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#1026                                                                                                                                      13.11.2022 (133) 

Οι εμπειρίες μου στο 

Εθνικοσοσιαλιστικό Υπόγειο 

στη Γερμανία τη δεκαετία του 1970 
  

από τον Gerhard Lauck 
    

Συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος 

  
   Χτυπάω την πόρτα του διαμερίσματος.  Την ανοίγει ένας μελαχρινός άντρας.  

Χαμογελάει.  Βάζει τα χέρια του στους ώμους μου.  Και φιλάει τον λογαριασμό 

μου. 

   Αναφωνώ: "Ευτυχώς που ξέρω ότι είστε Γάλλος.   Διαφορετικά θα σου έριχνα 

μπουνιά στη μύτη!" 

   Γελάμε και οι δύο. 

   Μετά γνωρίζω τη γυναίκα του.  Και τη γάτα. (Η γάτα αργότερα κλέβει ένα 

ζευγάρι κάλτσες από τη βαλίτσα μου.  Την επιστρέφει κατά την επόμενη 

επίσκεψή μου). 

    Αυτός ο βετεράνος της γαλλικής μεραρχίας Waffen-SS Charlemagne είχε 

πολεμήσει στη μάχη του Βερολίνου.  Έχει πολλές ενδιαφέρουσες ιστορίες! 

    Μετά τον πόλεμο εντάχθηκε στη γαλλική λεγεώνα των ξένων.  Πολέμησε στην 

Αλγερία.  Συμμετείχε στην εξέγερση του OAS.   Κατέφυγε στη Γερμανία.   

   Το τηλέφωνο χτυπάει.  Το σηκώνει.  Σύντομη συνομιλία.   

   Εξηγεί:  "Αυτός ήταν ένας σύντροφος.  Έρχεται η αστυνομία.  Έχουμε χρόνο να 

τελειώσουμε αυτό το ποτήρι κρασί.  Αλλά μετά πρέπει να φύγουμε".       
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   Εμείς το κάνουμε αυτό.  Στη συνέχεια περπατάμε σε μια κοντινή ταβέρνα.  

Ανήκει σε έναν άλλο σύντροφο. Περνάμε μερικές ώρες εκεί.  Η συζήτησή μας 

σοκάρει έναν άλλο επισκέπτη.  Αλλά κανείς δεν καλεί την αστυνομία. 

   Μια άλλη φορά μου δίνει ένα μικρό φύλλο χαρτιού.  Υπάρχουν κάποια 

ασυνήθιστα σύμβολα πάνω του.  Μου λέει να το κρατήσω.  Αλλά δεν μου εξηγεί 

τη σημασία του.  Και δεν ρωτάω.   

  

   Μεγάλη τιμή! Είμαι προσκεκλημένος στο σπίτι του θρυλικού άσου των Stuka, 

συνταγματάρχη Hans-Ulrich Rudel. (Μισό αιώνα μετά θυμάμαι ακόμα τη 

διεύθυνση.) 

   Ο Rudel πέταξε πάνω από 2.000 πολεμικές αποστολές.  Κατέστρεψε 500-600 

άρματα μάχης.  Βύθισε ένα θωρηκτό και ένα καταδρομικό.  Ήταν ο πιο 

παρασημοφορημένος Γερμανός στρατιώτης στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.  (Ο 

Χίτλερ είχε σχεδιάσει ειδικό μετάλλιο μόνο γι' αυτόν). 

   Ο Rudel παρέμεινε πιστός εθνικοσοσιαλιστής ακόμη και μετά τον πόλεμο. 

   Όταν μπαίνω στο σπίτι του, βλέπω τα μετάλλιά του σε μια προθήκη στον τοίχο. 

   Ο μικρός του γιος θέλει να τον κάνει βόλτα με το γουρουνάκι.  Χαίρομαι που 

θα του την δώσω.   

   Αυτός ο θαυμαστής του Ταρζάν παίρνει το στυλό μου και το κρύβει σε ένα 

κλουβί χάμστερ.  Αλλά η μητέρα του το βρίσκει και μου το επιστρέφει. 

   Ενώ περπατάμε με τον Ρούντελ σε ένα ορεινό μονοπάτι, με ρωτάει αν φοβάμαι 

τα ύψη.  Με προβληματίζει αυτή η ερώτηση.  Τότε κοιτάζω προς τα πλάγια.  Και 

βλέπω έναν απότομο γκρεμό ακριβώς πίσω από τους θάμνους! 

   Λέει ότι μερικές φορές εύχεται να είχε λοξά μάτια.  Επειδή οι Ιάπωνες σέβονται 

περισσότερο τους στρατιώτες τους. 

   Ο Ρούντελ και εγώ συμφωνούμε ότι ο Χίτλερ ήταν πολύ ανθρώπινος.  Ο ίδιος 

σχολιάζει: "Διαφορετικά θα είχαμε κερδίσει τον πόλεμο". 

   Επιστρέφοντας στο σπίτι του πίνουμε τσάι με τη σύζυγο και την πεθερά του.  

Όλοι πιστοί εθνικοσοσιαλιστές! 

  

      Ο Otto Riehs μου δίνει ένα αντίτυπο του περιοδικού DER LANDSER.  Το 

τεύχος αυτό περιγράφει πώς έγινε ένας από τους λίγους στρατιώτες που του 

απονεμήθηκε ο Σταυρός των Ιπποτών στον Σιδηρούν Σταυρό.   

   Μόνος.  Πληγωμένος.  Επανδρώνει ένα κατεστραμμένο αντιαρματικό όπλο.  

Κατέστρεψε δέκα ρωσικά τανκς.   

   Τώρα είναι οδηγός ταξί.  Έχει ένα κατοικίδιο ζώο.  Και δραστηριοποιείται στο 

εθνικοσοσιαλιστικό κίνημα.  
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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! 
  

   "Μου ζητήθηκε από τον Γενικό Εισαγγελέα να καταθέσω.  Η επιστολή 
περιέγραφε τον Λάουκ ως "αρχηγό του NSDAP/AO".  Το κράτος του δίνει αυτόν 
τον τίτλο!  Το NSDAP/AO αναγνωρίζεται επίσημα.  Είναι αποδεκτή ως 
οργάνωση - παρόλο που είναι απαγορευμένη στη Γερμανία". - Ο πρώην 
πληροφοριοδότης του VS Peter Schulz σε συνέντευξή του στην tageszeitung, 8 
Μαΐου 1996     

  
   "(Ο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης) Wulf δήλωσε ότι ορισμένα 

στοιχεία κατά του Lauck συγκεντρώθηκαν μέσω δικαστικά εγκεκριμένων 
υποκλοπών υπερατλαντικών τηλεφωνικών κλήσεων που πραγματοποιήθηκαν από 
τη Γερμανία προς πέντε αριθμούς Nebraska που φέρονται να συνδέονται με την 
οργάνωση του Lauck." - Washington Post, 9 Μαΐου 1996 

  
   "Ο Lauck, ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς NS-υλικού παγκοσμίως, 

θεωρείται βασική φιγούρα στη διεθνή νεοναζιστική σκηνή". - Süddeutsche 
Zeitung, 10 Μαΐου 1996  

  
   "Η δίκη θεωρείται από τους Γερμανούς ερευνητές ως το αποκορύφωμα μιας 

20ετούς εκστρατείας για να σταματήσουν οι δραστηριότητες του κ. Λάουκ... 
   "Σύμφωνα με τους ερευνητές, η έκδοση του κ. Lauck, NS Kampfruf, ή 

Εθνικοσοσιαλιστική Κραυγή Μάχης, εκδίδεται κάθε δύο μήνες σε 10 γλώσσες.  
Περίπου 20.000 τεύχη ταχυδρομήθηκαν σε διευθύνσεις σε όλο τον κόσμο, κυρίως 
στη Γερμανία... 

   "...και παίζει σημαντικό ρόλο στον εφοδιασμό γερμανικών ομάδων με 
προπαγανδιστικό υλικό που θα μπορούσαν να παράγουν μόνο με μεγάλο κίνδυνο 
σε αυτή τη χώρα.  'Ο Gary Lauck είναι ο κύριος προμηθευτής αλληλογραφίας 
μίσους στη Γερμανία', δήλωσε ο ραβίνος Abraham Cooper του Simon Wiesenthal 
Center στο Λος Άντζελες, το οποίο παρακολουθεί τις νεοναζιστικές ομάδες". - 
The New York Times, 10 Μαΐου 1996 

  
   "Ο εισαγγελέας δήλωσε ότι η συντριπτική πλειοψηφία του φιλοναζιστικού 



5 

υλικού που κατασχέθηκε προέρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι ο Lauck 
ήταν ο κύριος διανομέας". - Omaha World-World, 20 Αυγούστου 1996 
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