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Οι εμπειρίες μου στο 
Εθνικοσοσιαλιστικό Υπόγειο 

στη Γερμανία τη δεκαετία του 1970 
  

από τον Gerhard Lauck 
    

Συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος 
  
   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 Autobahn.  
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 

#189                                                                                                                                            12 / 2022 (133) 



2 

 



3 

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.   
   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 κασέτα με ηχογράφηση.  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.  
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   Μια φορά προσπαθώ να μεταφέρω πάρα πολλά.  Και έσπασα τον μεντεσέ της 
βαλίτσας μου. 
  
   Αφού πέρασα μια νύχτα στο σπίτι μιας πολύ ελκυστικής συντρόφισσας, 
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.  
  
   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 
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;"  
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   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.   
   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! 
  
   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 
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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 
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.  
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   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! 
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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 the Swastika". 
  

   Ένας φίλος μου είπε ότι ήταν μάλλον ενοχλημένος όταν το FBI άρχισε να 

ανακρίνει την οικογένεια, τους φίλους, τους γείτονες και τους εργοδότες του 

σχετικά με την πολιτική του. 

   Έτσι, φόρεσε την πλήρη στολή του Stormtrooper, μπήκε στο γραφείο του 

πράκτορα, έβαλε τα πόδια του στο γραφείο του και είπε: "Έμαθα ότι ρωτάτε για 

μένα, (διαγράφεται). Τι θέλετε να μάθετε;" 

  

* * * * * 

  

   Οι σύντροφοι είχαν μάθει εδώ και καιρό ότι δεν ήταν σοφό να σταθμεύουν τα 

οχήματά τους μπροστά από τα κεντρικά γραφεία του κόμματος κατά τη διάρκεια 

της νύχτας. Αλλά δεν το γνώριζαν αυτό όλοι οι ξένοι. Και η αντιπολίτευση 

προφανώς υποτίμησε τη νοημοσύνη μας. 

   Μια νύχτα η πολύ συνηθισμένη κραυγή αντηχούσε στο αρχηγείο: "Πυρ!" 

   Στην πραγματικότητα, η φωτιά ήταν έξω από το κτίριο. Φλόγες ύψους τριάντα 

μέτρων ξεπηδούσαν από ένα φορτηγάκι που ήταν σταθμευμένο ακριβώς μπροστά 

από τα κεντρικά μας γραφεία. 

   Ωστόσο, ΔΕΝ ήταν το όχημά μας! Οι ερυθρόδερμοι υπέθεσαν ότι μας ανήκε και 

το έκαψαν. 

   Απολαύσαμε το οπτικό θέαμα, ενώ ταυτόχρονα λυπηθήκαμε τον πραγματικό 

ιδιοκτήτη. Φυσικά, το χιούμορ της κατάστασης δεν μας ξέφυγε. Κάποιος 

αστειεύτηκε: "Marsh-mellows, κανείς;" 

  

* * * * * 

  

   Ένας φίλος μου, ο Gunnar, έκανε μια βόλτα στο λιμάνι του Κιέλου. Ένας 

κομμουνιστής τον πλησίασε και προσπάθησε να του πουλήσει μια κομμουνιστική 

εφημερίδα. 

   Δεν του άρεσε να τον διακόπτουν κατά τη διάρκεια της βόλτας του - και κυρίως 
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από ένα κόκκινο. Έτσι απλά πέταξε τον κομμουνιστή -με τις εφημερίδες και όλα- 

στο λιμάνι! 

   Οι θεατές χειροκρότησαν... και εκείνος συνέχισε τη βόλτα του. 
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