς τους, πού 
ἀποτελοῦνταν ἀπό 28 θέσεις, υἱοθέτησαν τίς περί φυλῆς καί αἵματος ἀντιλήψεις 
τῶν Ναζί. Ἐπιπλέον, στό ἄρθρο 18, ἀνέφεραν γιά προφανεῖς λόγους, ὅτι δέν ἔχει 
σημασία ἐάν ὁ Χριστός ἦταν ἐξ Ἰουδαίων ἤ ὄχι, καί ἀντέτειναν τό ἐξαιρετικῶς 
νεφελῶδες, ὅτι ἡ σημασία του ἔγκειται στό ὅτι ἐμφανίζει σ᾽ ἐμᾶς τό θεῖο 
γένος.Ἡ κίνηση ὑποτιμοῦσε καί μείωνε τή σημασία τῆς Αὐγουσταίας Ὁμολογίας 
καί τίς σχετικές Τριαδολογικές καί χριστολογικές διτυπώσεις της.  

Δέν ὑπάρχει ἀμφιβολία, ὅτι οἱ Ναζί ἐπιχείρησαν μέ κάθε τρόπο νά 
ἀκρωτηριάσουν καί νά παραμορφώσουν τό πρόσωπο καί τή διδασκαλία τοῦ 
Κυρίου μέ μιά ποικιλία μεθοδεύσεων, μέ διάβρωση τῶν συνειδήσεων καί μέ τό 
νά ἀντικαθιστοῦν τά ἱστορικά δεδομένα μέ τίς ἰδεολογικές τους φαντασιώσεις. 
Παρ᾽ όλα αὐτά ὑπῆρξαν κάποιοι πού ἀντιστάθηκαν σθεναρά σέ ὅλη αὐτή τήν 
προσπάθεια. Κάποιοι πού ἀγωνίστηκαν νά κρατήσουν γνήσια καί ἀκέραιη τήν 
εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ τῶν Εὐαγγελίων, τῆς ἱστορίας καί τῆς διδασκαλίας του, στά 
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πλαίσια βέβαια τῆς παραδόσεώς τους. 
Ὅλοι αὐτοί, σάν πράξη ἀντίστασης συγκρότησαν τήν «Ὁμολογοῦσα 

Ἐκκλησία» (Bekennede Kirche). Σ᾽ αὐτή ἐντάχθηκαν ὅλοι ἐκεῖνοι οἱ θεολόγοι, οἱ 
πάστορες, οἱ χριστιανοί πού ἀντιτάχθηκαν σθεναρά στούς Γερμανούς 
χριστιανούς καί στίς ναζιστικές μεθοδεύσεις νά δημιουργήσουν ἕνα 
Χριστιανισμό καρικατούρα, ὑπηρέτη τῶν ἐθνικοσοσιαλιστικῶν ἀντιλήψεων καί 
τοῦ ἱστορικοῦ μεσσιανισμοῦ τοῦ Χίτλερ. 

Παρά τήν ἀπροκάλυπτη βία τόσο τῶν Γερμανῶν χριστιανῶν ἐναντίον τους, 
ὅσο καί τῶν Ναζί, στήν περίφημη θεολογική διακήρυξη Barmen τοῦ 1934 θά 
καταδικάσουν καί θά ἀπορρίψουν ἀπερίφραστα τό πολιτικοθρησκευτικό 
κατασκεύασμα τῶν Γερμανῶν χριστιανῶν, τόν ρατσισμό, καί τόν ἱστορικό 
μεσσιανισμό τοῦ Χίτλερ. Ἡγετικές μορφές αὐτῆς τῆς ἀντίδρασης, μεταξύ τῶν 
ἄλλων, ὑπῆρξαν  ὁ K. Barth, ὁ ὁποῖος ἐκδιώχθηκε ἀπό τήν Γερμανία, καί ὁ D. 
Bonhoeffer πού πέθανε σέ στρατόπεδο συγκέντρωσης. Ἀπό τήν Ρωμαιοκαθολική 
πλευρά σημαντικός ἰδεολογικός ἀντίπαλος, στό θρησκευτικό πεδίο, τῶν Ναζί 
ὑπῆρξε ὁ καρδινάλιος Clemens August Graf von Galen. 

Ὡς τελικό σχόλιο, δηλωτικό της θέσεως τῶν Ναζί ἔναντι τοῦ Χριστοῦ καί 
χριστιανισμοῦ γενικώτερα, θέλουμε ν᾽ ἀναφέρουμε τή θέση τοῦ Χίτλερ: 
«Κάποιος πρέπει νά εἶναι ἤ χριστιανός ἤ Γερμανός. Καί τά δύο μαζί δέν μπορεῖ νά 
εἶναι»8. 
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