
Ποτέ μην τα παρατάτε! 
  

Το ακόλουθο άρθρο του Gerhard Lauck δημοσιεύτηκε στο τελευταίο τεύχος 

του NS KAMPFRUF (#115 Μάρτιος-Απρίλιος 1995) που εκδόθηκε λίγο πριν 

από τη δεύτερη πολιτική φυλάκισή του (1995-1999). 

  

   Σε μια περίοδο είκοσι και πλέον 

ετών συνεχούς πολιτικού 

ακτιβισμού, έχω βιώσει πολλές 

επιτυχίες και πολλές αποτυχίες.  

Είναι εύκολο να γιορτάζουμε τις 

νίκες.  Είναι πιο δύσκολο, αλλά 

πολύ πιο σημαντικό, να συνεχίσεις 

παρά τις αποτυχίες. 

   Ακολουθούν μερικές σκέψεις 

που με βοηθούν να ξεπεράσω τις 

άσχημες στιγμές.  Θέλω να τις 

μοιραστώ μαζί σας, αγαπητοί μου 

σύντροφοι, με την ελπίδα ότι μια 

μέρα θα σας βοηθήσουν και εσάς. 

   Πρώτον: Αν η 

εθνικοσοσιαλιστική ιδέα μπορεί 

να επιβιώσει από τη στρατιωτική 

ήττα στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, 

την καταστροφή του Τρίτου Ράιχ 

και τον θάνατο του αγαπημένου 

μας ηγέτη Αδόλφου Χίτλερ, τότε 
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σίγουρα μπορεί να επιβιώσει και από οποιαδήποτε άλλη αποτυχία - ακόμη και από 

την απώλεια ενός σημαντικού μαχητή, ενός ηγέτη ή ακόμη και μιας ολόκληρης 

ομάδας μαχητών.  Όσο ζει έστω και ΕΝΑ Εθνικοσοσιαλιστής, ο αγώνας 

συνεχίζεται! 

   Δεύτερον: Όσο παραμένει ένας Λευκός άνδρας και μια Λευκή γυναίκα, ο 

αγώνας για την επιβίωση της Λευκής Φυλής συνεχίζεται.  Παρόλο που η Λευκή 

Φυλή αποτελεί μειονότητα σε αυτόν τον πλανήτη, υπάρχουν ακόμα εκατοντάδες 

εκατομμύρια Λευκοί άνθρωποι. 

   Τρίτον: Μεγάλες, απίστευτες κοσμοϊστορικές αλλαγές είναι πάντα δυνατές.  

Κανείς δεν γνωρίζει το μέλλον. Η ίδια η γερμανική ιστορία παρέχει πολλά τέτοια 

παραδείγματα: 

   Στο περήφανο και ισχυρό Γερμανικό Ράιχ του 1910, ποιος θα μπορούσε να 

φανταστεί την ταπείνωση του 1919;  Στο χάος της δεκαετίας του 1920 την 

αναγέννηση της δεκαετίας του 1930;  Μετά τις νίκες του 1940 την καταστροφή 

του 1945;  Μετά το 1945 το οικονομικό θαύμα της δεκαετίας του 1950 και του 

1960;  Το 1985 η επερχόμενη κατάρρευση του Τείχους του Βερολίνου, της 

κομμουνιστικής "DDR" και ακόμη και της Σοβιετικής Ένωσης;  (Ποτέ δεν 

περίμενα να δω αυτά τα πράγματα κατά τη διάρκεια της ζωής μου. Εσείς τα 

είδατε;) 

   Τέταρτον: Η ιστορία γράφεται πάντα από μειονότητες: μειονότητες που 

αγωνίζονται! 

   Ο Αδόλφος Χίτλερ ξεκίνησε με επτά άνδρες....Η Αμερικανική Επανάσταση 

εναντίον της παγκόσμιας Βρετανικής Αυτοκρατορίας υποστηρίχθηκε μόνο από το 

10% του αμερικανικού πληθυσμού - ένας συγκρίσιμος αριθμός συμπαθούσε τους 

Βρετανούς, και η πλειοψηφία δεν έκανε τίποτα και απλώς παρακολουθούσε...Η 

μικρή Πρωσία με πληθυσμό μόλις 4,5 εκατομμυρίων κράτησε έναν εχθρικό 

συνασπισμό με πληθυσμό 200 εκατομμυρίων (!) κατά τη διάρκεια του Επταετούς 

Πολέμου (1756-1763). 

   Πέμπτον: Δεν έχει σημασία πόσα νομίζει κάποιος ότι έχει κάνει για το κίνημα.  

Ένας άλλος σύντροφος, πολλοί άλλοι σύντροφοι, έχουν κάνει πολύ, πολύ 

περισσότερα!  Κανείς δεν πρέπει να λέει στον εαυτό του:  "Έχω κάνει περισσότερα 

από τους άλλους!"  (Ακόμα κι αν αυτό είναι αλήθεια.) Αντίθετα, πρέπει πάντα να 

προσπαθεί να κάνει ακόμα περισσότερα.  Μην παραπονιέσαι για τις ελλείψεις του 

άλλου συντρόφου, αντίθετα κοίταξε στον καθρέφτη και ρώτα τον εαυτό σου: "Τι 

έχω κάνει μέχρι τώρα;  Τι μπορώ να κάνω σήμερα;"  

   Ο Γερμανός πατριώτης Φίχτε είπε κάποτε ότι κάθε άνθρωπος πρέπει να ενεργεί 

σαν να εξαρτάται η μοίρα του έθνους του αποκλειστικά από τις δικές του πράξεις. 

   Έκτο: Κάθε μικρό κομμάτι βοηθάει.  Κανείς δεν ξέρει ποια σταγόνα που θα 

ξεχειλίσει το ποτήρι... ποιο αυτοκόλλητο ή ποια εφημερίδα θα στρατολογήσει 



έναν νέο ακτιβιστή... ποια πράξη θα αλλάξει την πορεία της μάχης.  

   Αν μια ολόκληρη ζωή πολιτικού ακτιβισμού μπορεί να συμβάλει στην επιβίωση 

της Λευκής Φυλής όσο ένας κόκκος άμμου σε μια ολόκληρη παραλία ή μια 

σταγόνα νερού σε έναν απέραντο ωκεανό, τότε αξίζει τον κόπο.  Και είναι μια 

ηθική αναγκαιότητα. 

   Έβδομο: Ένας πραγματικός εθνικοσοσιαλιστής είναι μαχητής.  Δεν αγωνίζεται 

μόνο επειδή είναι το καθήκον του, αλλά μάλλον επειδή δεν θα μπορούσε να ζήσει 

με τον εαυτό του, αν τα παράταγε.  

   Η ζωή είναι αγώνας.  Θα έχουμε αρκετό χρόνο για την ειρήνη στον τάφο.  Η 

παλιά φρουρά του Ναπολέοντα είπε: "Η φρουρά μπορεί να πεθάνει, αλλά δεν 

μπορεί να υποχωρήσει!" 

   Όγδοο: Οι μάρτυρές μας είναι υποχρέωσή μας.  

   Εγώ ο ίδιος αισθάνομαι ένα ιερό και ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ καθήκον απέναντι σε κάθε 

σύντροφο που πολέμησε, εργάστηκε, υπέφερε, μάτωσε ή και πέθανε για την 

Εθνικοσοσιαλιστική Ιδέα.  Και δεν το εννοώ αυτό μόνο με κάποια αφηρημένη, 

φιλοσοφική έννοια που γίνεται κατανοητή μόνο από το μυαλό, αλλά μάλλον με 

μια πολύ πνευματική έννοια βαθιά μέσα στην καρδιά.  

   Για παράδειγμα, σκέφτομαι τον σύντροφό μας Gottfried Küssel που 

φυλακίστηκε στην Αυστρία για έντεκα χρόνια απλά και μόνο για μια πολιτική 

δραστηριότητα χωρίς βία.  Εικόνα αν αφού βγήκε από τη φυλακή με ρωτούσε τι 

έκανα για το κίνημα και έπρεπε να του απαντήσω: "Ω, κουραστήκαμε από την 

πολιτική πριν από λίγο καιρό, γι' αυτό διαλύσαμε την οργάνωση.  Σήμερα ζω την 

άνετη ζωή ενός επιχειρηματία και συλλέγω γραμματόσημα ως χόμπι". 

   Είχα την τιμή και την τύχη να συνεργαστώ με πολλούς πραγματικά γνήσιους 

εθνικοσοσιαλιστές - όχι μόνο υγιείς νέους άνδρες, αλλά και γυναίκες, νέους, 

ακόμη και ηλικιωμένους - των οποίων οι ακούραστες προσπάθειες για τον σκοπό 

μας τους καθιστούν συγκρίσιμους με τους πιο παρασημοφορημένους ήρωες 

πολέμου!  

   Κάθε φορά που νιώθω απογοήτευση, σκέφτομαι αυτούς τους μεγάλους 

εθνικοσοσιαλιστές.  Τότε με κυριεύει η ντροπή που λυπήθηκα τον εαυτό μου έστω 

και για ένα δευτερόλεπτο.  Δίνω στον εαυτό μου μια κλωτσιά στο παντελόνι και 

λέω στον εαυτό μου: "Όχι, δεν μπορώ να τους απογοητεύσω!  Αν εκείνοι 

μπόρεσαν να αντέξουν και να πολεμήσουν, τότε μπορώ κι εγώ!" 

   Ένατο: Οι αντιξοότητες είναι εκεί για να ξεπεραστούν, τα προβλήματα είναι 

εκεί για να λυθούν, οι εχθροί είναι εκεί για να νικηθούν, οι Εβραίοι είναι εκεί για 

να... 



Αποσπάσματα μέσων 

ενημέρωσης 
  

Ο έπαινος από τους φίλους μας μας δίνει ενθάρρυνση.  Ωστόσο, η αναγνώριση 

από τους εχθρούς μας παρέχει μια ακόμη πιο πειστική επαλήθευση της 

αποτελεσματικότητάς μας.  Είναι σίγουρα εξίσου ειλικρινής, αλλά λιγότερο 

προκατειλημμένη υπέρ μας.  Και ως εκ τούτου είναι ακόμη πιο πειστική! 

  

   "Η υπόγεια δραστηριότητα του NSDAP/AO για την αναδημιουργία ενός 

φασιστικού συστήματος στη Γερμανία και τη Δυτική Ευρώπη αντλεί την 

αποτελεσματικότητά της στον αγώνα της κατά των δυτικοευρωπαϊκών κρατικών 

αστυνομικών δυνάμεων ασφαλείας από την αυστηρά συνωμοτική της εργασία.  

Όπως λέει και το ίδιο το όνομα, οι νεαροί εθνικοσοσιαλιστές αγωνίζονται για την 

άρση της απαγόρευσης του NSDAP και για τη νομιμοποίηση της μεθοδολογίας, 

της ιδεολογίας και της πολιτικής τους, που είναι εμπρηστικές, αντιμειονοτικές και 

προωθούν το φυλετικό μίσος. 

   "Περαιτέρω αυστηρά 

εμπιστευτικό υλικό σχετικά με την 

οργάνωση αυτή, η οποία αγκιτάρει σε 

ένα ευρύ μέτωπο μέσω του 

συστήματος των πυρήνων της, δίνει 

τη βεβαιότητα ότι τα νεαρά σε 

μεγάλο βαθμό μέλη της πολεμούν 

τρομοκράτες που είναι υπεύθυνοι για 

εμπρησμούς σπιτιών προσφύγων, 

επιθέσεις εναντίον γραφείων 

αριστερών κομμάτων/οργανώσεων, 

αλλοδαπών και άλλες παράνομες 

ενέργειες όπως διαρρήξεις. 

   "Η ζημιά που προκάλεσε το 

NSDAP/AO είναι δύσκολο να 

εκτιμηθεί.  Ότι πρέπει να είναι 

σημαντική αποδεικνύεται από τις 

σχετικά βαριές ποινές φυλάκισης 

κατά νεαρών ακτιβιστών, αν η 

αστυνομία είναι σε θέση - πράγμα 



που σπάνια συμβαίνει - να τους συλλάβει, καθώς και από την τεράστια διανομή 

προπαγανδιστικού υλικού και ενδυμασιών της ΝΔ, που κατακλύζει τη Δυτική 

Ευρώπη και κατευθύνεται από τις ΗΠΑ. 

   "Ο μακρύς κατάλογος των ακτιβιστών του NSDAP/AO που έχουν πεθάνει ή 

αυτοκτονήσει είναι το ασφαλέστερο μέτρο ότι αυτοί οι μαχητές του 

εθνικοσοσιαλιστικού αγώνα είναι οι πιο σκληροί και φανατικοί οπαδοί του 

Χίτλερ". - Die Reihen fest geschlossen του Georg Christians (σελίδα 249)   



 


