
Το επόμενο τέταρτο του 

αιώνα 

και πέρα 

από αυτό 
  

   Ο πολυτιμότερος πόρος μας 

είναι ο άνθρωπος. 

   Ένας άντρας χωρίς όπλο μπορεί 

να πολεμήσει με τις γυμνές του 

γροθιές.  Αλλά ένα όπλο χωρίς τον 

άνθρωπο που το χειρίζεται είναι 

απλά ένα κομμάτι άχρηστης ύλης. 

   Ένας άοπλος άνθρωπος μπορεί 

να δημιουργήσει το δικό του όπλο.  

Αλλά ένα όπλο δεν μπορεί να 

δημιουργήσει το χέρι για να το 

χρησιμοποιήσει. 

   Η πρωταρχική    μας έμφαση 

πρέπει να δοθεί στη βελτίωση του 

ανθρώπινου δυναμικού μας: στην 

πρόσληψη, την ανάπτυξη, τη 

χρήση και τον πολλαπλασιασμό 
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των ακτιβιστών και των υποστηρικτών. 

   Η δευτερεύουσα έμφαση πρέπει να δοθεί στη βελτίωση των μη ανθρώπινων 

πόρων μας: οικονομικών, φυσικών και τεχνολογικών. 

   Πρέπει να καλλιεργήσουμε τόσο το μυαλό όσο και την καρδιά μας: την 

ιδεολογική μας κληρονομιά και το αγωνιστικό πνεύμα που μόνο αυτό δίνει ζωή 

στην Εθνικοσοσιαλιστική Ιδέα.  Ζωή σημαίνει ελπίδα για το μέλλον. 

   Μια Ιδέα χρειάζεται ανθρώπους.  Αυτοί οι άνθρωποι είναι πιστοί, οπαδοί, 

πρωταθλητές, που την αγκαλιάζουν και τη διαδίδουν.  

   Οι άνθρωποι χρειάζονται άλλους ανθρώπους.  Ο άνθρωπος δεν είναι μοναχικό 

ον.  

   Οι εθνικοσοσιαλιστές αποτελούν μια ζωντανή κοινότητα.  Μια κοινότητα πίστης 

και μια κοινότητα αγώνα. 

   Αυτή η συνείδηση της κοινότητας, αυτή η αίσθηση του σκοπού και αυτό το 

βαθιά αισθητό καθήκον να αψηφήσουμε όλες τις πιθανότητες και να πολεμήσουμε 

κάθε εχθρό - παρά τις δεκαετίες μετά τις δεκαετίες των ανελέητων διώξεων, της 

δυσφήμισης και των θυσιών - είναι απολύτως απαραίτητα για τη μακροπρόθεσμη 

επιβίωση και την τελική νίκη μας. 

   Τα άτομα απομακρύνονται.  Οι οργανισμοί έρχονται και φεύγουν.  Γειτονιές και 

ολόκληρες πόλεις καταστρέφονται.        

   Ίσως ακόμη και ολόκληρα έθνη να χαθούν κατά τη διάρκεια της νέας χιλιετίας. 

   Αλλά η Φυλή πρέπει να επιβιώσει!  

   Αυτή η συνειδητοποίηση, αυτή η εντολή, είναι ταυτόχρονα η πιο ιερή και η πιο 

φυσική.  Αυτή είναι η ουσία του εθνικοσοσιαλισμού!   

   Αυτή η γνώση, αυτή η πίστη, αυτό το καθήκον είναι η ουσία μας ως 

εθνικοσοσιαλιστές. 

   Καθήκον σημαίνει προσπάθεια.  Μόνο η προσπάθεια παράγει αποτελέσματα.  

   Η προσπάθεια πρέπει να αναγνωρίζεται, να αναγνωρίζεται και να ενθαρρύνεται. 

   Πρέπει να δώσουμε έμφαση στον ακτιβισμό.  Ακτιβισμός παγκοσμίως.  Ο 

ακτιβισμός μιας παγκόσμιας, παναριανής εθνικοσοσιαλιστικής κοινότητας πίστης 

και αγώνα. 

   Φυσικά, όλα αυτά δεν είναι "νέα".  Κυριαρχούσαν ήδη στη στρατηγική του 

NSDAP/AO κατά το πρώτο τέταρτο του αιώνα και συνεχίζουν να το κάνουν και 

στο δεύτερο. 

   Η οργάνωση, η υλικοτεχνική υποδομή και η τεχνολογία είναι όλα πολύ 

σημαντικά.  Μην γελιέστε.  Αλλά είναι απλώς οι μύες, όχι η καρδιά και η ψυχή 

του κινήματός μας.  

  

- 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! 

  

   "Οι Γερμανοί νεοναζί έχουν στραφεί σε έναν Αμερικανό, γνωστό ως ο "Φύρερ 

της αγροτικής ζώνης", για οδηγίες σχετικά με το πώς να αποφεύγουν την 

αστυνομία και να ανατινάζουν κτίρια, σύμφωνα με έναν κορυφαίο αποστάτη των 

Ναζί. 

   "Ο Αμερικανός, Gary Lauck από το Lincoln της Nebr., είναι διαβόητος ως ο 

μεγαλύτερος τυπογράφος νεοναζιστικής προπαγάνδας στον κόσμο... 

   "Νομίζω ότι αυτό (ο ισχυρισμός για τη σχέση του με τη βία) είναι μέρος μιας 



εκστρατείας της γερμανικής κυβέρνησης", δήλωσε.  "Προσπαθούν εδώ και χρόνια 

να μας θέσουν εκτός νόμου.  Η γερμανική αντίληψη για τη δημοκρατία είναι τόσο 

διαφορετική από τη δική μας. 

   "Οι Γερμανοί αξιωματούχοι, στην πραγματικότητα, έχουν ζητήσει την πάταξη 

του μύλου προπαγάνδας του Λάουκ... 

   "Στα τέλη του περασμένου έτους, ο Λάουκ αποτέλεσε κεντρικό θέμα 

συζήτησης στη Βόννη μεταξύ του διευθυντή του FBI Λιούις Φρίχ και των 

Γερμανών ομολόγων του. 

   "Οι Γερμανοί αξιωματούχοι ζήτησαν από τον Freeh βοήθεια για να κρατήσουν 

τα υλικά του Lauck εκτός Γερμανίας. 

   "Ο Freeh άφησε να εννοηθεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να είναι σε 

θέση να κάνουν περισσότερα, αν αποδειχθεί ότι ο Lauck ήταν κάτι περισσότερο 

από ένας πολιτικός προπαγανδιστής. 

   "Υπάρχει μια αρκετά λεπτή γραμμή όπου ένα άτομο μπορεί να ξεπεράσει την 

απλή ελευθερία του λόγου ή της έκφρασης και να αρχίσει να συνδράμει ή να 

υποθάλπει (ένα έγκλημα στη Γερμανία)", είπε. 

   Σύμφωνα με τον πρώην νεοναζί Ingo Hasselbach, ο Lauck έκανε ακριβώς 

αυτό.  Σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Hasselbach υποστήριξε ότι ο Lauck έχει 

γίνει ηγετική φυσιογνωμία στο γερμανικό δεξιό κίνημα, όχι μόνο καλώντας σε 

τρομοκρατία αλλά και παρέχοντας τις απαραίτητες οδηγίες. 

   "Η επιρροή του Λάουκ αυξήθηκε σημαντικά αφού οι γερμανικές αρχές 

απαγόρευσαν αρκετά δεξιά κόμματα και ανάγκασαν τους ηγέτες τους να 

εξαφανιστούν, σύμφωνα με τον Χάσελμπαχ, ο οποίος παραιτήθηκε από το δεξιό 

κίνημα πέρυσι από αηδία, όπως είπε, για την άσκοπη βία του. 

   "Ο Hasselbach, ο οποίος κάποτε ηγείτο του μεγαλύτερου τμήματος skinhead 

του Βερολίνου, δήλωσε ότι ο Lauck προέτρεψε τους Γερμανούς νεοναζί να 

καταπολεμήσουν την απαγόρευση της κυβέρνησης με μια εκστρατεία 

τρομοκρατίας. 

   "Μου έστειλε μια επιστολή στην οποία έλεγε ότι ο νόμιμος τρόπος (για την 

επίτευξη πολιτικής αλλαγής) είχε αποτύχει και ότι θα έπρεπε να σκεφτούμε τις 

επιθέσεις εναντίον εβραϊκών ιδρυμάτων... και την προσφορά της κυβέρνησης του 

Βερολίνου για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2000", είπε ο Hasselbach.  ´Μαζί με 

την επιστολή αυτή έλαβα ένα δίσκο υπολογιστή (που περιείχε ένα έγγραφο με 

τίτλο ), ´Ένοπλο κίνημα´". 

   "Ο Λάουκ παρείχε επίσης στην ομάδα λεπτομερείς οδηγίες για το πώς να 

κατασκευάσει βόμβες και πού να τις τοποθετήσει για να έχει το μέγιστο δυνατό 

αποτέλεσμα", δήλωσε ο Χάσελμπαχ... 

   "Ο Λάουκ αποκάλεσε τον Χάσελμπαχ προδότη του αγώνα και ίσως εργαλείο 

των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών". - The Buffalo News, 13 Φεβρουαρίου 



1994  

  

   "Ανοιχτά και εντελώς ανενόχλητος από τις αρχές, τυπώνει περισσότερα από 

20.000 αντίτυπα της απαγορευμένης εφημερίδας NS-Kampfruf κάθε δύο μήνες 

και τα μεταφέρει λαθραία στη Γερμανία. Παράγει αυτοκόλλητα με σβάστικα κατά 

εκατομμύρια... 

   "Κατά την άποψη του Γερμανικού Γραφείου Προστασίας του Συντάγματος, το 

NSDAP του Λάουκ είναι ο σημαντικότερος προμηθευτής φασιστικών εκδόσεων 

για τη γερμανική ναζιστική σκηνή.  Ο ίδιος ο Γκάρι Ρεξ Λάουκ εκτιμά ότι το 95% 

του συνόλου της ακροδεξιάς-ακροδεξιάς υπόγειας λογοτεχνίας προέρχεται από 

αυτόν.  Με τον τόνο, προμηθεύεται έντυπα στην επικράτεια του Ράιχ.  

Προπαγανδιστικό υλικό από τον Λίνκολν συνδέθηκε με 72 βίαια εγκλήματα μόνο 

το 1992". - Süddeutsche Zeitung Magazin, 4 Μαρτίου 1994. 



 


