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#1028                                                                                                                                      27.11.2022 (133) 

Οι εμπειρίες μου στο 
Εθνικοσοσιαλιστικό Υπόγειο 

στη Γερμανία τη δεκαετία του 1970 
  

από τον Gerhard Lauck 
    

Συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος 
  
   Όταν περνάω από την πρεσβεία της Σοβιετικής Ένωσης στο Ανατολικό 
Βερολίνο, βλέπω αμέσως ότι είναι πολύ καλά φυλασσόμενη.  Αλλά καταφέρνω 
να βάλω αυτοκόλλητα μερικά τετράγωνα πιο πέρα.   
   Στο ταξίδι της επιστροφής έβαλα ένα αυτοκόλλητο με σβάστικα στο πλάι του 
κινούμενου τρένου.  Μόλις 25 εκατοστά μακριά από το κεφάλι ενός αστυνομικού 
της κομμουνιστικής ζώνης!  (Κοιτάζει προς την αντίθετη κατεύθυνση.) Βγάζω 
μια φωτογραφία με το αυτοκόλλητο σε πρώτο πλάνο και το καπέλο της στολής 
του στο βάθος. 
   Δυστυχώς, καμία από τις φωτογραφίες που βγάζω στην κομμουνιστική ζώνη 
δεν βγαίνει.  (Είχα χρησιμοποιήσει μια πολύ φτηνή φωτογραφική μηχανή). 
   Άλλες φωτογραφίες στη δυτική ζώνη είναι εντάξει.  Μία δείχνει το 
αυτοκόλλητο με τη σβάστικα στην είσοδο ενός προξενείου της κομμουνιστικής 
ζώνης (DDR).    
   Ένα άλλο αυτοκόλλητο με σβάστικα κοσμεί την είσοδο ενός αστυνομικού 
τμήματος.   
   Αυτοκόλλητα με σβάστικα τοποθετούνται συχνά πάνω από κομμουνιστικές 
αφίσες. 
   Αφού τοποθέτησα ένα αυτοκόλλητο με σβάστικα στην είσοδο του κεντρικού 
σιδηροδρομικού σταθμού του Αμβούργου, περπατάω απέναντι.  Κάθομαι στο 
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παγκάκι σε μια στάση λεωφορείου.  Και παρακολουθώ.  Σύντομα ένας άντρας 
σταματάει.  Κοιτάζει το αυτοκόλλητο με τη σβάστικα.  Βγάζει ένα 
σημειωματάριο.  Και γράφει τη διεύθυνση επικοινωνίας.  Λίγες εβδομάδες 
αργότερα φτάνει μια έρευνα στο Λίνκολν.  Ο συγγραφέας γράφει ότι είδε ένα από 
τα αυτοκόλλητα μας με τη σβάστικα σε αυτή την τοποθεσία! 
  
   Παρακολουθώ το χριστουγεννιάτικο πάρτι του επαρχιακού παραρτήματος ενός 
εθνικιστικού πολιτικού κόμματος.   
   Ένας από τους καλεσμένους με ρωτάει: "Είστε ο Gerhard Lauck;"  
   Απαντώ: "Έμαθα ότι απελάθηκε".   
   Οι σύντροφοι που κάθονται δίπλα μου χαμογελούν. 
   Ένας από αυτούς βγαίνει έξω για να καπνίσει.  Όταν επιστρέφει, έχει μια 
αστεία ιστορία.   
   Ένας άλλος σύντροφος είχε φτάσει στην πόρτα της αίθουσας.  Και είπε ότι τον 
είχε επισκεφθεί η αστυνομία.  Έψαχναν τον Gerhard.   
   Αυτός ο νεοαφιχθείς σύντροφος ρώτησε τον άλλο: "Ξέρεις πού είναι ο Ger-
hard;" 
   Η απάντηση: "Ναι, είναι μέσα.  Πίνει καφέ". 
   Παρεμπιπτόντως, ο μικρός γιος αυτού του συντρόφου έχει το όνομα 
"Αδόλφος". 
  
   Είναι μεσάνυχτα.  Κοιμάμαι βαθιά.  Ξαφνικά, ξυπνάω από ένα δυνατό χτύπημα 
στην πόρτα.  Και η κραυγή: "Polizei!" ("Αστυνομία!") 
   Ακούω αμυδρά μια συζήτηση.   
   Η αστυνομία βρίσκεται στο δωμάτιο δίπλα στο δικό μου.   
   Προφανώς, η αστυνομία με θέλει.  Απλά πήγαν σε λάθος δωμάτιο. 
   Σκέφτομαι ότι έχω μερικά λεπτά για να ντυθώ και να βγω από το παράθυρο.  
Χωρίς αποσκευές.   
   Ευτυχώς, η αμυδρή συζήτηση διαρκεί περισσότερο.  Συνειδητοποιώ ότι η 
αστυνομία πήγε στο σωστό δωμάτιο.  Ήθελαν κάποιον άλλο.  Αυτή τη φορά. 
    
   Σε έναν σιδηροδρομικό σταθμό ακούω κάποιον να φωνάζει το όνομά μου.  Και 
υποψιάζομαι ότι είναι η αστυνομία.  Έτσι συνεχίζω να περπατάω. Ένας άντρας 
τρέχει προς το μέρος μου.  Χαμογελάει.  Ένας σύντροφος! 
  
   Ακολουθούμε ένα άλλο αυτοκίνητο.  Το οποίο τρέχει με υπερβολική ταχύτητα.  
Και ως εκ τούτου κινδυνεύουμε να τραβήξουμε την προσοχή της αστυνομίας. 
   Τα σχόλια του οδηγού μου:  "Μερικές φορές νομίζω ότι θα έπρεπε να τους 
πυροβολήσω όλους για ανικανότητα.  Και μετά να με πυροβολήσουν επειδή 
πυροβόλησα όλους τους συντρόφους μας". 
  
   Παρακολουθώ τη συνεδρίαση ενός εθνικιστικού πολιτικού κόμματος.  Και 
παρατηρώ μια πολύ όμορφη νεαρή γυναίκα.   
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   Ο σύντροφος που στέκεται δίπλα μου προτείνει να συστηθώ.  Αλλά πρέπει να 
φύγω την επόμενη μέρα.  Οπότε του προτείνω να το κάνει.   Πολλά χρόνια 
αργότερα τον συναντώ τυχαία.   Και μαθαίνω ότι την παντρεύτηκε! 
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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! 
  

   "Φτύνοντας περιφρονητικά τη γερμανική δικαιοσύνη, ο Αμερικανός ηγέτης 
των νεοναζί Γκάρι Λάουκ βγήκε χθες από μια δικαστική αίθουσα του Αμβούργου 
για να ξεκινήσει την τετραετή ποινή φυλάκισης για εξαγωγή ρατσιστικής 
προπαγάνδας... "Ο αγώνας συνεχίζεται", φώναξε στα γερμανικά καθώς τον 
οδηγούσαν.  ´Ούτε οι εθνικοσοσιαλιστές ούτε οι κομμουνιστές τόλμησαν ποτέ να 
απαγάγουν Αμερικανό πολίτη´. - Independent (Λονδίνο), 23 Αυγούστου 1996    

  
   "Η ετυμηγορία στηρίζεται σε μια πολύ αμφισβητήσιμη νομική βάση.  Ο 

κατηγορούμενος δεν καταδικάστηκε για όσα έκανε, αλλά μόνο για όσα είπε μέσω 
του NS Kampfruf.  Αν ο Λάουκ είχε τιμωρηθεί για την εισαγωγή του σφυριού και 
του δρεπανιού αντί της σβάστικας, τότε οι σημερινοί επικριτές του θα 
διαμαρτύρονταν για λογοκρισία". - die tageszeitung, 23 Αυγούστου 1996 

  
   "Η έκδοσή του, η δίκη και η καταδίκη του θεωρούνται ότι δημιουργούν 

διεθνές νομικό προηγούμενο.  Η σύλληψή του στη Δανία, η οποία έχει 
φιλελεύθερους νόμους για το πολιτικό υλικό και την πορνογραφία, έγινε μόνο 
μετά από έντονες πιέσεις από τη Γερμανία και καταγγελία ότι παραβιάζει τη 
δανική νομοθεσία για τη φυλετική υποκίνηση.  Ενώ ο Λάουκ ήταν σιωπηλός στο 
μεγαλύτερο μέρος της δίκης, ο δικηγόρος του, Χανς-Όττο Σιγκ, υποστήριξε ότι 
δεν μπορούσε να δικαστεί στη Γερμανία για τη δημοσίευση υλικού στην 
Αμερική". - The Times (Ηνωμένο Βασίλειο), 23 Αυγούστου 1996 

  
   "Ήταν η πρώτη φορά που η Δανία, η οποία έχει φιλελεύθερους νόμους στον 

τομέα αυτό, εξέδωσε έναν νεοναζί". - Berliner Zeitung, 23 Αυγούστου 1996 
  
   "Στην Ομάχα της Νεμπέκ, ο περιφερειακός διευθυντής της Anti-Defamation 

League δήλωσε ικανοποιημένος από την ετυμηγορία, αλλά ανήσυχος για το 
μέλλον.  

   "Αυτό θα μπορούσε να του δώσει ώθηση στο καθεστώς του μάρτυρα, ειδικά 
στην Ευρώπη, όπου η επιρροή του είναι ισχυρότερη", δήλωσε ο Bob Wolfson.  
"Του δίνει σημάδια μάχης και σε ορισμένους κύκλους το χρειάζεται αυτό.  Δεν 
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περιμένω ότι μια επίσκεψη στις γερμανικές φυλακές θα τον αποτρέψει." - Associ-
ated Press, Αμβούργο, 23 Αυγούστου 1996 
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