
Η δική σας ευθύνη! 
  

Κάθε άτομο ανάμεσά μας θα πρέπει να ενεργεί και να εργάζεται με 

τον τρόπο του σαν να ήταν μόνος του και σαν η ευημερία των 

μελλοντικών γενεών να εξαρτάται αποκλειστικά από αυτόν.  
  

Johann Gottlieb Fichte 

  

   Όσο μεγαλύτερη είναι η απειλή, όσο 

πιο απελπιστική είναι η κατάσταση, όσο 

χειρότερες είναι οι πιθανότητες... τόσο 

πιο σημαντική είναι η μέγιστη δυνατή 

προσπάθεια από κάθε άτομο.  Η 

αναμονή για πιο "ευνοϊκές συνθήκες" ή 

"μέχρι να ωριμάσει η ώρα" δεν αποτελεί 

ποτέ επιλογή.  Ίσως είναι σε όρους 

συγκεκριμένων τακτικών κινήσεων, 

αλλά όχι σε όρους απόφασης μεταξύ 

κάποιου είδους ουσιαστικής δράσης και 

αδράνειας. 

   Ο αγώνας για τη διάσωση της φυλής 

μας θα είναι μακρύς και δύσκολος.  Η 

διατήρηση του ηθικού μας είναι 

απαραίτητη μακροπρόθεσμα. 

   Μεμονωμένοι σύντροφοι, ηγέτες και 
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οργανώσεις θα ανεβαίνουν και θα πέφτουν.  Αλλά ο αγώνας συνεχίζεται!   

   Γειτονιές και πόλεις - ίσως ακόμη και περιοχές και ολόκληρες χώρες (!) - μπορεί 

να χαθούν.  Αλλά ο αγώνας συνεχίζεται!   

   Χρόνια, δεκαετίες, ζωές, ακόμη και αιώνες μπορεί να περάσουν μέχρι να 

κερδηθεί η τελική νίκη. 

   Οι μέντορές μου περιλάμβαναν συντρόφους που συνέχισαν τον αγώνα ακόμη 

και μετά από ΔΥΟ Παγκόσμιους Πολέμους και την καταστροφή του 1945!  

   Κανείς από εμάς της μεταπολεμικής γενιάς δεν έχει βιώσει ούτε κατά διάνοια 

τόσο πόνο και απελπισία!  

   Το παράδειγμά τους μας παρέχει ενθάρρυνση και υποχρέωση! 

   Μην κάνετε κανένα λάθος!  Έχουμε χάσει πολύ περισσότερους ανθρώπους - 

συμπεριλαμβανομένων μερικών από τους καλύτερους και πιο αφοσιωμένους 

συντρόφους - από την κατάρρευση του ηθικού παρά από "εχθρική δράση".  

Κανείς δεν έχει ανοσία στην απελπισία και την εξάντληση, αλλά μπορούμε και 

πρέπει να λάβουμε μέτρα για την καταπολέμησή τους! 

   Από τη μία πλευρά, ο καθένας από εμάς πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του τον 

ρόλο του σε αυτόν τον αγώνα.  

   Από την άλλη πλευρά, κανείς μας δεν πρέπει να υπερεκτιμά τη σημασία του.  

   Παρ' όλα αυτά, ακόμη και μια φαινομενικά μικροσκοπική πράξη αντίστασης 

μπορεί να έχει εκτεταμένες επιπτώσεις. Η ιστορία το έχει δείξει αυτό 

επανειλημμένα.  

   Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον.  Αλλά όλοι μπορούμε να φυτέψουμε 

όσο το δυνατόν περισσότερους σπόρους... και να ελπίζουμε ότι τουλάχιστον ένας 

από αυτούς θα μεγαλώσει σε μια ισχυρή βελανιδιά! 

  

Gerhard Lauck 

  



Η Οδύσσεια του Fred 
  

Μέρος Δέκατο 

Ιατρικά πειράματα 

  
Τα ιατρικά πειράματα εδώ αφορούν την υγεία, την ευτυχία και την 

παραγωγικότητα.   

  

Όχι το χρώμα των ματιών. 

  

Αλλά μερικές από αυτές είναι παράξενες! 

  

Το "μετρικό σύστημα γήρανσης" διατηρεί τους ανθρώπους νέους!   

  

Ο εφευρέτης αυτού του συστήματος ανακάλυψε επίσης ότι η συμβατική ερμηνεία 

των αποτελεσμάτων των τεστ νοημοσύνης είναι λανθασμένη.  Χαμηλότερη 

βαθμολογία σημαίνει στην πραγματικότητα υψηλότερη νοημοσύνη.  Όχι το 

αντίθετο. 

  

Στην περίπτωσή του, το 29 είναι τόσο η "μετρική ηλικία" του όσο και ο δείκτης 

νοημοσύνης του.  Και τα δύο παραμένουν τα ίδια.  Χρόνο με το χρόνο.  Και από 



δεκαετία σε δεκαετία.   

  

Αυτό παρέχει το πρόσθετο πλεονέκτημα ότι είναι εύκολο να το θυμάστε. 

  

Ποιος θα μπορούσε να αμφισβητήσει αυτή τη λογική; 

  

Υπάρχει επίσης τεράστιο ενδιαφέρον για το σεξ των ηλικιωμένων.   

  

Οι γυναίκες τείνουν να ζουν περισσότερο από τους άνδρες. 

  

Οι ηλικιωμένοι άνδρες συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολίες με τη σεξουαλική 

απόδοση. 

  

Επομένως, μια ιατρική ανακάλυψη στον τομέα αυτό θα ήταν πολύ επωφελής για 

την ανθρωπότητα.   

  

Και εξαιρετικά προσοδοφόρο! 

  

Δεν υπάρχει έλλειψη εθελοντών για ανθρώπινα πειράματα.   

  

Αλλά η διαδικασία επιλογής είναι πολύ επίπονη. 

  

Υπάρχει ένα παλιό ρητό: 

  

Είναι μια δύσκολη δουλειά! 

Αλλά κάποιος πρέπει να το κάνει! 



 


