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Οι εμπειρίες μου στο 
Εθνικοσοσιαλιστικό Υπόγειο 

στη Γερμανία τη δεκαετία του 1970 
  

από τον Gerhard Lauck 
  

Μέρος V: 
Οι εμπειρίες άλλων συντρόφων 

  
   Η στρατιωτική αστυνομία ανακρίνει έναν σύντροφο που είναι γνωστό ότι είναι 
εθνικιστής.  Τον ενημερώνουν ότι μια αφίσα του NSDAP/AO είχε εμφανιστεί 
στον τοίχο ενός στρατιωτικού στρατώνα.  Τους λέει ειλικρινά ότι δεν έχει ιδέα 
ποιος την τοποθέτησε εκεί.  Την επόμενη εβδομάδα τοποθετεί στο ίδιο σημείο 
ένα αυτοκόλλητο με σβάστικα του NSDAP/AO.  Ο άγνωστος σύντροφος θα ξέρει 
ότι υπάρχει άλλος ένας εθνικοσοσιαλιστής στη βάση. 
   Δεν είναι ασυνήθιστο για τους συντρόφους να βλέπουν αυτοκόλλητα με 
σβάστικα που δεν είχαν κολλήσει εκεί.  Ξέρουν: Δεν είμαστε μόνοι! 
  
   Ένας από τους πολιτικούς υπαλλήλους της Bundeswehr έχει στο γραφείο του 
μια φωτογραφία του ναυάρχου Karl Dönitz. Κανένα πρόβλημα! 
  
   Ένας εθνικοσοσιαλιστής παντρεύεται μια κομμουνίστρια.  Το 1933 τη βγάζει 
από τη φυλακή.  Το 1945 τον βγάζει από τη φυλακή.  Μια πρακτική συμφωνία!   
  
   Ένας εθνικοσοσιαλιστής τοποθετεί μια τεράστια σημαία με σβάστικα στην 
κορυφή μιας ψηλής βιομηχανικής καμινάδας.  Κατεβαίνοντας, αφαιρεί αρκετούς 
κρίκους σκαλοπατιών.  Το επόμενο πρωί αυτή η σημαία είναι ορατή σε όλη την 
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πόλη.  Η πυροσβεστική χρειάζεται αρκετές ώρες για να την απομακρύνει. 
  
   Ο οδηγός μου δείχνει τον χορταριασμένο λόφο δίπλα στην Autobahn.  "Πριν 
από χρόνια, σύντροφοι έκαψαν εκεί στο γρασίδι μια σβάστικα πενήντα μέτρων.  
Ήταν ορατή για χιλιόμετρα". 
  
  Ένας σύντροφος λέει ότι συμμετείχε σε ένα πάρτι γενεθλίων του Χίτλερ 
(Führersgeburtstagfeier).  Όλο το χωριό ήταν εκεί.  Συμπεριλαμβανομένου του 
δημάρχου.      
  
   Ένας σύντροφος καλείται να συμμετάσχει στη σχολή δημόσιων ομιλητών ενός 
εθνικιστικού κόμματος.   Αλλά δεν μπορεί να πει "εθνικοδημοκρατικό".  Μπορεί 
να πει μόνο "εθνικοσοσιαλιστής". 
  
   Ένας άλλος σύντροφος γίνεται δημόσιος εκπρόσωπος ενός εθνικιστικού 
πολιτικού κόμματος.  Φοράει πάντα μια καρφίτσα με σβάστικα στο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 
του πέτου του παλτού του.  Κατά τη διάρκεια μιας τηλεοπτικής συνέντευξης το 
πέτο γυρίζει από την άλλη πλευρά.   Η σβάστικα είναι ορατή.   Στην τηλεόραση. 
  
   Ένα μέλος του γερμανικού κοινοβουλίου (Bundestag) έχει πιει πολύ.  
Περπατάει στο δρόμο.  Τραγουδάει ένα εθνικοσοσιαλιστικό τραγούδι.  Και 
συλλαμβάνεται. 
  
   Ένας σύντροφος τοποθετεί αυτοκόλλητα με σβάστικες NSDAP/AO στο στάδιο 
της Νυρεμβέργης.  Βλέπει τρεις αστυνομικούς να πλησιάζουν.  Είναι πολύ αργά 
για να τρέξει.  Στέκεται με την πλάτη στον τοίχο.  Ελπίζει να κρύψει τα 
αυτοκόλλητα.  Οι αστυνομικοί του ζητούν να κάνει στην άκρη.  Το κάνει.  Και 
περιμένει να τον συλλάβουν αμέσως.    
   Οι τρεις αστυνομικοί στέκονται προσοχή.  Κλικ στις φτέρνες τους.  Χαιρετούν 
τον Χίτλερ.   Γυρίζουν.  Και φεύγουν.  
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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! 
   

   "Ένας εκδότης από τη Νεμπράσκα καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια επειδή 
άσκησε την Πρώτη Τροποποίηση. 

   "Η ποινή έθεσε σοβαρά συνταγματικά ζητήματα στην Αμερική. Για 
παράδειγμα, πού βρίσκεται η αμερικανική κυβέρνηση όταν τα αμερικανικά 
δικαιώματα αντικαθίστανται από το ξένο δίκαιο;  Και γιατί επιτράπηκε στους 
Δανούς να απαγάγουν έναν Αμερικανό πολίτη;  Γιατί επιτράπηκε στους 
Γερμανούς να τον κρατήσουν; 

   "Ο Sieg υποστήριξε ότι η δίκη ήταν παράνομη επειδή η Γερμανία δεν έχει 
δικαίωμα να λέει σε έναν πολίτη των ΗΠΑ τι να κάνει στις ΗΠΑ, ούτε για 
πράξεις που έγιναν στις ΗΠΑ και αποτελούν εγκλήματα στη Γερμανία.  Αλλά το 
αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών αρνήθηκε να υποστηρίξει τον Λάουκ". - The 
Spotlight, 23 Σεπτεμβρίου 1996  

  
   "Μετά από περισσότερα από τέσσερα χρόνια σε έξι διαφορετικές ευρωπαϊκές 

φυλακές, ο Γκάρι Λάουκ είναι πιο αποφασισμένος από ποτέ να φέρει το 
εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα στο προσκήνιο της παγκόσμιας πολιτικής... 

   "Αν μη τι άλλο, είμαι ακόμα πιο αποφασισμένος και φανατικός από πριν", 
δήλωσε ο Λάουκ... 

   "Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο Λίνκολν το πρωί της Πέμπτης, ο 
Λάουκ είπε ότι η γερμανική κυβέρνηση παραβίασε τόσο το αμερικανικό όσο και 
το διεθνές δίκαιο, παραβιάζοντας την κυριαρχία και το Σύνταγμα των Ηνωμένων 
Πολιτειών. 

   "Αυτό δεν αφορά εμένα ή τις πολιτικές μου απόψεις", είπε.  "Πρόκειται για το 
δικαίωμα κάθε Αμερικανού πολίτη να ασκεί την ελευθερία του λόγου χωρίς να 
διεκδικεί δικαιοδοσία μια ξένη χώρα και χωρίς να τους αφήνουν να ξεφύγουν οι 
μπάσταρδοι στην Ουάσιγκτον.  Εμείς (το NSDAP/AO) ετοιμάζουμε μαζική 
νομική δράση εναντίον των απαγωγέων μου τόσο εδώ όσο και στο εξωτερικό". 

   "Ο Λάουκ είπε ότι δεν θα σταματήσει ποτέ να προκαλεί τους εχθρούς του. 
   "Αν πεθάνω και ο Άγιος Πέτρος με ρωτήσει αν θέλω να πάω στον παράδεισο ή 

να γυρίσω πίσω και να πολεμήσω, θέλω να γυρίσω πίσω και να πολεμήσω." - 
Lincoln Journal Star, 2 Απριλίου 1999 
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   Αστείο; Ποτέ δεν ήταν αστείο", δήλωσε ο Bob Wolfson, πρώην διευθυντής της 
Περιφέρειας της Anti-Defamation League στις Πεδιάδες, όταν αμφισβήτησα τη 
σημασία του Lauck.  "Αν μιλάμε για Αμερικανούς ναζί που είχαν αντίκτυπο 
διεθνώς τα τελευταία 50 χρόνια, ο Γκέρχαρντ είναι μάλλον ο πρώτος". - The 
Guardian (UK), 6 Ιουλίου 2017 
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