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Οι εμπειρίες μου στο 

Εθνικοσοσιαλιστικό παρακράτος 

στη Γερμανία τη δεκαετία του 1970 
  

από τον Gerhard Lauck 
    

    

Μέρος Ι: 

Προετοιμασία για μια μπροστινή επίσκεψη 
  

Πρώτον, μην πείτε σε κανέναν ότι σχεδιάζετε ένα ταξίδι. 

  

Δεύτερον, απομνημονεύστε κάθε όνομα και διεύθυνση.  Είναι πολύ επικίνδυνο να 

τα γράψετε.  Ένας κατάλογος μπορεί να πέσει στα χέρια του εχθρού.  (Οι 

τηλεφωνικοί αριθμοί είναι περιττοί. Τα τηλέφωνα μπορεί να παρακολουθούνται). 

  

Τρίτον, πακετάρετε ελαφριά.  Μία βαλίτσα για τα ρούχα.  Ένας χαρτοφύλακας για 

τα υπόλοιπα.  Οι αποσκευές μπορεί να χαθούν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.  

(Αυτό πραγματικά μου συνέβη περισσότερες από μία φορές.) Ή να 

εγκαταλειφθούν σκόπιμα προκειμένου να διαφύγουν γρηγορότερα!  (Αυτό 

παραλίγο να μου συμβεί περισσότερες από μία φορές). 

  

Παλτό για επιπλέον τσέπες.  Διανείμετε τα μετρητά σε πολλές τσέπες.  Παλτό και 

παντελόνι.  Και ζώνη με χρήματα. 
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Μέρος ΙΙ: 

Πρώτη επαφή 
  

Πετάξτε σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.  Περάστε γρήγορα τα σύνορα με τη Γερμανία.  

Επισκεφθείτε απροειδοποίητα τις επαφές σας.  Απλά χτυπήστε την πόρτα το 

βράδυ ή το Σαββατοκύριακο.  (Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να είναι σπίτι.) 

  

Η πόρτα ανοίγει.  Το πρόσωπο του ατόμου που βρίσκεται μπροστά μου έχει ένα 

έκπληκτο βλέμμα.   

  

"Γκέρχαρντ, δεν ήξερα ότι ήσουν στη Γερμανία!"  

  

"Ναι, αυτή είναι η ιδέα." 

  

Η σύζυγος του συντρόφου ετοιμάζει το φαγητό.      

  

Γινόμαστε καλοί φίλοι.  Αυτό περιλαμβάνει και την οικογένειά του. Και τα 

κατοικίδιά του. 

  

Επεξεργαζόμαστε έναν απλό κώδικα.  Μόνο για τους δυο μας.  Κανείς άλλος.  Και 

ως εκ τούτου περιοριζόμαστε σε λίγες μόνο βασικές έννοιες.  Όπως τα κωδικά 

ονόματα και οι πιθανές τοποθεσίες συνάντησης.  Επειδή θα πρέπει να θυμάμαι 

πολλούς διαφορετικούς κωδικούς.  (Τα ιδιωτικά αστεία είναι πολύ χρήσιμα για το 

σκοπό αυτό.) 

  

Μιλάμε μέχρι νωρίς το επόμενο πρωί.   Κοιμόμαστε μόνο λίγες ώρες.  Μετά ο 

σύντροφος φεύγει για τη δουλειά.  Κι εγώ φεύγω για την επόμενη συνάντηση. 

  

Οι πρώτες ημέρες είναι ιδιαίτερα έντονες.  Θέλω να κάνω όσο το δυνατόν 

περισσότερα.  Πριν η πολιτική αστυνομία καταλάβει ότι βρίσκομαι στη χώρα.   

  

Περνούν εβδομάδες ή και μήνες.  Μετά φεύγω από τη Γερμανία.   

  

Εκτός αν λάβω μια πρόσκληση που απλά δεν μπορώ να αρνηθώ.  Και να πάω σε 

ένα πολυτελές ξενοδοχείο.  Ως φιλοξενούμενος του κράτους. 
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Μέρος ΙΙΙ: 

Πρώτη επίσκεψη στην πατρίδα  
  

   Σεπτέμβριος 1972.  

   Βρίσκομαι στο αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης. Ξαφνικά μια ανακοίνωση 

ειδήσεων: Η ισραηλινή ολυμπιακή ομάδα σκοτώθηκε!  (Φυσικά, λυπάμαι για τους 

Παλαιστίνιους.) 

   Την επόμενη ημέρα φτάνω στην Ευρώπη για πρώτη φορά.  Στο σιδηροδρομικό 

σταθμό ακούω κάποιον να φωνάζει το όνομά μου.  Γυρίζω και βλέπω μια 

ελκυστική νεαρή φοιτήτρια που είχα γνωρίσει στο κολέγιο.  (Όχι με τη βιβλική 

έννοια.) 

   Ο πρώτος σύντροφος που συναντώ στη Γερμανία στο πρώτο μου ταξίδι είναι 

ένας ηλικιωμένος άνδρας της SA.  Είχε διαφύγει από την κομμουνιστική ζώνη, 

όταν άκουσε ότι οι κομμουνιστές έρχονταν να τον συλλάβουν για τρίτη φορά. 

   Αυτό το πρώτο βράδυ θα κάνουμε μια βόλτα σε ένα επαρχιακό μονοπάτι.  

Σκύβω.  Παίρνω μια χούφτα χώμα από την πατρίδα των προγόνων.  Και το φιλάω.   

   Ομολογουμένως, δεν έχει καλή γεύση.  Δεν πειράζει.  Πρόκειται για μια 

συμβολική χειρονομία.   Ειλικρινής.     

   Στην επιστροφή στο σπίτι του δείχνει μια ρεματιά.  Πρέπει να αποφύγουμε αυτή 

την περιοχή.  Αγριογούρουνο! 

   Η αρχαία αγροικία του είναι σεμνή.  Εξωτερικό σπίτι.  Η σόμπα της κουζίνας 

παρέχει τη μόνη θέρμανση.   

   Όταν καθόμαστε για το πρώτο μας γεύμα, δείχνει με υπερηφάνεια τις σβάστικες 

στα πιάτα και τα μαχαιροπήρουνα.  Πρωτότυπα του Τρίτου Ράιχ! 

   Αργότερα μου δίνει ένα αυθεντικό, χειροποίητο περιβραχιόνιο της SA.  Γίνεται 

ένα από τα πιο αγαπημένα μου αντικείμενα.  Μαζί με την οικογενειακή μας 

Βίβλο.   Και το αυθεντικό γερμανικό MEIN KAMPF που μου έδωσε ένας 

Αμερικανός σύντροφος.  (Το είχε αγοράσει σε ένα μεταχειρισμένο βιβλιοπωλείο 

στη Νέα Υόρκη για 10,00 δολάρια).  

   Κατά τη διάρκεια των επόμενων εβδομάδων επισκέπτομαι συντρόφους 

διασκορπισμένους σε όλη τη Γερμανία.  

   Όταν μαθαίνουμε ότι ένας σύντροφος έχει συλληφθεί, κάνω ένα ακόμη 

εκτεταμένο ταξίδι για να ενημερώσω τους συντρόφους.  (Δεν εμπιστευόμαστε τα 

τηλέφωνα.) Κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού ανησυχώ μήπως συλληφθώ.  

Αλλά αυτό δεν συμβαίνει.  Ολοκληρώνω αυτό το έργο και επιστρέφω με 

ασφάλεια στις ΗΠΑ. 
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Μέρος IV: 

Οι δικές μου εμπειρίες 

  
 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".       

   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.   
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   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 ο Ρούντελ και εγώ περπατάμε 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.  

  

   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 

απομνημονεύσει το κείμενο στο πίσω μέρος του περιτυλίγματος ενός δίσκου).  

  

   Ένας σύντροφος και εγώ καθόμαστε γύρω από το τραπέζι της κουζίνας του.  
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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! 
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Διασκέδαση κάτω από τη 
σβάστικα 

  

Ο εθνικοσοσιαλιστικός ακτιβισμός έχει και τις πιο ανάλαφρες στιγμές του! 
Ακολουθεί ένα απόσπασμα από το βιβλιαράκι του Gerhard Lauck "Fun Un-
der Swastika". 
  

   Ήμουν στο Σεντ Λούις και επισκέφθηκα τοπικούς συντρόφους. Περπατώντας 
στο δρόμο, ο σύντροφός μου υπέδειξε ένα περίπτερο με εφημερίδες που το 
διατηρούσε "ένας παλιός κομμουνιστής Εβραίος". 
   Και βέβαια, πλησιάζοντας είδα την εφημερίδα του κομμουνιστικού κόμματος να 
προβάλλεται ανοιχτά. Τον ρώτησα: "Είσαι κομμουνιστής;" Μου απάντησε: "Είμαι 
αντιφασίστας". 
   "Λοιπόν, βλέπω ότι πουλάτε την κομμουνιστική εφημερίδα. Πουλάτε και την 
εθνικοσοσιαλιστική εφημερίδα;" (Φυσικά, δεν το έκανε.) 
   Τον κοίταξα στα μάτια, του χαμογέλασα και του είπα: "Τα λέμε στους 
φούρνους!" 
   Καθώς ο φίλος μου και εγώ γυρίσαμε και απομακρυνθήκαμε γελώντας, οι 
"αντιφασιστικές" κραυγές του ακούγονταν για αρκετή ώρα. 
  

* * * * * 
  

   Χτύπησε η πόρτα. Όταν την άνοιξα, βρήκα δύο άνδρες με καμπαρντίνες. Μου 
συστήθηκαν ως πράκτορες του FBI και μου έδειξαν τα σήματά τους. Λοιπόν, 
περίμενα μια επίσκεψη του FBI εδώ και αρκετό καιρό... αλλά όχι αυτό το 
συγκεκριμένο πρωινό. 
   Όταν άρχισαν να με ρωτούν για έναν σύντροφο, ισχυρίστηκα απλά, "I kann kein 
Englisch". ("Δεν μιλάω αγγλικά.") 
   Αλλά δεν λειτούργησε. Κάποιος απάντησε: "Das macht nichts aus. Ich kann 
Deutsch." ("Δεν έχει σημασία. Μπορώ να μιλήσω γερμανικά.") 
   Στην ακόλουθη συζήτηση έδωσα την εντύπωση ότι το όνομά μου ήταν "Otto 
Schmierkäse" και νόμιζα ότι ο εν λόγω άνθρωπος εργαζόταν για το "Franz Eher 
Verlag" [τον γερμανικό εκδότη του Mein Kampf]. Φυσικά, δεν γνώριζα τη 
διεύθυνση του ανθρώπου που αναζητούσαν. 
   Μόλις έφυγαν, φόρεσα ένα παλτό και πήγα στο πλησιέστερο καρτοτηλέφωνο. 
Έτυχε να περάσουν το τετράγωνο και με είδαν να φεύγω. Κανείς δεν τους 
χαιρέτησε. 
   Τώρα το χειρότερο μέρος. Δύο όμορφες νεαρές κοπέλες που περπατούσαν στο 
ίδιο πεζοδρόμιο μου χαμογέλασαν. Ο σφυγμός μου επιταχύνθηκε στη σκέψη ότι 
θα έκανα τη γνωριμία τους. Δυστυχώς, ένιωθα υποχρεωμένος να φτάσω σε εκείνο 
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το καρτοτηλέφωνο (αρκετά τετράγωνα μακριά) όσο το δυνατόν γρηγορότερα. 
Έτσι τα κορίτσια ξέφυγαν. Γαμώτο! 
   Όταν επέστρεψα, ο γείτονας χαμογέλασε, σήκωσε το χέρι του σε χαιρετισμό και 
με χαιρέτησε με ένα δυνατό Χάιλ Χίτλερ! 
   Αναρωτιέμαι πώς το έμαθε; 
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