
Οι εμπειρίες μου στο  
Εθνικοσοσιαλιστικό Υπόγειο 

στη Γερμανία τη δεκαετία του 1970 
  

από τον Gerhard Lauck 
    

Μέρος Ι: 
Προετοιμασία για μια μπροστινή επίσκεψη 

  
Πρώτον, μην πείτε σε κανέναν ότι σχεδιάζετε ένα ταξίδι. 
  
Δεύτερον, απομνημονεύστε κάθε όνομα και διεύθυνση.  Είναι πολύ επικίνδυνο να 
τα γράψετε.  Ένας κατάλογος μπορεί να πέσει στα χέρια του εχθρού.  (Οι 
τηλεφωνικοί αριθμοί είναι περιττοί. Τα τηλέφωνα μπορεί να παρακολουθούνται). 
  
Τρίτον, πακετάρετε ελαφριά.  Μία βαλίτσα για τα ρούχα.  Ένας χαρτοφύλακας για 
τα υπόλοιπα.  Οι αποσκευές μπορεί να χαθούν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.  
(Αυτό πραγματικά μου συνέβη περισσότερες από μία φορές.) Ή να 
εγκαταλειφθούν σκόπιμα προκειμένου να διαφύγουν γρηγορότερα!  (Αυτό 
παραλίγο να μου συμβεί περισσότερες από μία φορές). 
  
Παλτό για επιπλέον τσέπες.  Διανείμετε τα μετρητά σε πολλές τσέπες.  Παλτό και 
παντελόνι.  Και ζώνη με χρήματα. 
  
  

Μέρος ΙΙ: 
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Πρώτη επαφή 
  
Πετάξτε σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.  Περάστε γρήγορα τα σύνορα με τη Γερμανία.  
Επισκεφθείτε απροειδοποίητα τις επαφές σας.  Απλά χτυπήστε την πόρτα το 
βράδυ ή το Σαββατοκύριακο.  (Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να είναι σπίτι.) 
  
Η πόρτα ανοίγει.  Το πρόσωπο του ατόμου που βρίσκεται μπροστά μου έχει ένα 
έκπληκτο βλέμμα.   
  
"Γκέρχαρντ, δεν ήξερα ότι ήσουν στη Γερμανία!"  
  
"Ναι, αυτή είναι η ιδέα." 
  
Η σύζυγος του συντρόφου ετοιμάζει το φαγητό.      
  
Γινόμαστε καλοί φίλοι.  Αυτό περιλαμβάνει και την οικογένειά του. Και τα 
κατοικίδιά του. 
  
Επεξεργαζόμαστε έναν απλό κώδικα.  Μόνο για τους δυο μας.  Κανείς άλλος.  Και 

ως εκ τούτου 
περιοριζόμαστε σε μερικές 
μόνο βασικές έννοιες.  
Όπως τα κωδικά ονόματα 
και οι πιθανές τοποθεσίες 
συνάντησης.  Επειδή θα 
πρέπει να θυμάμαι πολλούς 
διαφορετικούς κωδικούς.  
(Τα ιδιωτικά αστεία είναι 
πολύ χρήσιμα για το σκοπό 
αυτό.) 
  
Μιλάμε μέχρι νωρίς το 
επόμενο πρωί.   
Κοιμόμαστε μόνο λίγες 
ώρες.  Μετά ο σύντροφος 
φεύγει για τη δουλειά.  Κι 
εγώ φεύγω για την επόμενη 
συνάντηση. 
  
Οι πρώτες ημέρες είναι 
ιδιαίτερα έντονες.  Θέλω 
να κάνω όσο το δυνατόν 
περισσότερα.  Πριν η 



πολιτική αστυνομία καταλάβει ότι βρίσκομαι στη χώρα.   
  
Περνούν εβδομάδες ή και μήνες.  Μετά φεύγω από τη Γερμανία.   
  
Εκτός αν λάβω μια πρόσκληση που απλά δεν μπορώ να αρνηθώ.  Και να πάω σε 
ένα πολυτελές ξενοδοχείο.  Ως φιλοξενούμενος του κράτους. 



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! 
    

   "Ο πιο καταζητούμενος άνθρωπος στην Ευρώπη συνελήφθη στη Δανία - 
καταζητείται από την Ιντερπόλ σε 15 χώρες!" - τίτλος δανικής εφημερίδας μετά τη 
σύλληψη του Gerhard Lauck στις 20 Μαρτίου 1995 

   
   "Η Anti-Defamation League αποκάλεσε τον Lauck τον πιο επικίνδυνο 

προπαγανδιστή της ακροδεξιάς". - Los Angeles Times, 25 Ιουλίου 1995 
  
   "Ένας αξιωματούχος της πρεσβείας των ΗΠΑ στη Βόννη δήλωσε ότι η 

κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν έχει ακόμη κληθεί να βοηθήσει στην παροχή 
αποδεικτικών στοιχείων κατά του Λάουκ.  'Δεν έχουμε καμία ανάμειξη σε αυτόν 
τον αγώνα', δήλωσε ο 
αξιωματούχος.  'Οι Δανοί και οι 
Γερμανοί πρέπει να το λύσουν.  
Το αρχικό μας ενδιαφέρον θα 
είναι να διασφαλίσουμε ότι θα 
του συμπεριφέρονται τόσο καλά 
όσο σε οποιονδήποτε άλλον στη 
Γερμανία, ότι τα δικαιώματά του 
θα τηρούνται πλήρως"." The 
Washington Post, 25 Αυγούστου 
1995 

  
   "Όμως, επιθυμούμε να 

υπερασπιστούμε οποτεδήποτε το 
δικαίωμα οποιουδήποτε -ακόμη 
και των ναζί, 
συμπεριλαμβανομένου του Gary 
Lauck- να παρουσιάζει τις 
απόψεις του με λόγια και γραπτά. 
Μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του 
Ανώτατου Δικαστηρίου της 
Δανίας, πιστεύαμε πραγματικά 



ότι η ανώτατη νομική αρχή αυτής της χώρας θα θεωρούσε την υπεράσπιση της 
ελευθερίας του λόγου στο Σύνταγμά μας ως το πιο ευγενές καθήκον της. 

   "Πόσο αφελής.  Η ετυμηγορία ήταν ένα δικαστικό σλάλομ με στόχο να 
συγκαλύψει το γεγονός ότι σήμερα το Ανώτατο Δικαστήριο της Δανίας εκτιμά την 
πολιτική ορθότητα και την πολιτική υπακοή περισσότερο από το Σύνταγμα. 

   "Η ετυμηγορία είναι πολιτικά υπάκουη γιατί, από τη στιγμή που συνελήφθη ο 
Γκάρι Λάουκ, ήταν σαφές ότι ήταν σημαντικό για τον υπουργό Εξωτερικών να 
ικανοποιήσει τη γερμανική επιθυμία για έκδοση, και ως εκ τούτου συγκέντρωσε 
τα καλύτερα μυαλά του υπουργείου Δικαιοσύνης για το άχαρο έργο της 
συγκέντρωσης των δικαστικών μέσων για τη νομιμοποίηση της έκδοσης. 

   "Χρειάστηκαν μερικοί μήνες μέχρι να είναι έτοιμοι, και το χειρότερο που 
μπορούσαν να βρουν σε αυτόν τον σωρό από ανοησίες που είχε γράψει ο Λάουκ 
εδώ και χρόνια, και που το Ανώτατο Δικαστήριο χρησιμοποίησε για να 
δικαιολογήσει την έκδοση, ήταν δηλώσεις όπως "Οι Εβραίοι είναι η ατυχία μας. 
Έξω ο Εβραίος. ", δηλώσεις των οποίων το κείμενο ακόμη και με βάση το 
αντιρατσιστικό νόμο 266b θα οδηγούσε το πολύ σε πρόστιμο ή μερικές εβδομάδες 
φυλάκισης.  Παρ' όλα αυτά, ο Άρειος Πάγος παρέδωσε τον άνθρωπο στη 
Γερμανία και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης πιθανώς μερικών ετών". - Morgen-
posten Fyens Stiftstidende (δανική εφημερίδα), 27 Αυγούστου 1995  

  
   "Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών της κοινωνικής αναταραχής που 

ακολούθησε τη γερμανική ενοποίηση, εξαπέλυσε μια μαζική προπαγανδιστική 
επίθεση κατά της Γερμανίας.  Τα ακροδεξιά εγκλήματα εξερράγησαν, ιδιαίτερα 
στα ανατολικά κρατίδια.  Μεταξύ 1991 και 1992 οι κατασχέσεις υλικού του 
Λάουκ από την αστυνομία σχεδόν τριπλασιάστηκαν.  Ρατσιστικά αυτοκόλλητα 
NSDAP/AO εμφανίστηκαν σε όλη τη χώρα... 

   "Παρ' όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια το κίνημα του Λάουκ γνώρισε μια 
αύξηση των μελών και της οικονομικής υποστήριξης.  Τώρα εκδίδει ναζιστικές 
εφημερίδες σε δέκα γλώσσες. 

   "Οι ειδικοί της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας του Συντάγματος 
αναγνωρίζουν ότι το υλικό του Λάουκ συνεχίζει να κατακλύζει τη Γερμανία.  Οι 
ειδικοί της αστυνομίας επιβεβαιώνουν ότι είναι σχεδόν αδύνατο να 
αντιμετωπιστεί αυτή η τακτική λαθρεμπορίου, λόγω του τεράστιου όγκου νόμιμης 
αλληλογραφίας που φτάνει καθημερινά από τις ΗΠΑ...  

   "Ο Λάουκ έχει περισσότερα χρήματα από ποτέ, πολλά από αυτά συνεισφορές 
από συμπαθούντες τους Ναζί", σημειώνει ο Αβραάμ Φόξμαν, διευθυντής της Anti
-Defamation League of B`nai B`rith στην Αμερική, η οποία έχει μελετήσει τη 
χρηματοδότηση του NSDAP/AO.  Με τη σειρά του, είναι σε θέση να υποστηρίξει 
τους Ευρωπαίους οπαδούς του. 

   "Πολλοί ειδικοί είναι πεπεισμένοι ότι ο Λάουκ και το προπαγανδιστικό του 
δίκτυο αποτελούν σοβαρή απειλή.  Λέει ένας συνταξιούχος δημοσιογράφος που 
μελετά εδώ και 20 χρόνια το NSDAP/AO σχετικά με την απειλή του δεξιού 
εξτρεμισμού: ´Διακρίνω μικρό κίνδυνο ότι οι σημερινοί μορφωμένοι ενήλικες θα 



καταπιούν τη διαστρέβλωση της ιστορίας, αλλά ο Λάουκ σχεδιάζει το μέλλον και 
επηρεάζει τους νέους μας´. - Η σατανική ιδιοφυΐα των νεοναζί της Γερμανίας στη 
βρετανική έκδοση του Readers Digest, Σεπτέμβριος 1995 



 


