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#1029                                                                                                                                     04.12.2022 (133) 

Οι εμπειρίες μου στο 

Εθνικοσοσιαλιστικό Υπόγειο 

στη Γερμανία τη δεκαετία του 1970 
  

από τον Gerhard Lauck 

  

Συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος 
    

   Είναι η πρώτη μέρα των πρώτων μου διακοπών με κρατικές αποδοχές.  Ένας 

από το προσωπικό του πολυτελούς ξενοδοχείου με ρωτάει αν καπνίζω.  Του λέω 

όχι.  Χαμογελάει και μου λέει: "Ούτε καν χασίς;"  Κουνάω το κεφάλι μου. 

  Ένα άλλο μέλος του προσωπικού με συνοδεύει στο ιδιωτικό μου δωμάτιο.  

Φαίνεται έκπληκτος και με ρωτάει: "Γιατί είσαι ΕΣΥ εδώ;"   

   Όταν του κάνω μια νύξη, αναφωνεί. "Ω, τα 20.000 αυτοκόλλητα με τη 

σβάστικα!  Το διάβασα στην εφημερίδα". 

   Σύντομα όλο το προσωπικό γνωρίζει την ιδιότητά μου ως διασημότητα.   

   Μου απευθύνεται ως "Herr Lauck". 

   Το προσωπικό από άλλες πτέρυγες του ξενοδοχείου με επισκέπτεται στο 

ιδιωτικό μου δωμάτιο.   

   Αργότερα το δωμάτιό μου διακοσμείται με ένα μικρό πανό με σβάστικα που 

μου έστειλε ένας σύντροφος από την Αργεντινή. 

   Κατά τη διάρκεια της παραμονής μου γράφω ένα σύντομο φυλλάδιο στα 

γερμανικά για το NSDAP/AO. 

   Μετά από μερικούς μήνες μεταφέρομαι σε άλλο πολυτελές ξενοδοχείο.  Το 
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προσωπικό εδώ είναι λιγότερο συμπαθητικό.  Κατασχέθηκε ακόμη και το πανό με 

την αργεντίνικη σβάστικα.  (Το παίρνω πίσω όταν φεύγω). 

   Αυτό το ξενοδοχείο προσφέρει μια κοινή ώρα.  Όλοι οι επισκέπτες 

προσκαλούνται σε μια μεγάλη αίθουσα με τηλεόραση.   

   Όταν διανέμεται η αλληλογραφία, ένας άλλος επισκέπτης ρωτά το προσωπικό 

γιατί πήρα όλη την αλληλογραφία.  Το προσωπικό απαντά ότι δεν πήρα ΟΛΗ την 

αλληλογραφία.  Πήρα μόνο τη δική μου αλληλογραφία.  (Πήρα περισσότερη 

αλληλογραφία από ό,τι όλοι οι άλλοι μαζί).  

  Μια μέρα ένας από τους χαρτοπαίκτες σε ένα άλλο τραπέζι με κοιτάζει και με 

ρωτάει: "Mord?" ("Δολοφονία;") 

   Χαμογελάω και κουνάω το κεφάλι μου.    

   Μετά από 4 ½ μήνες οι διακοπές μου τελειώνουν.   

   Αλλά πρώτα, υπάρχει μια πολιτική δίκη.   

   Κάποια στιγμή μένω μόνη μου σε ένα δωμάτιο του δεύτερου ορόφου του 

δικαστηρίου.  Μπαίνω στον πειρασμό να σκαρφαλώσω από το ανοιχτό 

παράθυρο, αλλά δεν το κάνω.  

   Κατά τη διάρκεια της δίκης ο δικηγόρος μου με περιγράφει ως "πολιτισμένο 

κεντροευρωπαίο, αν και γεννημένο στην Αμερική". 

   Όταν ο δικαστής σιγοτραγουδάει τον ύμνο της Χιτλερικής Νεολαίας υποθέτω 

ότι η ποινή θα είναι επιεικής.   

   Λίγες μέρες αργότερα, περπατάω στην αυλή του ξενοδοχείου.  Μια γνώριμη 

φωνή φωνάζει το όνομά μου.  Είναι ένας σύντροφος!  Κάνει οικοδομικές 

εργασίες.  Τον ευχαριστώ για την ευκαιρία απόδρασης.  Αλλά εξηγεί ότι θα φύγω 

σύντομα ούτως ή άλλως. 

   Όταν επιστρέφω στη Νεμπράσκα παθαίνω για πρώτη φορά αλλεργική ρινίτιδα. 

   Η θεραπεία: ουίσκι! 

  

   Όταν επισκέπτομαι υπόγεια κελιά, μερικές φορές με ρωτούν αν γνωρίζω κάποιο 

συγκεκριμένο άτομο.  Το παίζω χαζός.   

   Εάν τα εν λόγω άτομα γνωρίζονται και εμπιστεύονται ήδη ο ένας τον άλλον, 

τότε μπορούν να αποφασίσουν μόνοι τους εάν θέλουν να συνεργαστούν ή όχι.   

   Όπως και να έχει, δεν θα παραβιάσω τα μέτρα ασφαλείας του συστήματος των 

κυττάρων μας.  

   Μερικές φορές "προειδοποιούμαι" εναντίον του άλλου ατόμου. 

   Μερικές φορές και οι δύο άνθρωποι με προειδοποιούν εναντίον του άλλου! 

   Σκέφτομαι ότι αυτό είναι απλά μια σύγκρουση προσωπικότητας. 

   Μερικές φορές αστειεύομαι: Αν όλοι μαζευτούν μαζί, μάλλον θα 

αλληλοσκοτωθούν! 

  

   Μερικοί σύντροφοι δεν εμπιστεύονται κανέναν μέχρι να μεθύσουν μαζί.   



4 

   Άλλοι σύντροφοι δεν εμπιστεύονται κανέναν που πίνει πολύ.   

   Τις πρώτες μέρες, πρέπει να το λάβω αυτό υπόψη μου κατά την πρώτη 

συνάντηση με έναν σύντροφο.   

   Αργότερα αυτό καθίσταται περιττό. 

   Σε κάθε περίπτωση, απολαμβάνω πολύ καλή γερμανική μπύρα και κρασί! 
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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! 
   

   "Τι πρέπει να σκεφτεί κανείς - αν η γερμανική νομολογία έχει δικαιοδοσία για 
ένα αδίκημα που δεν είναι αδίκημα εκεί όπου έγινε." - Frankfurter Allgemeiner 
Zeitung, 24 Αυγούστου 1996 

  
   "Οι πολιτικοί όλων των κομμάτων χαιρέτισαν την ετυμηγορία.  Ο υπουργός 

Εσωτερικών Μάνφρεντ Καντέρ δήλωσε ότι η καταδίκη "ενός από τους 
πρωτεργάτες του διεθνούς νεοναζισμού και του μεγαλύτερου διανομέα φαύλων 
ρατσιστικών εκδόσεων" ήταν η "κατάλληλη απάντηση" της γερμανικής 
δικαιοσύνης. - Εβραϊκά Χρονικά, 30 Αυγούστου 1996 

  
   "Η ποινή πρέπει να θεωρηθεί υψηλή, διότι βασίζεται μόνο σε έξι από τις 38 

κατηγορίες... 
   "Οι μάρτυρες κρίθηκαν περιττοί.  Ο εισαγγελέας δεν είχε καμία πρόθεση να 

αποκαλύψει τη δομή του NSDAP/AO στο εσωτερικό της Γερμανίας. Αντ' αυτού, 
ο Λάουκ χτίστηκε ως μοναχικός δράστης και ως ο πιο επικίνδυνος νεοναζί, 
προκειμένου στη συνέχεια να καταδικαστεί με το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα 
στα μέσα ενημέρωσης. 

   "Ο κρατικός υπολογισμός λειτούργησε πλήρως.  Ο Λάουκ καταδικάστηκε ως 
ο μοναδικός παγκοσμίως επικίνδυνος και οργανωμένος νεοναζί.  Αυτό είναι καλό 
για την εικόνα εδώ και στο εξωτερικό και αφήνει τη δράση κατά της NSDAP/AO 
να φανεί περιττή, σαν να τα διευθετούσε όλα η φυλάκιση του υποτιθέμενου 
μοναδικού διαχειριστή της.  Κατά τη διάρκεια της δίκης κανείς δεν φάνηκε να 
παρατηρεί ότι με κάποιο τρόπο... η NS Kampfruf διανεμήθηκε". - Anti-
faschistische Nachrichten, 5 Σεπτεμβρίου 1996. 

  
   "Στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής υλικού 

της ΝΔ και η σταθερή ροή του υλικού του για περισσότερο από δύο δεκαετίες 
δημιούργησε συνέχεια για τη μαχητική νέα γενιά της ΝΔ που αναδύθηκε από τη 
δεκαετία του 1970... 

   "Το NSDAP/AO δεν έχει μια άκαμπτη οργανωτική δομή, επομένως είναι 
δύσκολο για τις αρχές να αντιληφθούν... 

   "Εν τω μεταξύ, οι σύντροφοί του στο Λίνκολν αναλαμβάνουν τη δουλειά γι' 
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αυτόν.  Χάρη σε περισσότερα από είκοσι χρόνια ανοχής από την Ομοσπονδιακή 
Δημοκρατία, η γερμανική νεοναζιστική σκηνή είναι αρκετά ισχυρή ώστε να 
αναπτύσσει νέες γραμμές ανεφοδιασμού. 

   "Αυτό που θα έβλαπτε το σκηνικό εδώ θα ήταν πρόσθετες κατηγορίες για 
δημιουργία εγκληματικής οργάνωσης". - Antifaschistisches INFO-Blatt, 
Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1996 
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