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Οι εμπειρίες μου στο  
Εθνικοσοσιαλιστικό Υπόγειο 

στη Γερμανία τη δεκαετία του 1970 
  

από τον Gerhard Lauck 
  
  

Μέρος ΙΙΙ: 
Πρώτη επίσκεψη στην πατρίδα  

  
   Σεπτέμβριος 1972.  
   Βρίσκομαι στο αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης. Ξαφνικά μια ανακοίνωση 
ειδήσεων: Η ισραηλινή ολυμπιακή ομάδα σκοτώθηκε!  (Φυσικά, λυπάμαι για 
τους Παλαιστίνιους.) 
   Την επόμενη ημέρα φτάνω στην Ευρώπη για πρώτη φορά.  Στο σιδηροδρομικό 
σταθμό ακούω κάποιον να φωνάζει το όνομά μου.  Γυρίζω και βλέπω μια 
ελκυστική νεαρή φοιτήτρια που είχα γνωρίσει στο κολέγιο.  (Όχι με τη βιβλική 
έννοια.) 
   Ο πρώτος σύντροφος που συναντώ στη Γερμανία στο πρώτο μου ταξίδι είναι 
ένας ηλικιωμένος άνδρας της SA.  Είχε διαφύγει από την κομμουνιστική ζώνη, 
όταν άκουσε ότι οι κομμουνιστές έρχονταν να τον συλλάβουν για τρίτη φορά. 
   Αυτό το πρώτο βράδυ θα κάνουμε μια βόλτα σε ένα επαρχιακό μονοπάτι.  
Σκύβω.  Παίρνω μια χούφτα χώμα από την πατρίδα των προγόνων.  Και το 
φιλάω.   
   Ομολογουμένως, δεν έχει καλή γεύση.  Δεν πειράζει.  Πρόκειται για μια 
συμβολική χειρονομία.   Ειλικρινής.     
   Στην επιστροφή στο σπίτι του δείχνει μια ρεματιά.  Πρέπει να αποφύγουμε 
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αυτή την περιοχή.  Αγριογούρουνο! 
   Η αρχαία αγροικία του είναι σεμνή.  Εξωτερικό σπίτι.  Η σόμπα της κουζίνας 
παρέχει τη μόνη θέρμανση.   
   Όταν καθόμαστε για το πρώτο μας γεύμα, δείχνει με υπερηφάνεια τις σβάστικες 
στα πιάτα και τα μαχαιροπήρουνα.  Πρωτότυπα του Τρίτου Ράιχ! 
   Αργότερα μου δίνει ένα αυθεντικό, χειροποίητο περιβραχιόνιο της SA.  Γίνεται 
ένα από τα πιο αγαπημένα μου αντικείμενα.  Μαζί με την οικογενειακή μας 
Βίβλο.   Και το αυθεντικό γερμανικό MEIN KAMPF που μου έδωσε ένας 
Αμερικανός σύντροφος.  (Το είχε αγοράσει σε ένα μεταχειρισμένο βιβλιοπωλείο 
στη Νέα Υόρκη για 10,00 δολάρια).  
   Κατά τη διάρκεια των επόμενων εβδομάδων επισκέπτομαι συντρόφους 
διασκορπισμένους σε όλη τη Γερμανία.  
   Όταν μαθαίνουμε ότι ένας σύντροφος έχει συλληφθεί, κάνω ένα ακόμη 
εκτεταμένο ταξίδι για να ενημερώσω τους συντρόφους.  (Δεν εμπιστευόμαστε τα 
τηλέφωνα.) Κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού ανησυχώ μήπως συλληφθώ.  
Αλλά αυτό δεν συμβαίνει.  Ολοκληρώνω αυτό το έργο και επιστρέφω με 
ασφάλεια στις ΗΠΑ. 
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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! 
  

   "Το γεγονός και μόνο ότι το NS KAMPFRUF συνεχίζει να εμφανίζεται δείχνει 
ότι η μεγάλης κλίμακας δράση μας τον Μάρτιο προφανώς δεν πέτυχε πολλά", 
σχολίασε αξιωματούχος της αστυνομίας. Ειδικοί της αστυνομίας καταγγέλλουν 
ότι η NSDAP/AO συνεχίζει τη δράση της με έδρα το Λίνκολν της Νεμπράσκα και 
ότι εξακολουθεί να διανέμει προπαγανδιστικό υλικό για τη γερμανική 
νεοναζιστική σκηνή. - Offenbach Post, 10 Οκτωβρίου 1995 

  
   "Η δίκη οδηγεί στο εξωτερικό.  Ειδικά το αμερικανικό NSDAP/AO θεωρείται 

ως η μυστική εξόριστη κυβέρνηση της γερμανικής δεξιάς και, σύμφωνα με το 
Γραφείο Προστασίας του Συντάγματος, ´παγκοσμίως ο μεγαλύτερος παραγωγός 
και διανομέας υλικού NS-προπαγάνδας´". - Süddeutsche Zeitung, 13 Ιανουαρίου 
1996 

  
   "Ο Gary `Rex` Lauck, ο ηγέτης της Nebraskan, επισκέφθηκε τον Hasselbach. 

Ο Λάουκ είναι ίσως ο πιο ισχυρός Ναζί στον κόσμο και περίπου ο μόνος 
πραγματικός παίκτης που μπορεί να χρησιμοποιεί το όνομα Ναζί.  Είναι νόμιμο 
στην Αμερική.  Υποστηρίζει κάθε αξιόλογη ναζιστική οργάνωση στη γη με 
προπαγανδιστικό υλικό και συντονίζει αμέτρητους τρομοκρατικούς πυρήνες.  
(Είναι τώρα υπό κράτηση στη Γερμανία, ένας από τους ανθρώπους εναντίον των 
οποίων θα καταθέσει ο Hasselbach).  

   "Ο Hasselbach ανακάλυψε μια ναζιστική σκηνή που ήταν καθησυχαστικά 
τεράστια και συμπαγής, που εκτεινόταν σε όλο τον κόσμο, με σταθερή ροή 
μετρητών, ισχυρή ιστορική αίσθηση του σκοπού και πλεόνασμα όπλων και 
τεχνογνωσίας.  Όταν τα είπε όλα στην αστυνομία χρόνια αργότερα, δύσκολα τον 
πίστεψαν.  Οι επιπτώσεις από τις αποκαλύψεις του δεν θα κατασταλάξουν για 
χρόνια ακόμη". - Spectrum (Ηνωμένο Βασίλειο), 3 Μαρτίου 1996 

  
   "Το Κέντρο Simon Wiesenthal τον κατατάσσει ως "έναν από τους πιο 

επικίνδυνους νεοναζί τρομοκράτες παγκοσμίως"". - Hamburger Morgenpost, 8 
Μαρτίου 1996 
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   "Η διανομή του NS KAMPFRUF είχε αποκεντρωθεί πολύ πριν από τη 
σύλληψη του Lauck.  Η παράνομη δομή του NSDAP/AO στο εσωτερικό της 
Γερμανίας παρέμεινε σχεδόν εντελώς ανέγγιχτη". - die tageszeitung, 5 Μαΐου 
1996 
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