
Γνήσιος ηρωισμός 
  

   Ο εθνικοσοσιαλισμός δεν πάσχει από έλλειψη ηρώων και ηρωίδων.  Οι πράξεις 

τους, τα επιτεύγματά τους και, πάνω απ' όλα, οι θυσίες τους μας χρησιμεύουν ως 

παράδειγμα, υποχρέωση και πηγή δύναμης. 

   Η γενιά μου, η πρώτη "μεταπολεμική γενιά", είχε ακόμα την ευκαιρία να 

γνωρίσει προσωπικά πολλούς από αυτούς τους ήρωες.  Θυμάμαι να επισκέπτομαι 

τον διάσημο συνταγματάρχη Hans-Ulrich Rudel στο σπίτι του στο Kufstein του 

Τιρόλου τη δεκαετία του 1970.  Μεγάλη τιμή! 

   Αλλά υπάρχουν πολλοί άλλοι σύντροφοι που είχαν ακόμη μεγαλύτερη επιρροή 

πάνω μου.  Πρώτον, πέρασα περισσότερο χρόνο μαζί τους απ' ό,τι με τον 

Συνταγματάρχη, και 

δεύτερον, ήταν "απλοί 

φυσιολογικοί άνθρωποι", 

παρόλο που έκαναν πολύ 

περισσότερα από το 

"φυσιολογικό". 

   Υπήρχαν οι παλιοί 

σύντροφοι της SA Walter 

Luttermann και Karl-

Ferdinand Schwarz, το 

παντρεμένο ζεύγος Mül-

ler και ο "Armin" της 

γενιάς της Χιτλερικής 

Νεολαίας, ο Thies Chris-

tophersen, οι μαχητές της 

μεταπολεμικής γενιάς 
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όπως ο Michael Kühnen, ο Gottfried Küssel και άλλοι που δεν κατονομάζονται 

μόνο για λόγους ασφαλείας. 

   Κάποιοι από αυτούς τους συντρόφους και οι ζωές τους μου έκαναν ιδιαίτερα 

μεγάλη εντύπωση. 

  

   ...1945.  Ο πόλεμος τελείωσε.  Όλα έχουν χαθεί.  Η ζωή έχει γίνει χωρίς νόημα.  

Η "Γκρέτσεν" περπατάει μέσα στο δάσος προς τις σιδηροδρομικές γραμμές.  

Κάθεται στις ράγες και περιμένει το τρένο που θα δώσει τέλος σε αυτή τη θλιβερή 

ζωή.  Σκέφτεται.  Μετά παίρνει μια διαφορετική απόφαση.  Αν επιζήσει, ίσως 

μπορέσει μια μέρα να κάνει κάτι στο πνεύμα του Φύρερ.  Σηκώνεται και πηγαίνει 

σπίτι της.  Τα χρόνια περνούν.  Την άνοιξη του 1972 ένας εκτοπισμένος από το 

Μπρέσλαου λέει ότι υπάρχει NSDAP/AO.   Γίνεται ένα από τα πρώτα μέλη, ένας 

από τους πιο σκληρά εργαζόμενους εθελοντές και ένας γενναιόδωρος 

χρηματοδότης, αν και όχι πλούσιος και πολύ σεμνός στον τρόπο ζωής.  Κάνει 

εθελοντική εργασία χρόνο με το χρόνο, δεκαετία με τη δεκαετία.  Σε μεγάλη 

ηλικία αρχίζει να τυφλώνεται.  Αλλά συνεχίζει να εργάζεται - μπορεί ακόμα να 

διπλώνει και να γεμίζει ταχυδρομικά κομμάτια. 

   ...θανάσιμα άρρωστος από καρκίνο.  Με δυσκολία τρώει ή κοιμάται.  Το 

περπάτημα είναι δύσκολο και κουραστικό.  Αλλά ο "FW" μπορεί ακόμα να κάνει 

κάτι: σέρνεται στο γραφείο και κάνει δουλειά στον υπολογιστή.  Πολλές ώρες.  

Γιατί είναι δύσκολο να σηκωθεί και να επιστρέψει στην πολυθρόνα.  Μέρα με τη 

μέρα.  Χρόνο με το χρόνο.  Το πρωί της τελευταίας ημέρας στη ζωή, αυτή είναι 

ακόμα η ρουτίνα.  Εκείνο το απόγευμα έρχεται ο θάνατος.  

   ...1945.  Ο νεαρός στρατιώτης, "Armin", συνεχίζει να πολεμά και μετά την 

ανακωχή.  Αργότερα αιχμαλωτίζεται, αλλά δεν αναγνωρίζεται ως μαχητής των 

λυκανθρώπων.  Τέσσερα χρόνια σε ειδικό στρατόπεδο για αμετανόητους Ναζί.  

Τελικά ελευθερία.  Συνεχίζει αμέσως τον πολιτικό ακτιβισμό.  Φυλακή.  Η 

σύζυγος φεύγει.  Και πάλι ελευθερία, πολιτικός ακτιβισμός και σημαντικός ρόλος 

στην επέκταση του NSDAP/AO τη δεκαετία του 1970.  Αλλά προδότης σημαίνει 

φυλακή.  Η δεύτερη σύζυγος φεύγει. 

   ...Τέσσερα χρόνια πολιτικής φυλάκισης - χωρίς αναστολή μέχρι την τελευταία 

ημέρα.  Μετά η μέρα της ελευθερίας.  Επιστροφή στην πολιτική εργασία.  Ένας 

χρόνος εντατικής δραστηριότητας.  Ακολουθούν άλλα τέσσερα χρόνια φυλάκισης. 

Πάλι ελεύθερος, πάλι ενεργός, μέχρι το θάνατο.  Το όνομά του: Michael Kühnen.  

Ήταν ο σημαντικότερος εθνικοσοσιαλιστής ηγέτης της γενιάς του στη Γερμανία. 

   ... "B." επιθυμεί να παντρευτεί, αλλά το κόμμα χρειάζεται εργάτες και χρήματα.  

Η οικογένεια θα πρέπει να περιμένει μερικά χρόνια.  Αλλά η αρρώστια έρχεται 

παρά τα νιάτα.  Η οικογένεια δεν έρχεται πια, αλλά ο θάνατος. 

   ... "R." είναι ανάπηρος στον πόλεμο του Βιετνάμ.  Και τα δύο πόδια του 



χάθηκαν.  Το ένα χέρι του χάθηκε.  Το άλλο χέρι τραυματισμένο.  Δεν είναι ακόμα 

αβοήθητος.  Η εργασία στο τηλέφωνο είναι δυνατή.  Χάρη σε αυτή την 

τηλεφωνική εργασία, το NSDAP/AO επεκτείνει το τηλεοπτικό του πρόγραμμα 

από μία σε δεκαέξι πόλεις μέσα σε ένα χρόνο. 

  ...Μια κρίση.  Ο "M." αναλαμβάνει καθήκοντα χωρίς εκπαίδευση.  Ο ελεύθερος 

χρόνος και το επάγγελμα ανταλλάσσονται με πολιτική εργασία, επιβάρυνση, 

ανησυχία και άγχος.  Αντέχει για χρόνια μέχρι να τελειώσει η κρίση και η 

πολυμελής οικογένειά του να έχει και πάλι προτεραιότητα. 

  

   Σύντροφοι! 

   Αυτές είναι αληθινές ιστορίες! 

   Έχω συνεργαστεί στενά με αυτούς τους συντρόφους, μερικές φορές για 

δεκαετίες.  Τους οφείλουμε τα επιτεύγματα του NSDAP/AO τις τελευταίες τρεις 

δεκαετίες. 

   Είθε να σας χρησιμεύσουν ως παράδειγμα και υποχρέωση, ως παρηγοριά και 

έμπνευση, όπως έχουν χρησιμεύσει σε μένα. 

   Είθε κάποιοι από εσάς να 

γίνουν παραδείγματα για 

εκείνους που αργότερα θα 

ενταχθούν στις τάξεις μας 

και θα συνεχίσουν το ιερό 

λάβαρο της σβάστικας, 

όταν κι εμείς κληθούμε σε 

εκείνο το μεγάλο 

στρατόπεδο της καταιγίδας 

στον ουρανό. 

   ...Γιατί η σημαία σημαίνει 

περισσότερα από το 

θάνατο! 

  

- Gerhard Lauck 



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! 

   

   "Σε μια ειδική έκθεση νωρίτερα φέτος για τους Γερμανούς νεοναζί, η ADL 

ξεχώρισε τον Lauck ως τον πιο επικίνδυνο προπαγανδιστή του κινήματος. - Los 

Angeles Times, 7 Σεπτεμβρίου 1993 

  

   "Το αυξανόμενο πρόβλημα του νεοναζισμού στη Γερμανία, τα σποραδικά 

κρούσματα βίας στην Αμερική και η πρόσφατη επέκταση του Lauck σε νέες 

αγορές μίσους σε άλλες χώρες έχουν σημάνει συναγερμό στις υπηρεσίες που 

παρακολουθούν την εξτρεμιστική δραστηριότητα... 

   "Η υπηρεσία (Γραφείο Προστασίας 

του Συντάγματος της Γερμανίας) λέει 

ότι ο Λάουκ είναι ο κορυφαίος 

προμηθευτής προπαγάνδας στο 

γερμανικό ναζιστικό παρακράτος... 

   "Τον περασμένο χρόνο, ο 

καγκελάριος Χέλμουτ Κολ έκανε 

´πολλές προσπάθειες να πείσει τους 

Αμερικανούς πόσο σημαντικό ήταν να 

σταματήσει είτε η εκτύπωση του υλικού 

είτε η εξαγωγή του υλικού´, δήλωσε η 

Hannelore Kohler του Γερμανικού 

Κέντρου Πληροφοριών της γερμανικής 

κυβέρνησης στη Νέα Υόρκη...". 

   "Από τα Midlands, ο ιστός των 

επαφών του Lauck εκτείνεται σε όλη 

την Ευρώπη και τη Βόρεια και Νότια 

Αμερική.  Παρέχει προπαγάνδα, 

ενθάρρυνση, καθοδήγηση και, σε 

ορισμένες περιπτώσεις, χρήματα σε 



ρατσιστές στις ακροδεξιές παρυφές των κυρίως λευκών χωρών... 

   "Προσπαθώντας να τον κρατήσουν μακριά από τη χώρα τους, οι γερμανικές 

αρχές φυλάκισαν κάποτε τον Λάουκ για τέσσερις μήνες.  Του απαγόρευσαν την 

είσοδο ισόβια.  Αλλά δεν έχουν καταπνίξει τη συμμετοχή του.  Μετά την πτώση 

του τείχους του Βερολίνου, το πρόβλημά τους - και το γερμανικό δίκτυο του 

Lauck - έχει αυξηθεί. 

   "Επιπλέον, τα τελευταία δύο χρόνια η Lauck επεκτάθηκε σε περισσότερες από 

30 χώρες.  Ο οργανισμός του εκδίδει τριμηνιαίες εφημερίδες σε μορφή ταμπλόιντ 

στα αγγλικά, γερμανικά, σουηδικά, δανικά, ουγγρικά, ολλανδικά, γαλλικά, 

ισπανικά, πορτογαλικά και ιταλικά.  Στέλνει επίσης δολάρια ΗΠΑ και γερμανικά 

μάρκα στη Ρωσία για να χρηματοδοτήσει μια ρωσόφωνη εφημερίδα που 

τυπώνεται εκεί... 

   "Τον τελευταίο χρόνο, ο Lauck ενίσχυσε επίσης τις δραστηριότητές του στις 

ΗΠΑ.  Χορηγεί δύο τηλεοπτικές εκπομπές "λευκής εξουσίας" στα δημόσια 

κανάλια πρόσβασης 15 αμερικανικών πόλεων. 

   "Ο Εβραϊκός Σύνδεσμος κατά της Δυσφήμισης, B`nai B`rith, ο οποίος 

παρακολουθεί τον Lauck καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του, τον αποκαλεί 

"ρατσιστή παγκόσμιας κλάσης", του οποίου οι επεκτάσεις προκαλούν διεθνή 

ανησυχία. 

   "Έχει όλα τα στοιχεία για να είναι σημαντικός στον κόσμο του μίσους", 

δήλωσε ο I. Robert Wolfson από την Ομάχα, διευθυντής της Περιφέρειας Plains 

της Anti-Defamation League.  "Δηλαδή, μεγάλους αριθμούς, μια καλά 

χρηματοδοτούμενη επιχείρηση διεθνούς εμβέλειας, μια αρκετά εκλεπτυσμένη ιδέα 

για τους στόχους και τις τακτικές του και τα μέσα για να κάνει κάτι γι' αυτό. 

   "Ο Wolfson προβλέπει ότι ο Λάουκ θα χρησιμοποιήσει τα νέα του ευρωπαϊκά 

και σκανδιναβικά ερείσματα για να προσπαθήσει να νομιμοποιήσει τον ναζισμό 

ως πολιτική επιλογή διεθνώς και να αυξήσει την πίεση στη Γερμανία για τη 

νομιμοποίηση του κόμματος. 

   "Υπάρχει μια συγκυρία γεγονότων που κάνει έναν τύπο σαν αυτόν πολύ πιο 

σημαντικό από ό,τι ήταν πριν από 20 χρόνια", δήλωσε ο Wolfson... 

   "Σε περισσότερες από 200 ποινικές έρευνες το 1992, η προπαγάνδα του Lauck 

βρέθηκε στον τόπο του εγκλήματος ή σε έρευνες στις κατοικίες των υπόπτων. 

   "Κάθε τρεις μέρες παράγουμε είτε μια εφημερίδα με ταμπλόιντ σε 

επαγγελματική μορφή είτε μια τηλεοπτική εκπομπή", είπε ο Λάουκ, "συν το 

χειρισμό των ταχυδρομικών παραγγελιών, των φαξ, των συνεντεύξεων και όλων 

αυτών".    

   "Οι ισχυρισμοί του υποστηρίζονται από υπηρεσίες που είναι εχθροί του". - 

Sunday World-Herald (Omaha) 26 Σεπτεμβρίου 1993 



 


