
Σηνπο αλζξώπνπο πνπ ελ πλεύκαηη αιεζείαο εθζέηνπλ ηε 

ζεώξεζή ηνπο θαη ηελ απνδεηθλύνπλ κε πλεπκαηηθά θαη ινγηθά 

επηρεηξήκαηα, αλ ηνπο       «επηηεζεί» ε νκάδα ηεο «βιαθείαο» κε 

ηα κέιε ηεο,      ηόηε είλαη ζίγνπξν όηη ε βιαθεία ζα ληθήζεη! 

 

Μηιώληαο νη ζνθνί πεξί ηεο βιαθείαο, απεθάλζεζαλ όηη: 

«Η βιαθεία είλαη αθαηάβιεηε. Τίπνηα δελ κπνξεί    λα ηελ   

πξνζβάιεη, ρσξίο λα ζπληξηβεί επάλσ ηεο». 

«Ελαληίνλ ηεο βιαθείαο θη απηόο ν Θεόο αγσλίδεηαη κάηαηα». 

«Η έλλνηα ηεο βιαθείαο, αλ θαη είλαη ελζηηθησδώο γλσζηή ζε όινπο, 

κνηάδεη λα μεθεύγεη από νπνηνδήπνηε   ζεσξεηηθό νξηζκό». 

«Όπνηνο δελ δηαθξίλεη ηε βιαθεία θαη ηε δηαδίδεη σο είδεζε, πάζρεη 

θαη ν ίδηνο εμ απηήο, ζην      κέηξν πνπ αδπλαηεί λα ηε δηαθξίλεη». 

«Δύν πξάγκαηα     ζηνλ θόζκν απηό είλαη ρσξίο όξηα: ην ζύκπαλ θαη 

ε αλζξώπηλε   βιαθεία. Γηα κελ ην ζύκπαλ, δηαηεξνύλ επηθπιάμεηο 

θαη ακθηβνιία·   γηα δε ηε βιαθεία είλαη απνιύησο πεπεηζκέλνη». 

Τε   βιαθεία δελ ηελ πεξηνξίδνπλ νύηε ε ζξεζθεία ζηνπο θόιπνπο 

ηεο, νύηε ε πνιηηηθή, νύηε νη λόκνη, νύηε… νύηε… Τε βξίζθεηο 



παληνύ, ζε όια ηα ζηξώκαηα ηεο θνηλωλίαο είλαη «παληαρνύ 

παξνύζα» θαη «ηα πάληα… πιεξνύζα»! 

 

Οη ζνθνί ηνπ αηώλνο ηνύηνπ απεθάλζεζαλ επίζεο όηη: 

«Είλαη αδύλαην λα εμαιεηθζεί ε βιαθεία, εμαηηίαο ηεο  κνλαδηθήο 

ηθαλόηεηαο ησλ κειώλ ηεο λα   ζπζπεηξώλνληαη         θάζε θνξά 

πνπ νη θνηλσλίεο θάλνπλ πξνζπάζεηεο λα   ηνπο ζέζνπλ ζην 

πεξηζώξην. Απηή ε ζπλαηζζεκαηηθή ζπζπείξσζε (πνπ είλαη 

ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκά ηεο) ηελ θαζηζηά αλίθεηε». 

«Λόγσ έιιεηςεο νξίσλ ηεο βιαθείαο θαη ηα κέιε ηεο δελ γλσξίδνπλ 

θαη δελ έρνπλ όξηα· εκκνληθά  δνπλ θνιιεκέλνη ζηελ πεπνίζεζή 

ηνπο όηη απηνί είλαη νη     έμππλνη θαη ηα μέξνπλ όια θαη πξνζπαζνύλ 

λα αιιάμνπλ ηνπο         άιινπο». 

«Είλαη πιένλ   δόγκα ηεο αλζξσπόηεηαο όηη δελ ππάξρεη θακία 

απνιύησο  πεξίπησζε λ’ απαιιαγνύκε από ηα πηζηά κέιε ηεο 

βιαθείαο, γηαηί ε επηζηήκε δελ κπόξεζε κέρξη ζήκεξα λα αλαπηύμεη 



θακία ινγηθή κέζνδν πνπ λα πξνβιέπεη κε έζησ  ζρεηηθή αθξίβεηα 

ην πώο, ην πόηε θαη ην γηαηί ζα ρηππήζνπλ   ηα κέιε ηεο «βιαθείαο», 

πνπ δελ ρξεζηκνπνηνύλ ηε ινγηθή,   όπσο όινη νη άλζξσπνη. Ελώ 

αληηζέησο, νη πξάμεηο ησλ θαθώλ θαη ησλ κειώλ εγθιεκαηηθώλ 

νξγαλώζεσλ είλαη      θαη πξνβιέςηκεο θαη απνηξέςηκεο, δηόηη έρνπλ 

σο βάζε ηελ     θνηλή ινγηθή (έζησ θη αλ είλαη θαθή)». 

 

Μεηά ηελ αλωηέξω εκπεηξία αηώλωλ ηωλ ζνθώλ, νη ζνθνί καο 

ζπκβνπιεύνπλ: 

1) Πνηέ κε ινγνκαρήζεηο κε κέινο ηεο νκάδνο    ηεο «βιαθείαο», γηαηί 

πιένλ ν θόζκνο κπνξεί λα έρεη απωιέζεη    ηελ  ηθαλόηεηα λα 

δηαθξίλεη ηε δηαθνξά κεηαμύ ζαο. 

2) Είλαη θαιύηεξα λα κελ απαληήζεηο ζηα κέιε ηεο «βιαθείαο» θαη λα 

ζωπάζεηο παληειώο         θη αο  ζε ζεωξήζνπλ βιάθα, παξά λα 

κηιήζεηο θαη λα          κελ ακθηβάιινπλ πιένλ γη’ απηό. 

3) Πνηέ         κελ ηα βάδεηο κε έλα κέινο ηεο βιαθείαο. Είλαη βέβαην 

όηη ζα ζε θαηεβάζεη ζην επίπεδό ηνπ θαη ζα ζε ληθήζεη εθ πείξαο. 

4) Πξέπεη λα αλερόκαζηε πιένλ ηελ ακάζεηα θαη ηε βιαθεία, ζαλ 

ππέξηεξεο θαη αθαηαλίθεηεο δπλάκεηο ηνπ αληηπάινπ. 



Αηζζάλνκαη ηελ αλάγθε λα νκνινγήζω δεκνζίωο όηη «ληθήζεθα» 

θαηά θξάηνο από ηελ ππέξηαηε απηή δύλακε θαη ηα κέιε ηεο. 

 

 

Υ.Γ.: Εάλ δε ε βιαθεία ζπλδπαζζεί κε ηελ πιάλε θαη ηνλ 

θαθό ινγηζκό, ηόηε κηιάκε γηα ππξεληθό αληηδξαζηήξα… 



 


