
Οι πυλώνες του NSDAP/AO 
  

Κορυφαία προτεραιότητα! 
  

   Ο ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ είναι η επιβίωση της Λευκής Φυλής και των 

επιμέρους Λευκών "λαών" ή "εθνικοτήτων" μας!!! 

   ΟΛΑ τα άλλα είναι δευτερεύοντα! Οι ιδεολογικές, τακτικές και εθνικές 

διαφορές απόψεων ΔΕΝ πρέπει να παρεμβαίνουν στον ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΣΤΟΧΟ! 

  

Ο ρόλος του NSDAP/AO 
  

   Το μικρότερο κύτταρο του κινήματος 

του NS είναι ο κάθε εθνικοσοσιαλιστής. 

Όσο υπάρχει έστω και ένας 

εθνικοσοσιαλιστής οπουδήποτε στον 

κόσμο, ο αγώνας συνεχίζεται! 

   Σημείωση: Το "Still lives" από μόνο 

του δεν αρκεί! Το "Ακόμα αγωνίζεται" 

είναι απαραίτητο! 

   Κάθε γνήσιος εθνικοσοσιαλιστής 

κάνει κάτι για να προωθήσει με κάποιο 

τρόπο το κίνημα! Το να "πιστεύεις" ή να 

"μελετάς" δεν είναι απλά ΔΡΑΣΗ! 

Όποιος δεν το γνωρίζει αυτό και δεν 

ενεργεί σύμφωνα με αυτό, δεν είναι 

καθόλου εθνικοσοσιαλιστής. (Ακόμα κι 

αν μπορεί να παραθέσει το Mein Kampf 
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από πίσω προς τα εμπρός από μνήμης στα εβραϊκά!) 

   Δύο εθνικοσοσιαλιστές -ακόμη και αν εργάζονται εντελώς ανεξάρτητα ο ένας 

από τον άλλο και δεν γνωρίζουν ο ένας την ύπαρξη του άλλου- είναι διπλάσιοι 

από έναν... 

...αλλά αν συνεργαστούν, δεν είναι απλώς δύο φορές πιο ισχυροί, αλλά τέσσερις 

φορές πιο ισχυροί. 

   Δέκα εθνικοσοσιαλιστές - ή NS-οργανώσεις (!) - ακόμη και αν εργάζονται 

εντελώς ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο και μετά βίας γνωρίζουν ο ένας την 

ύπαρξη του άλλου - , είναι δέκα φορές πιο ισχυροί από έναν μόνο... 

...αλλά αν δουλεύουν μαζί - βέλτιστα συντονισμένα - , τότε δεν είναι απλώς δέκα 

φορές πιο δυνατοί, αλλά εκατό φορές πιο δυνατοί! 

   Εδώ έγκειται η σημασία του NSDAP/AO. Δεν αντικαθιστά ούτε τον 

μεμονωμένο εθνικοσοσιαλιστή ούτε την μεμονωμένη NS-οργάνωση. - Τους 

συμπληρώνει. Το NSDAP/AO ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΖΕΙ την αποτελεσματικότητά τους 

χάρη στον καθοριστικό του ρόλο σε διεθνές επίπεδο! 

  

 Η παγκόσμια εθνικοσοσιαλιστική οικογένεια 
  

   Το εθνικοσοσιαλιστικό κίνημα είναι μια ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ οικογένεια. Αυτή η 

οικογένεια αποτελείται από ΠΟΛΛΕΣ οργανώσεις και άτομα. Καμία οργάνωση ή 

άτομο δεν αποτελεί παρά ένα ΕΛΑΧΙΣΤΟ μέρος αυτής της οικογένειας. 

   Υπήρξε μια εποχή που ακόμη και οι μεγαλύτεροι οργανωτικοί ηγέτες αρνούνταν 

να αποδεχτούν αυτή τη θεμελιώδη αλήθεια. Θεωρούσαν τη δική τους οργάνωση 

ως το κέντρο του σύμπαντος της ΝΔ... ως την καρδιά, το μυαλό και την ψυχή του 

κινήματος της ΝΔ... ως τον έναν και ΜΟΝΑΔΙΚΟ κληρονόμο της κληρονομιάς 

του Αδόλφου Χίτλερ! 

   Ορισμένες από αυτές απαγόρευσαν στα μέλη τους να ενταχθούν σε άλλες 

οργανώσεις. Ορισμένες όχι μόνο απαιτούσαν αποκλειστική πίστη, αλλά 

χαρακτήριζαν τους "ανταγωνιστές" τους ως "εχθρούς του κόμματος". 

   Σημείωση: ΔΕΝ πρόκειται να αναφέρω ονόματα! Αυτό ΔΕΝ έχει να κάνει με το 

άνοιγμα παλαιών πληγών. Απλά θέλω να προετοιμάσω τους νέους ανθρώπους σε 

περίπτωση που πέσουν πάνω σε σάπια μέλη σώματος ή μη εκραγμένες νάρκες που 

έχουν απομείνει από τους παλιούς εμφυλίους πολέμους που έκαναν τόση ζημιά 

στο κίνημα όταν ήμουν νέος. Ας ελπίσουμε ότι ΑΥΤΟΙ θα μάθουν από τα λάθη 

ΜΑΣ! Όχι να τα ΕΠΑΝΑΛΗΨΟΥΝ! 

   Να πώς βλέπω τη δική μου θέση: 

   Το NSDAP/AO δεν υπάρχει για να με υπηρετεί. Εγώ υπάρχω για να υπηρετώ το 

NSDAP/AO... Το κίνημα της ΝΔ δεν υπάρχει για να υπηρετεί το NSDAP/AO. Το 

NSDAP/AO υπάρχει για να υπηρετεί το κίνημα NS... Η λευκή φυλή δεν υπάρχει για 



να υπηρετεί το κίνημα NS. Το κίνημα NS υπάρχει για να υπηρετεί τη λευκή φυλή. 

   Αν συμφωνείτε με αυτή την προσέγγιση, ελέγξτε μας. Αν όχι, ελέγξτε έναν άλλο 

οργανισμό.  

  

Η ραχοκοκαλιά του κινήματος της ΝΔ:  

Τα στελέχη μας 
  

   Ούτε ο ηγέτης της NS ούτε η οργάνωση της NS είναι η ραχοκοκαλιά του 

εθνικοσοσιαλιστικού κινήματος. Τα στελέχη είναι η ραχοκοκαλιά του κινήματος! 

   Τα στελέχη έχουν σφυρηλατηθεί σε χρόνια εντατικού πολιτικού αγώνα. Φέρουν 

τα σημάδια και έχουν την εμπειρία. Η τεχνογνωσία και η συνεργασία τους είναι 

απολύτως καθοριστικές σε αυτόν τον αγώνα!  

   Μερικές φορές η σχέση μεταξύ του στελέχους και του "οργανωτικού ηγέτη" 

μοιάζει με τη σχέση μεταξύ ενός έμπειρου λοχία και ενός πράσινου νεαρού 

υπολοχαγού που μόλις έχει βγει από την ακαδημία.  

   Η συμβουλή μου ως "ανώτερος αξιωματικός" του κινήματος προς τους 

νεότερους συναδέλφους μου σε "θέσεις διοίκησης" είναι η εξής: ΑΚΟΎΣΤΕ ΤΟΝ 

ΛΟΧΊΑ ΣΑΣ!!! 

  

Τα πρότυπα μου 
  

   Πρότυπά μου ήταν οι εκπαιδευτικοί, οι συνάδελφοι και οι σύντροφοί μου! 

   Ήταν, εν μέρει, άνδρες που είχαν συμμετάσχει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, 

στην (πρώτη) περίοδο του αγώνα, στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και στη 

(δεύτερη) περίοδο του αγώνα μετά το 1945! Επομένως, εν μέρει Γερμανοί του 

Ράιχ και μετανάστες... Αλλά ήταν επίσης, εν μέρει, παλιοί συναγωνιστές του 

Γερμανοαμερικανικού Μπουντ. 

   Εμείς οι εθνικοσοσιαλιστές της μεταπολεμικής γενιάς δεν έχουμε βιώσει και 

υποστεί ΤΙΠΟΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ! Πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι με ευλάβεια 

μπροστά τους! 

   Το μόνο πράγμα για το οποίο έχουμε να παραπονεθούμε είναι ότι δεν ζήσαμε 

τον Φύρερ και το Τρίτο Ράιχ! 

   Η απώλεια μιας μεταπολεμικής οργάνωσης ή ενός οργανωτικού ηγέτη μπορεί να 

είναι πολύ επώδυνη και αποθαρρυντική για ΕΜΑΣ, αλλά σε σύγκριση με τη δική 

τους πορεία πόνου, θυσίας και σταθερότητας, είναι ασήμαντη!  

   Πρέπει να αποδείξουμε ότι είμαστε άξιοι γι' αυτούς - και για τα εκατομμύρια 

των πεσόντων! Υπάρχει μόνο ένας τρόπος για να το κάνουμε αυτό: Να 

πολεμήσουμε μέχρι την τελευταία μας ανάσα! 

  



Η παλιά φρουρά 
  

   Η σημερινή Παλιά Φρουρά αποτελείται ως επί το πλείστον από τους ηγέτες της 

ΝΔ της μεταπολεμικής μου γενιάς. Τα χαρακτηριστικά τους είναι δεκαετίες 

ακτιβισμού και (στη Γερμανία) στις περισσότερες περιπτώσεις και αρκετά χρόνια 

πολιτικής φυλάκισης. 

   Παρ' όλα αυτά, θεωρούμε τους εαυτούς μας, στην καλύτερη περίπτωση, αχνά 

αντίγραφα των συντρόφων της γενιάς του πολέμου, των δικών μας καθοδηγητών.  

   Βρίσκουμε σχεδόν ντροπιαστικό το γεγονός ότι οι νέοι σύντροφοι, των οποίων 

πρέπει να είμαστε οι παιδαγωγοί, πρέπει δυστυχώς να ανέχονται τόσο άθλια 

πρότυπα - σε σύγκριση με τους δικούς μας παιδαγωγούς και ρόλους -, δηλαδή με 

εμάς.   

   Καμία διαμαρτυρία! Η ΕΛΑΧΙΣΤΗ απαίτηση για την εκπλήρωση του 

καθήκοντος είναι η μάχη μέχρι θανάτου! Όποιος ζει ακόμα, δεν έχει φτάσει ακόμα 

αυτή την ελάχιστη απαίτηση και δεν έχει καμία αξίωση να αφήσει τον εαυτό του 

να δοξαστεί υπερβολικά! (Για τις επόμενες γενιές μαχητών του ΕΣ, αυτό δεν 

πρέπει να φαντάζει απλά ως μια όμορφη διατύπωση, αλλά ως κάτι αυτονόητο!) 

   Οι διάδοχοί μας πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ εθνικοσοσιαλιστές 

από εμάς ! - Διαφορετικά το κίνημα δεν θα διαθέτει το υψηλής αξίας ανθρώπινο 

υλικό που απαιτείται για την εκπλήρωση της ιστορικής του αποστολής ! 

   Οι διάδοχοί τους πρέπει να συνεχίσουν αυτή την ανώτερη ανάπτυξη του 

χαρακτήρα!  

   Η δικαιολογημένη εκτίμηση και αναγνώριση είναι καλές. Ναι, είναι χρήσιμες 

για την ιστορία του κινήματος και την εκπαίδευση της νεολαίας. Αλλά όχι, όταν 

είναι υπερβολικές. 

   Οι υπερβολικά ανθρώπινες αδυναμίες μας δεν πρέπει να παραμείνουν κρυφές! 

Πρώτον, για χάρη της ιστορικής αλήθειας... δεύτερον, για χάρη της επιτυχημένης 

πρακτικής... και τρίτον, για χάρη της διαπαιδαγώγησης της νεολαίας. 

   Όποιος αγωνίζεται τίμια, πιστά, γενναία και επίμονα, δεν χρειάζεται να 

ανησυχεί για την τιμή του και τη "φήμη μετά θάνατον".  

   Η Αιώνια Ζωή του ενσαρκώνεται στο αίμα των παιδιών του και η κληρονομιά 

του στο πνεύμα των επόμενων γενεών συντρόφων της ΕΣ! 

  

Gerhard Lauck 

  

  

  

  



  

Η Οδύσσεια του Fred  
  

Μέρος 1 

  

Big House ή Nut House;  
  

Διάλεξα το Nut House (καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Ίσως μια ελκυστική 

νοσοκόμα!)  

  

Η διαδρομή με το λεωφορείο διήρκεσε μερικές ώρες. Είδαμε πολλά χωράφια 

καλαμποκιού. Τίποτα ασυνήθιστο.   

  

Τελικά σταματήσαμε σε ένα χωμάτινο πάρκινγκ στη μέση του πουθενά. Δίπλα σε 

κάτι που έμοιαζε με μια παλιά σιδηροδρομική γραμμή. Μόνο που δεν υπήρχαν 

ράγες.  

  

Ο ξεναγός μας έδωσε εντολή να 

κατέβουμε από το λεωφορείο και να 

τον ακολουθήσουμε. Με τα πόδια.  

  

Χωμάτινο μονοπάτι... Γέφυρα από 

σκυρόδεμα πάνω από μια απότομη 

χαράδρα με ένα ρυάκι στον πυθμένα... 

Πολλά χρησιμοποιημένα φυσίγγια. 

(Διάφορα διαμετρήματα.)... Άλλες 

μερικές εκατοντάδες γιάρδες και 

βρεθήκαμε σε ένα τεράστιο κομμάτι 

άγριας κάνναβης... Ακολούθησε ένα 

πολύ στενό μονοπάτι κατά μήκος ενός 

απότομου - αλλά όχι πολύ ψηλού - 

γκρεμού.  

  

Τελικά φτάσαμε στον προορισμό μας. 

Ένα μαυσωλείο δύο δωματίων 

σκαλισμένο με το χέρι (!) στο πρόσωπο 

ενός βράχου από ασβεστολιθική πέτρα!  

 



  

Μέσα στον πρώτο θάλαμο μας έδεσαν τα μάτια πριν μας οδηγήσουν στον δεύτερο 

θάλαμο.  

  

Τότε όλα σκοτείνιασαν. Δεν ξέρω πόσο καιρό ήμουν αναίσθητος.   

  

Όταν ξύπνησα, βρέθηκα μέσα σε ένα τεράστιο υπόγειο συγκρότημα.   

  

Το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού φορούσε στολές. Ορισμένοι ήταν λευκοί. 

Όπως το ιατρικό προσωπικό. Άλλοι ήταν μαύροι. Όπως οι φρουροί ασφαλείας.  

  

Οι περισσότεροι μιλούσαν γερμανικά. Ή αγγλικά με γερμανική προφορά.  

  

Μέχρι τώρα είχα αρχίσει να γίνομαι νευρικός. Αναρωτήθηκα: Ήμουν στα πρόθυρα 

να γίνω μέρος σκοτεινών ανθρώπινων πειραμάτων;!;  

  

Ίσως κάτι που σχετίζεται με βιολογικό πόλεμο; Ή ψυχολογικό πόλεμο;  

  

Τότε μπήκε ΣΗΜΕΡΑ στο δωμάτιο.  

  

Το VALKYRIE!  
  

Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά.  

  

Ανθρώπινο πειραματόζωο ή όχι. Επιζών ή όχι. Όσο η HELGA (ή αλλιώς 

"Wölfin" / "λύκαινα") βρισκόταν σε απόσταση αναπνοής, θα πέθαινα 

ευτυχισμένος!  

   

   
  
 



 


