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#1027                                                                                                                                      20.11.2022 (133) 

Οι εμπειρίες μου στο 

Εθνικοσοσιαλιστικό Υπόγειο 

στη Γερμανία τη δεκαετία του 1970 
  

από τον Gerhard Lauck 
    

Συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος 

  
   Εκφωνώ μια σύντομη ομιλία σε μια συνάντηση στην οποία συμμετέχουν 

εθνικιστές από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. 

   Κατά σύμπτωση συναντώ άλλους παρευρισκόμενους μετά σε μια μεγάλη 

αίθουσα μπύρας.  Ένας από αυτούς είναι στη μεταπολεμική γερμανική Luftwaffe.  

(Τα επόμενα χρόνια μας στέλνει μια δωρεά κάθε φορά που η μονάδα του 

εκπαιδεύεται στις ΗΠΑ). 

  Αρκετοί από εμάς, μεταξύ των οποίων και μερικοί Ισπανοί, περπατάμε προς το 

Feldherrnhalle.  Στεκόμαστε ακριβώς στο σημείο όπου κάποτε βρισκόταν η 

αναμνηστική πλάκα για τους μάρτυρες της 9ης Νοεμβρίου 1923.  Σηκώνουμε τα 

χέρια μας στον χαιρετισμό του Χίτλερ.   Και τραγουδάμε το Horst Wessel Lied. 

   Οι άνθρωποι που περνούν χαμογελούν. 

  

   Τρεις σύντροφοι θέλουν να τραγουδήσουν ένα τραγούδι.  Αλλά ο καθένας ξέρει 

ένα διαφορετικό κείμενο.  Ο γέρος καταιγιστής ξέρει το εθνικοσοσιαλιστικό 

κείμενο.  Ο σύντροφος που διέφυγε από την κομμουνιστική ζώνη γνωρίζει το 

κείμενο της Volksarmee.  Εγώ ξέρω το κείμενο της Bundeswehr.  (Είχα 
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απομνημονεύσει το κείμενο στο πίσω μέρος του περιτυλίγματος ενός δίσκου).  

  

   Ένας σύντροφος και εγώ καθόμαστε γύρω από το τραπέζι της κουζίνας του.  

Χτυπάει το κουδούνι της πόρτας.  Πηγαίνει στην πόρτα και επιστρέφει με έναν 

φίλο.  Οι τρεις μας καθόμαστε γύρω από το τραπέζι.  Ο σύντροφός μου μας 

συστήνει. 

   "Γκέρχαρντ, αυτός είναι ο φίλος μου ο Χ. Είναι ο αρχηγός της αστυνομίας". 

   "X, αυτό είναι του Gerhard Lauck.  Είναι ο επικεφαλής του NSDAP/AO". 

    Είμαι έκπληκτος και σοκαρισμένος.  Ο "Χ" είναι εξίσου έκπληκτος.   

   Το "X" αναπηδά.   

   Και μου σφίγγει το χέρι! 

  

   Κάθομαι με έναν σύντροφο στο σπίτι του.  Χτυπάει το κουδούνι της πόρτας.  Ο 

ταχυδρόμος φέρνει ένα πακέτο.  Οι συνάδελφοί μου το είχαν στείλει με το 

επιφανειακό ταχυδρομείο μερικές εβδομάδες νωρίτερα.  Περιέχει αρκετές από τις 

νέες μας μεγάλες αφίσες "DIN-A2" - περίπου 17 x 22 ίντσες - με τη σβάστικα. 

   Αργότερα κρεμάω μια από αυτές τις μεγάλες αφίσες από το παράθυρο καθώς 

το τρένο περνάει από τον σιδηροδρομικό σταθμό του Μαγδεμβούργου στην 

κομμουνιστική ζώνη.   

   Από την εμπειρία μου ήξερα ότι το τρένο σταματούσε λίγο πριν φτάσει στο 

σταθμό.  Κατά τη διάρκεια αυτής της στάσης τοποθέτησα γρήγορα την αφίσα 

έξω από το παράθυρο του μπάνιου.  Στη συνέχεια βιάστηκα να μπω στο επόμενο 

βαγόνι.  Έβγαλα το κεφάλι μου έξω από το παράθυρο.  Και είδα την αφίσα να 

κολακεύεται στον άνεμο καθώς περνούσαμε μέσα από τον σταθμό, ο οποίος ήταν 

γεμάτος κόσμο.  

   Αυτό το είδος αφίσας χρησιμοποιείται αργότερα για μια προπαγανδιστική 

δράση μεγάλης κλίμακας.  Τοποθετούνται σε ανισόπεδες διαβάσεις της Auto-

bahn.  Ένα τμήμα της Autobahn στο Ρουρ κλείνει για αρκετές ώρες, ενώ οι αρχές 

τις απομακρύνουν. 

  

   Κάθομαι με έναν σύντροφο στο σπίτι του.  Χτυπάει το τηλέφωνο.   Ο συγγενής 

του λέει ότι υπάρχει μια είδηση για έναν Αμερικανό εθνικοσοσιαλιστή στο 

Αμβούργο που απελάθηκε.  Είχα πάει στο Αμβούργο μερικές μέρες νωρίτερα.  

Υπάρχει κάποια σχέση; 

   Αποφασίζω να επιστρέψω στο Αμβούργο και να το μάθω.  Εν πλω αγοράζω μια 

εφημερίδα και βλέπω ένα άρθρο με τη φωτογραφία μου.  Η λεζάντα ισχυρίζεται 

ότι είχα "εξαφανιστεί χωρίς ίχνος". 

   Στο Αμβούργο ρωτάω έναν σύντροφο.  Λέει ότι έγινα πρωτοσέλιδο στην Ham-

burger Morgenpost.   
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   Είχα δώσει μια ομιλία σε μια ιδιωτική συγκέντρωση.  Αφού η συγκέντρωση 

έκλεισε επίσημα από τον διοργανωτή, δέχτηκα να φωτογραφηθώ με μερικούς 

συντρόφους.  Μπροστά σε μια σημαία με σβάστικα.  Η φωτογραφία αυτή 

δημοσιεύτηκε στην ημερήσια εφημερίδα. 

   Συμβουλεύομαι δικηγόρο.  Ήταν ένας από τους δικηγόρους υπεράσπισης στο 

διαβόητο δικαστήριο της Νυρεμβέργης. 

   Σκοπεύω να φύγω από τη Γερμανία σύντομα ούτως ή άλλως.  Αλλά θέλω να 

εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία.  Ως εκ τούτου, ανακοινώνουμε το σχέδιό μου 

να εκφωνήσω μια ομιλία με θέμα γιατί δεν αναγνωρίζω την εντολή απέλασής μου.  

Αυτή η ανακοίνωση περιλαμβάνει τον τόπο και την ώρα.   

   Φυσικά, γνωρίζουμε ότι δεν θα μπορέσω να εκφωνήσω αυτή την ομιλία.  Ως εκ 

τούτου, κάνω μια μαγνητοφώνηση σε κασέτα.  Αυτή η ηχογράφηση θα 

αναπαραχθεί στη συνάντηση. 

   Όταν φτάνω στην τοποθεσία, βλέπω ότι είχα περισσότερο "ανθρώπινο 

δυναμικό" από την αστυνομία.  Δεν περίμεναν ότι θα εμφανιζόμουν πραγματικά.   

Ο μεγαλύτερος σωματοφύλακάς μου είναι μεγαλύτερος από τον μεγαλύτερο 

συνάδελφό τους.  Το παλικάρι μου χαμογελάει σαν να θέλει να πει: "Μπορώ να 

τον σκοτώσω τώρα, αφεντικό;"  Αντί να με συλλάβουν, η αστυνομία μου ζητάει 

να τους συνοδεύσω.  Συμφωνώ.   

   Στο αστυνομικό τμήμα τους δείχνω το αεροπορικό μου εισιτήριο.  Ισλανδικές 

Αερογραμμές.  Από το Λουξεμβούργο στο Σικάγο.  Αναχώρηση το επόμενο πρωί.  

Τους εξηγώ ότι έχω ήδη ελέγξει όλες τις ταξιδιωτικές επιλογές.  Ο μόνος τρόπος 

για να προλάβω την πτήση είναι να φύγω από το Αμβούργο με τρένο σε 45 

λεπτά.  Η αστυνομία με συνοδεύει στον σιδηροδρομικό σταθμό του Αμβούργου.  

Ένας αστυνομικός επιβιβάζεται στο τρένο μαζί μου.   Αλλά κατεβαίνει από το 

τρένο όταν αυτό φτάνει στον τελευταίο σταθμό μέσα στο Αμβούργο.   Από εκεί 

και πέρα είμαι μόνος μου.  

   Μήνες αργότερα, πίσω στις ΗΠΑ, διάβασα ένα άρθρο στο δελτίο του 

παραρτήματος του Κομμουνιστικού Κόμματος του Ανατολικού Βερολίνου στο 

Δυτικό Βερολίνο (!) σχετικά με αυτό.  Ισχυρίζεται ψευδώς ότι είμαι ακόμη στη 

Γερμανία. 

  

   Η πλύση των ρούχων είναι μια επιπλοκή, επειδή σπάνια μένω αρκετό καιρό σε 

ένα μέρος. Η λύση μου είναι να δωροδοκώ τις συζύγους των συντρόφων είτε με 

κρασί από το Μοσέλ είτε με ρούμι από το Φλένσμπουργκ.  

   Μια φορά προσπαθώ να μεταφέρω πάρα πολλά.  Και έσπασα τον μεντεσέ της 

βαλίτσας μου. 

  

   Αφού πέρασα μια νύχτα στο σπίτι μιας πολύ ελκυστικής συντρόφισσας, 
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ανυπομονώ πολύ για τη δεύτερη νύχτα.   

   Δυστυχώς, ο αξιωματικός ασφαλείας μας θεωρεί ότι είναι πολύ επικίνδυνο για 

μένα να περάσω περισσότερες από μία νύχτες στην ίδια τοποθεσία.   

   Φυσικά, είμαι πολύ απογοητευμένος! 

  

   Μια άλλη φορά μένω με μια μεγαλύτερη σε ηλικία, αλλά ακόμα ελκυστική, 

συντρόφισσα.  Χαμογελάει και με διαβεβαιώνει ότι δεν θα με παρενοχλήσει.  

   Δυστυχώς, αδυνατώ να απαντήσω ότι δεν θα με πείραζε. 

   Την επόμενη μέρα επισκεπτόμαστε μια χήρα των SS.  Μου δίνει μια 

πανέμορφη έγχρωμη φωτογραφία του Αδόλφου Χίτλερ.  Είχε κοπεί από μια 

μεταπολεμική (!) γερμανική εφημερίδα.  
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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! 
  

   "Όμως, οι γερμανικές ομοσπονδιακές έρευνες κατηγορούν εδώ και καιρό τον 
κ. Λάουκ για την οργάνωση μιας επιχείρησης λαθρεμπορίου που έφερνε 
απαγορευμένα φυλλάδια, πανό, βιβλία και αυτοκόλλητα στο νεοναζιστικό κίνημα 
στη Γερμανία". 

   "Η καταδίκη της Πέμπτης ολοκληρώνει ένα δεκαετές κυνήγι των γερμανικών 
αρχών για τον κ. Λάουκ, τον οποίο θεωρούν ως μία από τις κινητήριες δυνάμεις 
πίσω από την αναβίωση της ναζιστικής ιδεολογίας στη Γερμανία μετά την πτώση 
του Τείχους του Βερολίνου το 1989... 

   "Η εφημερίδα του    κ. Lauck, η NS Kampfruf, ή η Εθνικοσοσιαλιστική 
Κραυγή Μάχης, διαβάζονταν από περίπου 10.000 Γερμανούς, δήλωσαν οι 
εισαγγελείς... 

   "Στο απομνημονεύμα του, Fuehrer-Ex, ο κ. Hasselbach λέει για τον κ. Lauck, 
´Ηταν η πηγή σχεδόν όλης της νεοναζιστικής προπαγάνδας που επικολλήθηκε σε 
τοίχους και παράθυρα από το Βερολίνο μέχρι το Σάο Πάολο´" - The Dallas 
Morning Star, 23 Αυγούστου 1996. 

  
   "Ο Λάουκ διέθετε μια καλοκουρδισμένη μηχανή προπαγάνδας, η οποία 

αναπτύχθηκε επί 20 και πλέον χρόνια", δήλωσε στο δικαστήριο ο Γκέντερ 
Μπέρτραμ, ο προεδρεύων δικαστής.  "Έστησε ένα κανόνι προπαγάνδας και το 
έριξε στη Γερμανία."" - The Washington Post, 23 Αυγούστου 1996 

  
   "Το δικαστήριο περιόρισε σημαντικά το υλικό που εισήχθη στην υπόθεση.  Οι 

περισσότεροι από τους τόνους προπαγάνδας που ο Λάουκ είχε περάσει λαθραία 
στη Γερμανία με συνωμοτικά μέσα επί είκοσι χρόνια, έπεσαν κάτω από την 
παραγραφή... 

   "Παρ' όλα αυτά, ο Λάουκ κατατάσσεται από τους ειδικούς της NS ως ο πιο 
σημαντικός νεοναζί παγκοσμίως στην παρούσα εποχή". - Süddeutsche Zeitung, 
23 Αυγούστου 1996   

  
   "Ακόμη και αν ο Αμερικανός είχε φάει πέντε χρόνια - λαμβάνοντας υπόψη την 

ταραχή του, την εγκληματική του ενέργεια, τον ρόλο του στο διεθνές δίκτυο των 
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νεοναζί, δεν θα ήταν ούτε κατά διάνοια όσα αξίζει μια τέτοια προσωπικότητα". - 
Der Tagesspiegel, 23 Αυγούστου 1996  
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