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ΣΩΝ ΒΛΑΚΩΝ ΕΝ ΣΩ ΤΓΧΡΟΝΩ ΒΙΩ 

 

ΜΕΛΕΣΗ ΚΟΙΝΨΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΧΤΦΟΛΟΓΙΚΗ 

 

 

Σο γνωςτϐ αυτϐ κεύμενο του Ευϊγγελου Λεμπϋςη, δημοςιεϑτηκε αρχικϊ ςτην "Εφημερύδα των 

Ελλόνων Νομικών" το ϋτοσ 1941 με αποτϋλεςμα ςυζητόςεισ κριτικών και αντιπαραθϋςεισ ςτισ 

εφημερύδεσ τησ εποχόσ. Εύναι γεμϊτο απϐ οξυδερκεύσ παρατηρόςεισ πϊνω ςτο τερϊςτιο θϋμα 

τησ βλακεύασ ςτισ ςϑγχρονεσ κοινωνύεσ. Εύναι μακροςκελϋσ, γραμμϋνο ςε καθαρεϑουςα, αλλϊ 

αξύζει τον κϐπο να διαβαςτεύ και να γύνει κτόμα. Διαβϊζοντϊσ το μπορεύ εϑκολα κανεύσ να 

αναγνωρύςει κϊτω απϐ τισ γραμμϋσ του πρϐςωπα τησ ςημερινόσ κοινωνύασ, τϐςο γνωςτϊ του 

δημοςύου βύου ϐςο και ϊλλα του ςτενοϑ μασ κοινωνικοϑ περιβϊλλοντοσ. 

όμερα κυκλοφορεύ ωσ ϋνθετο ςτο βιβλύο του Ευ. Λεμπϋςη, «Η ΕΠΑΝΑΣΑΣΙΚΗ ΜΑΖΑ» απϐ τισ 

ΕΚΔΟΕΙ ΣΨΝ ΥΙΛΨΝ, ϋβδομη ϋκδοςη, Αθόνα 1999. Περύ το 2005 κυκλοφϐρηςε και ςε 

νεοελληνικό απϐδοςη. 

Γρϊφει ο ςυγγραφϋασ ςτην ειςαγωγό του: «Θα έπρεπεν ίςωσ, εκ λόγων ευγνωμοςύνησ προσ 

τουσ αποτελούντασ το θέμα τησ παρούςησ μελέτησ δυνάςτασ τησ ανθρωπότητοσ ν’ αφιερωθεί 

αύτη εισ αυτούσ. Εκ λόγων δικαιοςύνησ όμωσ αφιερούται – και ουκ επ’ ελάχιςτον, προσ διδαχήν 

των – εισ τουσ δυναςτευομένουσ: δηλονότι εισ τουσ ευφυείσ!»  
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ισ την πολυπληθό κατηγορύαν των βλακών προςϊπτεται αςφαλώσ ϊδικοσ 

και επιςτημονικώσ εςφαλμϋνη μομφό, ϐταν οϑτοι χαρακτηρύζονται εύτε 

ωσ ϊχρηςτοι και περιττϐν βϊροσ τησ κοινωνύασ, εύτε ωσ παραςιτικού, 

εκφρϊζεται δε ςυχνϊ η ανϐητοσ, ωσ θα ύδωμεν, ευχό ϐπωσ οϑτοι εκλεύψουν. Σο 

πρϐβλημα των βλακών δεν εύναι εν τοϑτοισ απλοϑν ϐταν ληφθό πρώτον ϑπ´ 

ϐψιν η ςτερεϊ και απολϑτωσ αναγκαύα θϋςισ, όν οϑτοι επαξύωσ κατϋχουν εν τω 

κοινωνικώ διαφοριςμώ. Οι βλϊκεσ διαιρούνται ούτωσ εισ δύο όλωσ 

αντιθϋτουσ μεταξύ των «ομϊδασ», διεπομϋνασ όμωσ αμφοτϋρασ υπό του 

αυτού νόμου, του διαφοριςμού. Η πρώτη εκ τοϑτων ομϊσ καταλαμβϊνει ωσ 

γνωςτϐν τασ υποδεεςτϋρασ εν τη κοινωνύα θϋςεισ, ότοι ευρύςκεται εισ τασ 

κατωτϊτασ βαθμύδασ τοϑ κοινωνικοϑ διαφοριςμοϑ. Πϐςον ευεργετικό διϊ την 

κοινωνύαν εύναι η ομϊσ αϑτη εύναι περιττϐν να τονιςθό, διϐτι ϊνευ αυτόσ δεν θα 

υπόρχεν εκμετϊλλευςισ και ϊνευ εκμεταλλεϑςεωσ δεν θϊ υπόρχε πολιτιςμϐσ. 

Εισ δε την γλώςςαν του κοινωνικοϑ διαφοριςμοϑ: Ωνευ αυτόσ δεν θα υπόρχε 

διαφοριςμϐσ, διϐτι αντύ τησ ανιςϐτητοσ, θα υπόρχεν ιςϐτησ, ϋςτω και εκ των 

ϊνω, δηλαδό θα όςαν ϐλοι ευφυεύσ, ϐπερ απϐ τησ απϐψεωσ του διαφοριςμοϑ 

το αυτϐ: ωσ να όςαν ϐλοι βλϊκεσ· διϐτι ο διαφοριςμϐσ απαιτεύ ρητώσ και 

ευφυεύσ και βλϊκασ, περικοπτωμϋνων δε οιονδόποτε εκ των δϑο τοϑτων 

ςκελών του, αύρεται ολϐκληροσ. Ωνευ δε, κατ´ ακολουθύαν, τοϑ διαφοριςμοϑ, 

καθιςταμϋνου δυνατοϑ μϐνον διϊ τησ ςοβαρϊσ ςυμβολόσ των βλακών, δεν 

υπϊρχει κοινωνύα. Σοιαϑτη λοιπϐν ό τεραςτύα κοινωνικό ςημαςύα των βλακών, 

ότισ ϊλλωσ τε υπϐ πϊντων αναγνωρύζεται, μολονϐτι μϐνον εισ τον 

κοινωνιολϐγον εύναι επιςτημονικώσ γνωςτό. 

1. Η κατϊ των βλακών καταφορϊ προκαλεύται ϊλλωσ τε υπό τησ 

δευτϋρασ ομϊδοσ αυτών, πλϋον ενοχλητικόσ τησ πρώτησ, αλλϊ και 

ενταύθα η καταφορϊ αύτη, ϋφ´ όςον εμφανύζεται ωσ λογικό κρύςισ, εύναι 

ακοινωνιολόγητοσ, ότοι αντεπιςτημονικό. Κατηγοροϑνται δηλαδό οι 

βλϊκεσ τησ δευτϋρασ ταϑτησ κατηγορύασ ϐτι αναξύωσ κατϋχουν ςπουδαύασ εν 

τη κοινωνύα θϋςεισ. Αλλ´ η κρύςισ αϑτη προδύδει πλόρη μιασ ωριςμϋνησ μορφόσ 

του διαφοριςμοϑ ϊγνοιαν. Η μορφό αϑτη δεδομϋνη με φυςικόν αναγκαιϐτητα 

ωσ ο νϐμοσ τοϑ διαφοριςμοϑ εύναι ο ςτοιχειώδησ κανών: "δϋκα βλϊκεσ καθ´ 

ενϐσ ευφυοϑσ· δϋκα ανύκανοι καθ´ ενϐσ ικανοϑ· δϋκα αδϑνατοι καθ´ ενϐσ 

ιςχυροϑ κ.ο.κ.". Σο φαινϐμενον τοϑτο, κλαςςικϐν, τυπικϐν καύ αιώνιον αφ´ όσ 

υπϊρχει ανθρωπύνη κοινωνύα, δι´ ϐλησ τησ Ιςτορύασ τησ ανθρωπϐτητοσ, 

δϑνανται να εύναι «τυχαύον»; Αλλϊ τυχαύον εύναι ϐ,τι αδυνατεύ να ςυλλϊβη ο 

ανθρώπινοσ νοϑσ. Ουδϋποτε ϐμωσ ϐ,τι προ πολλοϑ ϋχει ςυλληφθό εισ τον 

θεμελειώδη νϐμον του διαφοριςμοϑ. Και το μεν ψυχολογικϐν ελατόριον του 

ςυναςπιςμοϑ των οπωςδόποτε «κϊτω» κατϊ των οπωςδόποτε «ϊνω» εύναι 

δεδομϋνη δια του ressentiment. Ο ςυναςπιςμϐσ των βλακών ενταϑθα εύναι 

Ε 



3 

Ε. Λεμπϋςησ – Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΒΛΑΚΩΝ ΕΝ ΤΩ ΣΥΓΧΡΟΝΩ ΒΙΩ  

 

μηχανικό οργϊνωςισ βϊςει τησ αρχόσ τησ "ελαχύςτησ προςπαθεύασ" προσ 

αντιμετώπιςιν ιςχυροτϋρασ δυνϊμεωσ εισ το πρϐςωπον των ολύγων ό του ενϐσ. 

Η οργϊνωςισ αϑτη περιωριςμϋνησ εκτϊςεωσ καλεύται κοινωνιολογικώσ κλύκα 

(clique). 

2. Η ϋμφυτοσ τϊςισ του βλακόσ, εξικνουμϋνη ςυχνότατα εισ αληθό 

μανύαν όπωσ ανόκη εισ ιςχυρϊσ και όςον το δυνατόν περιςςοτϋρασ 

πϊςησ φύςεωσ οργανώςεισ, εξηγεύται πρώτον μεν εκ τησ ευκολύασ τησ 

αγελοποιόςεωσ, εισ όν μονύμωσ υπόκειται, λόγω ελλεύψεωσ 

ατομικότητοσ (εξ ού και το μύςοσ του κατϊ του ατόμου και του 

ατομικιςμού), δεύτερον δε εκ του ατομικού ζωώδουσ πανικού, υπό του 

οπούου μονύμωσ κατατρύχεται, εκ του δεδικαιολογημϋνου φόβου μόπωσ 

περιϋλθη εισ το παντόσ εύδουσ προλεταριϊτον. Αποτελεύ δε η τϊςισ αϑτη 

αμϊχητον ςχεδϐν τεκμόριον περύ του βαθμοϑ τησ πνευματικόσ του αναπηρύασ. 

Σοιουτοτρϐπωσ δημιουργεύται αυτϐματοσ ςυρροό βλακών εισ τασ πϊςησ 

φϑςεωσ οργανώςεισ, αύτινεσ, εϊν μεν εύναι ςυμφεροντολογικαύ, διατηροϑν 

τουλϊχιςτον την ςοβαρϐτητα των ςυμφερϐντων των, εϊν ϐμωσ εύναι 

«πνευματικαύ» περιϋρχονται ςυν τω χρϐνω εισ πλόρη βλακοκρατύαν. Εισ το 

φαινϐμενον τοϑτο οφεύλει τον εκφυλιςμϐν του λ.χ. ο μαςςωνιςμϐσ, oι 

απανταχοϑ Ροταριανού 0μιλοι, ϐλοι oι «πνευματικού» ςϑλλογοι, καύ αυτό αϑτη 

η... Κοινωνύα των Εθνών! Επϐμενον εύναι κατϐπιν τοϑτων, ϐτι ϐπωσ η λεγεών 

των βλακών ωθεύται ακατανικότωσ προσ την αγϋλην και προσ τασ πϊςησ 

φϑςεωσ οργανώςεισ, οϑτω υφύςταται ακατανύκητον ϋλξιν απϐ τασ παντϐσ 

εύδουσ αγελαύασ αντιατομικϊσ και ομαδιςτικϊσ θεωρύασ, απϐ του πϊςησ 

φϑςεωσ παρεμβατιςμοϑ η διευθυνομϋνησ οικονομύασ ό 4ησ Αυγοϑςτου μϋχρι 

του ςοςιαλιςμοϑ και του κομμουνιςμοϑ (ϊλλοι εύναι οι εκμεταλλευταύ των 

θεωριών αυτών). Σοϑτων δεδομϋνων εξηγεύται καύ η ατελεϑτητοσ και 

αυςτηροτϊτη επιλογό βλακών εισ τϊ ομαδικϊ ςυςτόματα η οπούα, τη βοηθεύα 

μιασ πολιτικόσ βύασ, κατοχυροϑται και ωσ πολιτικϐν και κοινωνικϐν καθεςτώσ 

(4η Αϑγοϑςτου), τϐςω μϊλλον, ϐςο η ελευθερύα τησ ςκϋψεωσ, χρόςιμοσ μϐνον 

εισ εκεύνουσ, ούτινεσ διαθϋτουν ςκϋψιν, εύναι μονύμωσ και εξϐχωσ αντιπαθητικό 

εισ τουσ βλϊκασ, διϐτι αςκουμϋνη υπϐ των ϊλλων ςτρϋφεται εναντύον των, ιδύα 

οςϊκισ οϑτοι κατϋχουν εξουςιαςτικϊσ θϋςεισ, ό ϋχουν ςυνδϋςη ςυμφϋροντα με 

τουσ κατϋχοντασ αυτϊσ. Η ϋλλειψισ ιδύασ γνώμησ, η κολακεύα και η ραδιουργύα 

(ύδε κατωτϋρω) τοϑσ προορύζουν ϊλλωσ τε ειδικώσ δια τασ καταςτϊςεισ 

ταϑτασ. Η ακατανύκητοσ επύςησ τϊςισ των βλακών προσ τασ πϊςησ φϑςεωσ 

αγελαύασ εμφανύςεισ (κοςμικαύ ςυγκεντρώςεισ και causerie τρεφομϋνη εκ των 

περιεχομϋνων των εφημερύδων και των ραδιοφώνων, μϐδα, κλπ.) και 

διακρύςεισ (τύτλοι, διπλώματα παρϊςημα) εύναι κατϐπιν των ανωτϋρω 

αυτονϐητοσ. 
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3. Αλλϊ πόθεν εύναι δεδομϋνη η πραγματικό δυνατότησ τησ 

αποτελεςματικόσ δρϊςεωσ τησ βλακικόσ αγϋλησ; Η δυνατϐτησ αϑτη εύναι 

δεδομϋνη απολϑτωσ αντικειμενικώσ και ανεξαρτότωσ τοϑ ψυχολογικοϑ 

ελατηρύου (τοϑ ressentiment), το οπούον ϊλλωσ ουδεμύαν θα εύχε κοινωνικόν 

δρϊςιν και ακολοϑθωσ κοινωνιολογικόν ςημαςύαν. Εύναι δεδομϋνη εκ τησ 

μοιραύασ θϋςεωσ την οπούαν κατϋχουν εισ την κλύμακα του κοινωνικοϑ 

διαφοριςμοϑ οι βλϊκεσ, θϋςεωσ εισ την οπούαν εύναι αναντικατϊςτατοι , διϐτι 

εύναι θϋςισ υποδεεςτϋρα, αλλϊ και απολϑτωσ απαραύτητοσ δια τον ϐλον 

κοινωνικϐν μηχανιςμϐν, ο οπούοσ βαςύζεται απολϑτωσ εισ τασ κατωτϋρασ 

αυτοϑ βαθμύδασ. Ευκρινϋςτατα διαφαύνεται η εξϊρτηςισ αϑτη των ανωτϋρω 

βαθμύδων και προςώπων απϐ των κατωτϋρων τοιοϑτων ϐπου αϑτη λαμβϊνει 

μορφϊσ καθαρώσ εκβιαςτικϊσ, τασ οπούασ γνωρύζουν πϊντεσ οι κοινωνικού 

ϊνθρωποι. Ψσ παρϊδειγμα δϑναται να χρηςιμεϑςη η παρϋλκυςισ ό ο 

ενταφιαςμϐσ μιασ ϑποθϋςεωσ εισ οιανδόποτε υπηρεςύαν υπϐ κατωτϋρων 

υπαλλόλων, η ϋκδοςισ εντϊλματοσ ςυλλόψεωσ κατϊ καταζητουμϋνου 

εκληματύου, εισ περύπτωςιν κατϊ την οπούαν τα κατώτερα αςτυνομικϊ ϐργανα 

εύναι αλληλϋγγυα προσ αυτϐν κλπ. κλπ. 

4. Λαμβανομϋνησ όδη ύπ´ όψιν τησ επικαύρου ταύτησ θϋςεωσ των 

κατωτϋρων βαθμύδων και προςώπων εν τω κοινωνικώ διαφοριςμώ 

καθύςταται απολύτωσ νοητό και η ϊνοδοσ αυτών εισ ανωτϋρασ 

βαθμύδασ δια κοινού μεταξύ των ςυναςπιςμού αναδεικνϑοντοσ εαυτοϑσ 

και αλλόλουσ ϊφ´ ενϐσ μεν δι´ οργανωμϋνησ αντιςτϊςεωσ (boycotage) προσ τα 

ϊνω και παραλϑςεωσ των τυχϐν αντιθϋτων ενεργειών των υπερκειμϋνων 

παραγϐντων προσ ανϊδειξιν ϊλλου πρϊγματι ικανοϑ, προςώπου, αφ´ ετϋρου δε 

δι´ οργανωμϋνησ προωθόςεωσ προςώπου εκ των κϐλπων αυτών, προσ την 

ανωτϋραν βαθμύδα. Σο φαινϐμενον τοϑτο καλεύται κλύκα. Ότι την εξϋλιξιν 

ταϑτην ουδεύσ δϑναται να ςταματόςη εύναι φανερϐν, ϐςον εύναι φανερϊ η 

νομοτελειακό ςυνϊρτηςισ των ωσ ϊνω δεδομϋνων. Κατϊ την αυτόν ςυνϊρτηςιν 

το φαινϐμενον ςυνεχύζεται: «ενϐσ βλακϐσ προκειμϋνου μϑριοι ϋπονται», ο δε 

οϑτω ανελθών βλαξ θα προωθόςη ο ύδιοσ πρϐςωπα μϐνον κατώτερα εαυτοϑ, 

μϋχρισ ϐτου η μύα βιαύα ϋξωθεν επϋμβαςισ, υπαγορευομϋνη υπϐ τησ ανϊγκησ 

ϊλλου τινϐσ κοινωνικοϑ ϐργανιςμοϑ, ό ο φυςικϐσ εκφυλιςμϐσ ενϐσ τοιοϑτου 

οργανιςμοϑ εκ των ϋςω, επιφϋρει θεμελιώδη τινϊ ανατροπόν ό και αυτϐν 

τοϑτον τον τερματιςμϐν του βύου του εκφυλιςθϋντοσ οργανιςμοϑ. Οϑτω λ.χ., 

εισ παρομούαν περύπτωςιν η το 1910 ανελθοϑςα κοινωνικό ομϊσ ανϋτρεψε την 

ιεραρχύαν των αξιών και των προςώπων και εντϐσ του παλαιοκομματιςμοϑ, 

καταςτόςαςα δυνατόν την υπεφαλϊγγιςιν των παλαιών αυτοϑ αρχηγών υπϐ 

νϋων (Γοϑναρη, τρϊτου κλπ.). Ψσ παρϊδειγμα δια την δευτϋραν περύπτωςιν 

δϑναται να θεωρηθό η ϊνευ ουδεμιϊσ αντιςτϊςεωσ παρϊδοςισ τησ εξουςύασ 
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υπϐ τησ παλαιϊσ κρατοϑςησ κοινωνικόσ ομϊδοσ εισ την αναύμακτον 

«επανϊςταςιν» τοϑ 1909. Πλεύςτα ϊλλα παραδεύγματα αποςυνθϋςεωσ 

οριςμϋνων ϊλλοτε ιςχυρών οργανιςμών: του Βενιζελιςμοϑ και του 

Αντιβενιζελιςμοϑ παρατηροϑνται ςόμερον, μερικών εκ των οπούων αλλαχοϑ 

δύδεται η ανϊλυςισ. 

5. Αλλϊ και οι ϊνευ ςυναςπιςμού και οργανώςεωσ, ϊνευ «κλύκασ», 

ανερχόμενοι βλϊκεσ ό ανύκανοι γενικώσ, ατομικώσ και μόνον 

επικρατούντεσ, ευρύςκονται εν τούτοισ δεςμευμϋνοι υπό του 

κοινωνικού διαφοριςμού εισ ύςον βαθμόν ωσ και οι οργανωμϋνοι 

τοιούτοι. Διϐτι αντικειμενικώσ αι θϋςεισ τασ οπούασ λαμβϊνουν εύναι τοιαϑται, 

ώςτε η ανεπϊρκειϊ των ό να εύναι πλεονεκτικό ό να εύναι ανεκτό, οϑδϋποτε 

ϐμωσ θϋςεισ απαιτοϑςαι πραγματικϊ προςϐντα, εκ των οπούων, και αν ακϐμη 

φθϊνουν εισ αυτϊσ, ανατρϋπονται και κρημνύζονται εισ την πρώτην αντύξοον 

περύςταςιν και υπϐ μεγϊλου τινϐσ ό μικροϑ πνϋοντοσ ανϋμου. Οϑτω λ.χ. πολλού 

εξ αυτών κατϋλαβον διαδοχικώσ πλεύςτα αξιώματα τησ κοινωνύασ και τησ 

πολιτεύασ, απϐ του Προϋδρου τησ Δημοκρατύασ, μϋχρι του «Προϋδρου του 

υλλϐγου Προςταςύασ Εγγϑων Μυιών», του «Γενικοϑ Γραμματϋωσ τησ Γενικόσ 

υνομοςπονδύασ Πωλητών Ποντικοπαγύδων» κ.ο.κ., αξιώματα βεβαύωσ, τα 

οπούα ουδϋποτε θα επιδιώξη ςοβαρώσ απαςχολοϑμενοσ ϊνθρωποσ. Εισ τα 

αξιώματα ταϑτα προςτύθενται φυςικϊ και διακρύςεισ ούον παρϊςημα, 

διπλώματα, δεξιώςεισ κλπ. τα οπούα ανϋκαθεν απετϋλεςαν ευπρϐςδεκτα και 

ζωηρώσ καταζητοϑμενα θϋματα μεγϊλων ςατυρικών ϋργων τησ λογοτεχνύασ, 

ϋνθα απηθανατύςθη ο ανώνυμοσ οϑτοσ κοινωνικϐσ τϑποσ. Σην ϊνοδον αυτοϑ 

διευκολϑνουν πλεύςτα προσ τοϑτο ειδικϊ προςϐντα: η παντελόσ ϋλλειψισ 

προςωπικϐτητοσ, ότισ εκδηλοϑται εισ την χρονύαν απουςύαν γνώμησ επύ 

παντϐσ ζητόματοσ, εισ τον φϐβον προ τησ ενδεχομϋνησ διαφωνύασ προσ πϊντα 

ϊνθρωπον, η ολιγϐλογοσ ανιαρϐτησ αυτοϑ, εκλαμβανομϋνη υπϐ των αφελών 

ωσ βαθϑνοια και ςοβαρϐτησ, οφειλομϋνη δε πρϊγματι εισ ανεπανϐρθωτον 

ϋλλειψιν πνεϑματοσ και πολιτιςμοϑ, κλπ. (Σοιοϑτοι λ.χ. δϑο κλαςςικού και 

αντύθετοι τϑποι ςοβαροφανών βλακών: ο «ψωνύζων» και ο «causeυr». Ο 

«ψωνύζων» ϋχει ϋκδηλον ςτύγμα την βλακώδη πονηρύαν εισ το μϋροσ εκεύνο του 

ανθρωπύνου ςώματοσ, ϋνθα παρϊ τοισ ανθρώποισ κεύται ςυνόθωσ το 

πρϐςωπον. Η ευφυϏα του, την οπούαν πιςτεϑει ϐτι ϋχει και ϐτι την κρϑπτει 

επιμελώσ, ςυνύςταται εισ το ν´ ακοϑη μϐνον τα λεγϐμενα των ϊλλων, 

ςυνοδεϑων αυτϊ με εξυπνώδεσ τι ηλύθιον μειδύαμα. Δεν απαντϊ, διϐτι βεβαύωσ 

δεν εύναι «κουτϐσ» διϊ να «εκτεθό». Πϊντα ϊνθρωπον κατ´ αρχόν θεωρεύ ωσ 

εχθρϐν ενεδρεϑοντα να του αρπϊςη καμμύαν εκδόλωςιν δια να τον εκθϋςη 

κακοόθωσ εισ τουσ εχθροϑσ του. Πϊντα δε ϊνθρωπον κατ´ αρχόν εκφρϊζοντα 

γνώμασ θεωρεύ ϊνευ διςταγμοϑ βλϊκα, κρϑπτων ο ύδιοσ επιμελώσ την ευφυϏαν 
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του ϐπιςθεν ςυγκαταβατικοϑ μειδιϊματοσ. Εχει την ευφυεςτϊτην ϊποψιν, ϐτι 

ηλύθιοι όςαν πϊντεσ οι ϋχοντεσ γνώμην, οι γρϊψαντεσ βιβλύα, ϐτι ο Κϊντ αδύκωσ 

εφιλοςϐφηςε και ο Μπετϐβεν διϋπραξε μεγύςτην ηλιθιϐτητα ςυνθϋςασ τασ 

μουςικϊσ του ςυμφωνύασ. Η περιφρϐνηςύσ του προσ τουσ διανοουμϋνουσ και 

ιδύωσ τουσ αγωνιζομϋνουσ εξ αυτών και προσ τουσ καλλιτϋχνασ εύναι 

απϋραντοσ, περύ δε των ευφυολϐγων φρονεύ ϐτι πρϐκειται περύ γελωτοποιών 

τεταγμϋνων να τον διαςκεδϊζουν, γελϊ δε ουχύ λϐγω των ευφυολογημϊτων 

των, αλλϊ λϐγω τησ βλακεύασ των να λϋγουν ευφυολογόματα ϊνευ πρακτικοϑ 

τινοσ λϐγου. Πϊςασ τασ ανοηςύασ ταϑτασ των καλουμϋνων ευφυών καλϑπτει ο 

«ψωνύζων» με μειδύαμα αυτοπεποιθόςεωσ, ςυγκαταβϊςεωσ και μετριϐφρονοσ 

υπεροχόσ... 

Ο causeur ςυνϊδελφοσ του ανωτϋρω αποτελεύ αληθό κοινωνικόν μϊςτιγα, 

διϐτι ωσ causerie εκλαμβϊνει το να λϋγη εισ τουσ χειμαζομϋνουσ ςυνανθρώπουσ 

τύ ανϋγνωςεν εισ τασ εφημερύδασ, τύ όκουςεν εισ το ραδιϐφωνον και τύ του 

εύπον διϊφοροι καθ´οδϐν, εξικνοϑμενοσ ϋςτιν ϐτε εισ τα ςχϐλιϊ του, ϐταν 

αποφαςύςη να ςχολιϊςη εισ δυςθεώρητα ϑψη οξυδερκεύασ και πνευματικόσ 

χϊριτοσ: ϐτι λ.χ. κατϊ την νϑκτα αναμφιβϐλωσ επικρατεύ ςκϐτοσ, την δε βροχόν 

ακολουθεύ οπωςδόποτε η υγραςύα.... Εισ ταϑτα προςτύθεται ενύοτε και η 

«προςτατευτικό» ςτϊςισ αυτοϑ ϋναντι των πνευματικώσ ανωτϋρων του, 

ςκοποϑςα την υποτύμηςιν αυτών εισ τα ϐμματα του κϐςμου κλπ. Με γενικϐν 

και ανεπανϐρθωτον αποτϋλεςμα την κατϊκτηςιν τησ γενικόσ «ςυμπαθεύασ» 

του κϐςμου και την απονομόν του περιφόμου διπλώματοσ του «ςυμπαθοϑσ», 

κατϊ του οπούου, δι´ αιματηρϊσ ςατϑρασ εξηγϋρθηςαν εv ςώματι ϐλοι οι 

πνευματώδεισ ϊνθρωποι των αιώνων, οι αφόςαντεσ τα επιςκεπτόριϊ των εισ 

τασ ςελύδασ τησ Ιςτορύασ, θεωρόςαντεσ αυτϐ, ϊγνωςτον διατύ, ωσ την 

δεινοτϋραν ϑβριν. 

6. Ενδιαφϋρον εύναι τϋλοσ ενταύθα το φαινόμενον μερικών ευφυών 

ανθρώπων, ούτινεσ, ενςτικτωδώσ διαιςθανόμενοι τον κοινωνικώσ 

ανυπϋρβλητον ρόλον των βλακών και την λαμπρϊν κοινωνικόν αυτών 

ςταδιοδρομύαν - εv τη «χρυςό» μϋςη οδώ τησ μετριότητοσ εννοεύται - 

αποφαςύζουν να υποδυθούν τον ρόλον αυτόν, όπωσ ανϋλθουν δια τησ 

μεθόδου τησ «νύςςησ», ωσ αύτη ευφυϋςτατα αποκαλεύται παρϊ τω λαώ. 

Αλλ' ο ρϐλοσ οϑτοσ εύναι εξαιρϋτωσ δϑςκολοσ εκ δϑο λϐγων: Πρώτον 

υποκειμενικώσ η ϑπαρξισ πνευματικόσ και ψυχικόσ ζωόσ ϋχει ωσ γνωςτϐν 

αναποτρϋπτουσ αντανακλϊςεισ επύ τησ εξωτερικόσ φυςιογνωμύασ, αύτινεσ με 

την τελειοτϋραν υπϐκριςιν, δϑςκολον εύναι ν' αποκρυβοϑν, πλην τησ 

περιπτώςεωσ καθ´ όν εύναι δεδομϋνον τϊλαντον μεγϊλου όθοποιοϑ. Η απλό 

παρουςύα του ευφυοϑσ ανθρώπου εύναι κατϊ κανϐνα διϊ τον βλϊκα εισ το 
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ϋπακρον προκλητικό. Σο ψυχολογικϐν ςϑμπλεγμα των ςυναιςθημϊτων, το 

οπούον αϑτη εξαπολϑει παρ' αυτώ εύναι το αυτϐ ακριβώσ με εκεύνο του 

καταδιωκομϋνου και πανικοβλότου ζώου ό ϊνθρώπου, εν καταςτϊςει φυγόσ ό 

ϊμϑνησ. Σϐ μύςοσ, ο φϐβοσ, ο φθϐνοσ μετϊ του θρϊςουσ ςυμπλϋκονται κατϊ 

τρϐπον, δηλοϑντα δια τον εξηςκημϋνον οφθαλμϐν ςαφώσ εισ πϊςαν φρϊςιν, 

ύδύα υποτιμητικόν ό μειωτικόν, την κατϊςταςιν αμϑνησ. Δεϑτερον απϐ τησ 

απϐψεωσ του βλακϐσ, η ϋνςτικτοσ καχυποψύα αυτοϑ εύναι τοιαϑτη, ώςτε η 

υπϐκριςισ του ευφυοϑσ ν' αποβαύνη ματαύα, η δε πραγματικό ειλικρύνεια αυτοϑ 

να εκλαμβϊνεται ωσ υπϐκριςισ. Ο βλϊξ ωσ πληςιϋςτεροσ προσ το ζωώκϐν 

βαςύλειον, ϋχει την ϋνςτικτον καχυποψύαν οϑτω ανεπτυγμϋνην, ώςτε ν' 

αδυνατό να διαγνώςη ό να εννοόςη ςυλλογιςμοϑσ και λογικοϑσ υπολογιςμοϑσ 

του ευφυοϑσ, βαςιζομϋνουσ ϐχι εισ το ϋνςτικτον αλλϊ εισ την διϊνοιαν. Αοπλοσ 

και ανυπερϊςπιςτοσ ϋναντι των ψυχρών υπολογιςμών τησ ξϋνησ διανούασ, όσ ο 

μηχανιςμϐσ τυγχϊνει εισ αυτϐν νοητικώσ απροςπϋλαςτοσ, μύαν μϐνην ϊμυναν 

διαθϋτει, ακριβώσ ϐπωσ το ζώον και ο πρωτϐγονοσ ϊνθρωποσ: την ϋνςτικτον 

καχυποψύαν. 0ϑτω εξηγεύται και η φυςικό και πνευματικό κατωτερϐτησ των 

λαών, ούτινεσ εμπνϋονται βαςικώσ υπϐ τησ καχυποψύασ, όν αυταρϋςκωσ 

εκλαμβϊνουν ωσ ευφυύαν. Ϊναντι τών Ευρωπαύων ούτινεσ ουδεμύαν ανϊγκην 

ϋχουν αυτόσ, ωσ αντιλαμβανϐμενοι νοητικώσ τον κϐςμον. Εκ τοϑτων επύςησ 

φαύνεται ςαφώσ, ϐτι η καχυποψύα και η απϐτοκοσ αυτόσ πονηρύα εύναι 

ακριβώσ το αντύθετον τησ ευφυύασ ωσ προσ τον ϐλον αυτόσ εκτοπιζομϋνησ 

πϊντοτε υπϐ τησ δευτϋρασ. Λϋγομεν αντύθετοσ μϐνον ωσ προσ τον ρϐλον, διϐτι 

η διϊνοια δεν εύναι τι το ανεξϊρτητον ό αντύθετον του ενςτύκτου, αλλϊ 

τουναντύον η ανϊπτυξισ και ο δια λογικών μϋςων πλουτιςμϐσ αυτοϑ εισ την 

αρχικόν αυτοϑ πϊντοτε κατεϑθυνςιν. 

7. Πονηρύα εύναι η ενεργητικό όψισ τησ καχυποψύασ και το δεύτερον 

ςτϊδιον αυτόσ, ότοι η δρϊςισ αυτόσ, δρϊςισ όμωσ ζωώκώσ αμυντικόσ 

φύςεωσ, διότι προώποθϋτει την πνευματικόν κατωτερότητα και την 

πνευματικόν αμηχανύαν του βλακόσ, ωσ ζώου ενςτικτώδουσ και 

πνευματικώσ πανικοβλότου. Η απλό καχυποψύα εύναι ϊμυνα παθητικόσ 

φϑςεωσ,καθ΄ ο μη ενεργοϑςα επύ ϊλλων ατϐμων. Η πονηρύα εύναι ϊμυνα 

ενεργητικόσ φϑςεωσ, διϐτι αποτελεύ εγκεφαλικόν ενϋργειαν, ςχηματιςμϐν 

ςυλλογιςμών και ςυμπεραςμϊτων, αγϐντων εισ πρϊξεισ («τον εγϋλαςε» κ.λπ.) 

και ςυνεπώσ ενεργεύ επύ ϊλλων ατϐμων. Ωςχετον το ζότημα τησ βλακώδουσ 

ποιϐτητοσ των ςυλλογιςμών και ςυμπεραςμϊτων. Η χρηςιμοπούηςισ όδη των 

βλακωδών τοϑτων ςυλλογιςμών και ςυμπεραςμϊτων, με μιϊν λϋξιν τησ 

πονηρύασ, χρηςιμοπούηςισ ϐμωσ γενικώτερον ψυχολογικώσ επιδρώςα επύ του 

ϊλλου ατϐμου, ότοι χρηςιμοπούηςισ αυτόσ εν ςυνδυαςμώ με ςτοιχεύα 

κατωτϊτησ πνευματικόσ υποςτϊθμησ (κολακεύα, ψεϑδοσ, ραδιουργύα, 
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ςυκοφαντύα, ςωματεμπορύα, ςυμπαθόσ μορφό τοϑ βλακϐσ ακϐμη, επύκληςισ 

τησ πολυτεκνύασ του, προςφορϊ ανηθύκων καύ ευκϐλων υπηρεςιών εισ το 

κολακευϐμενον πρϐςωπον, χαφιεδιςμϐσ, ξεςκονύςματα, το «ποιεύν τον 

καραγκιϐζην», ό τον gigolot, χειροφιλόματα προσ τον «Εθνικϐν Κυβερνότην», 

εκφωνόςεισ λϐγων, ςυρραφό κολακευτικών ςτύχων, μεταφορϊ λαχανικών, 

κλπ. κλπ.) τοιαϑτη, λϋγομεν, χρηςιμοπούηςισ τησ πονηρύασ, κατϊςταςισ θετικό, 

ενεργϐσ και προςοδοφϐροσ, καλεύται επιτηδειϐτησ. Και εδώ ςυμβαύνει 

κοςμοώςτορικϐν γεγονϐσ: ϐτι η δϑναμισ των μϋςων τοϑτων επικρατόςεωσ των 

βλακών εύναι τοιαϑτη, λϐγω τησ ευτελεύασ και τησ διανοητικόσ κατωτερϐτητοσ 

των κολακευομϋνων προςώπων, ώςτε ο βλϊξ, κατϊ παρϊβαςιν φαινομενικώσ 

τησ βλακεύασ του, νϊ φθϊνη εισ τον ςκοπϐν του και να προωθεύται ό να 

επικρατό! Δεν γνωρύζομεν ϐμωσ τη αληθεύα πούα κατηγορύα βλακών εύναι 

ενταϑθα η πλϋον επικύνδυνοσ και ψυχολογικώσ η πλϋον αποςυνθετικό δια την 

κοινωνύαν: εκεύνη, ότισ διαπρϊττει τ´ ανωτϋρω, ό ϋκεύνη, διϐτι δημιουργεύται 

και δευτϋρα, ότισ θεωρεύ ωσ ευφυεύσ τουσ ωσ ϊνω βλϊκασ! Εισ την κατηγορύαν 

αυτόν ανόκουν και οι ευφυϋςτατοι εκεύνοι αρριβιςταύ πϊςησ φϑςεωσ του 

δημοςύου βύου, οι οπούοι φρονοϑν ϐτι δεν ϋχει καμμύαν ςημαςύαν τύ λϋγει και τύ 

πρϊττει τισ ςόμερον και αϑριον, διϐτι «εν τη ςυγχύςει του λαοϑ τα πϊντα 

ληςμονοϑνται», παραγνωρύζοντεσ οι ατυχεύσ το γεγονϐσ, ϐτι αν τυχϐν ληςμονεύ 

ο λαϐσ, δεν ληςμονοϑν ϐμωσ τα ςτελϋχη καύ οι ηγϋται του και ϐτι και αν ακϐμη 

ολϐκληροσ ο λαϐσ αποτελεύται απϐ λωποδϑτασ και παληανθρώπουσ, ο αυτϐσ 

ϐμωσ ακριβώσ λαϐσ ϋχει την μοχθηρϊν αξύωςιν να μη εύναι τοιοϑτοι oι παρ´ 

αυτοϑ αναδεικνυϐμενοι, ό εκεύνοι oι οπούοι οπωςδόποτε επηρεϊζουν τασ τϑχασ 

του τουσ οπούουσ, εξ ενςτύκτου αυτοςυντηρόςεωσ και δικαιοςϑνησ, διϐτι 

εφωδιαςμϋνοι αυτού με περιςςϐτερα μϋςα του κϊμνουν αθϋμιτον 

ανταγωνιςμϐν, επιθυμεύ αςπύλουσ, ό ϊλλωσ τιμωρεύ. Διϐτι μϐνον απϐ τησ 

απϐψεωσ τησ δευτϋρασ ταϑτησ κατηγορύασ βλακών δϑναται νϊ τεθό το 

ερώτημα: «πούοσ εύναι βλϊξ, ο κολακεϑων, ό αντιθϋτωσ ο κολακευϐμενοσ;» Αλλ' 

ϐτι πϊντα ταϑτα τα μϋςα τησ επιτηδειϐτητοσ εύναι ϊςχετα εντελώσ με την 

ευφυύαν, και ϐτι ουδεύσ ευφυόσ ϋχει ανϊγκην να τα χρηςιμοποιόςη, διϐτι οϑτοσ 

επικρατεύ διϊ τησ ϊξύασ του, δεν αμφιςβητεύται. Ότι εύναι τα ευκολώτερα 

"πνευματικώσ" μϋςα δεν αμφιςβητεύται. Ότι ο κολακευϐμενοσ, εϊν πιςτεϑςη 

εισ την ειλικρύνειαν του επιτηδεύου εύναι βλϊξ, δεν αμφιςβητεύται. Πώσ ϐμωσ 

δϑναται ν' αμφιςβητηθό ϐτι εϊν ο κολακευϐμενοσ εύναι βλϊξ, βλϊξ αναγκαύωσ 

θα εύναι και ο πεύθων ϋνα βλϊκα; Διϐτι, αλλούμονον!, Ουδεύσ ευφυόσ μϋχρι 

τοϑδε κατώρθωςε νϊ πεύςη βλϊκα και ουδεμύα ςυνεννϐηςισ επιτεϑχθη ποτϋ 

μεταξϑ ετερογενών εγκεφϊλων. "Δϑο κεφαλαύ δια να ςυνεννοηθοϑν πρϋπει να 

εύναι ό εξ ύςου κεναύ, ό εξ ύςου πλόρεισ" εύπε κϊποτε επιγραμματικώτατα ο 

πρϑτανισ τησ Ελληνικόσ δημοςιογραφύασ, διευθυντόσ τησ «Νϋασ Ημϋρασ». Η 

κλαςςικό εκϊςτοτε αποτυχύα των ευφυών εκεύνων ανθρώπων, ούτινεσ ποτϋ 
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επειρϊθηςαν προσ ςτιγμόν να ειςϋλθουν εισ τον ψυχοδιανοητικϐν κϐςμον των 

βλακών, διϊ να τουσ πληςιϊςουν ϐπωσ επιτϑχουν τι παρϊ των πανιςχϑρων 

τοϑτων εξουςιαςτών των υψηλοτϋρων αξιωμϊτων, υπόρξε πρϊγματι τραγικό 

μϋχρι ςημεύου, ώςτε να οδηγηθοϑν oι ατυχεύσ οϑτοι εισ την απελπιςύαν, ενύοτε 

δε και εισ τον τερματιςμϐν τησ ςταδιοδρομύασ των και εισ τον θϊνατον, ενώ 

ουδϋν ποτϋ νϋφοσ διετϊραξε την αγαςτόν ςϑμπνοιαν μεταξϑ των βλακών... 

Κατ' αδόριτον ςυνϋπειαν η ωσ ϊνω δευτϋρα κατηγορύα αυτών θεωρεύ τουσ 

ευφυεύσ αυτοϑσ ωσ βλϊκασ! Τπϊρχει και τρύτη κατηγορύα βλακών, κυνικωτϋρα 

και κομψοπρεπώσ παροξϑνουςα τα πρϊγματα: "Η μεγαλυτϋρα βλακεύα εύναι η 

ευφυϏα!", λϋγει αϒτη ώφελιμιςτικώσ κρύνουςα καύ μό καθορύζουςα επακριβώσ 

τόν... Ιδύαν αυτόσ θϋςιν. 

8. Αν ο βλϊξ καταφεύγει εισ την επιτηδειότητα λόγω των πενιχρών 

πνευματικών του μϋςων εκ τησ αυτόσ ελλεύψεωσ ανωτϋρων 

πνευματικών μϋςων ωθεύται και προσ την απϊτην. Απϊτη εύναι ωσ 

γνωςτϐν η αποςιώπηςισ τησ αληθεύασ ό η παρϊςταςισ ψευδών πραγμϊτων ωσ 

αληθών. Εξ αυτοϑ τοϑτου του οριςμοϑ αυτόσ ςυνϊγεται ϐτι η απϊτη δεν 

ανϊγεται εισ την εϑφυύαν του απατεώνοσ, διϐτι πϊσ ϊνθρωποσ δϑναται να 

παραςτόςη ψευδώσ πρϊγματα ωσ αληθό και αυτϐσ οϑτοσ ο βλϊξ, αλλ´ εισ την 

ευπιςτύαν του θϑματοσ. Ότι λοιπϐν καταφεϑγει εισ αυτόν, ωσ διανοητικώσ 

ευκολώτερον μϋςον ο βλϊξ επειδό, ςτεροϑμενοσ ευφυϏασ, εύναι ανύκανοσ να 

μεταχειριςθό ϋντιμα μϋςα, εύναι αυτονϐητον, διϐτι ϋντιμα μϋςα ωσ 

δυςκολώτερα, χρηςιμοποιεύ μϐνον ο κεκτημϋνοσ πραγματικόν ατομικόν αξύαν. 

Πϐθεν λοιπϐν προϋρχεται η ευρϋωσ διαδεδομϋνη αντύληψισ, ϐτι ο απατεών ϐχι 

μϐνον αποκλεύεται να εύναι βλϊξ, αλλ´ αναγκαύωσ εύναι ευφυόσ, αντύ τησ ωσ 

ϊνω αναλϑςεωσ, εξ όσ αντιθϋτωσ προκϑπτει, ϐτι ο απατεών ϐχι μϐνον 

αποκλεύεται να εύναι ευφυόσ, αλλ´ εύναι αναγκαύωσ βλϊξ; Η αντύληψισ αϑτη 

προϋρχεται εκ τησ «θεωρύασ» τοϑ βλακϐσ περύ τησ ευπιςτύασ. Ειθιςμϋνοσ ο βλϊξ 

να «ςκϋπτεται» ουχύ διϊ του νοητικοϑ μηχανιςμοϑ, αλλϊ δια χονδροειδών 

ϋξωθεν εντυπώςεων, δεν ερευνϊ τασ αιτιοκρατικϊσ ςχϋςεισ, αλλϊ περιορύζεται 

εισ το γεγονϐσ μιασ επιτυχοϑςησ απϊτησ, γεγονϐσ εξ οϑ και μϐνου ςυνϊγει την 

βλακεύαν του θϑματοσ και την ευφυϏαν του απατεώνοσ. Ότι η απϊτη δεν 

οφεύλεται εισ ευφυύαν ανελϑθη, νομύζομεν επαρκώσ. Ότι ϐμωσ η ευπιςτύα του 

θϑματοσ αποτελεύ βλακεύαν, τοϑτο εύναι αληθϋσ μνημεύον βλακικόσ "διανούασ" 

καύ πολιτιςτικόσ υποςτϊθμησ. Διϐτι η ευπιςτύα ενϐσ ατϐμου, ωσ 

προϒποθϋτουςα τα ϊλλα ϊτομα ωσ ϋντιμα καύ ςυνεπώσ ωσ ευφυϊ, εύναι 

αςφαλώσ το μϋγιςτον των τεκμηρύων τησ πνευματικόσ του αναπτϑξεωσ και 

του πολιτιςμοϑ του. Όςον υψηλϐτερον επύ των βαθμύδων τησ ευφυύασ καύ του 

πολιτιςμοϑ ύςταται εν ϊτομον ό εύσ λαϐσ, (οι Ευρωπαύοι εν ςχϋςει προσ τουσ 

Ανατολύτασ) τϐςον περιςςϐτερον εϑπιςτοσ εύναι. Ο τελευταύοσ των βλακών θα 
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ηδϑνατο να εξαπατόςη ϋνα Κϊντ ό ϋνα Μπετϐβεv και ο τελευταύοσ των 

Ελλόνων ϋνα Ευρωπαύον... Σο μειδύαμα του ούκτου,το οπούον ρύπτουν οι 

"αφελεύσ κουτϐφραγκοι", δημιουργού των πνευματικών αξιών και εξουςιαςταύ 

του κϐςμου, επύ των δυςτυχών «ϋξυπνων» τησ Μεςογεύου και τησ Ανατολόσ, ασ 

εύναι και η τιμωρύα των βλακών και δια την "θεωρύαν" των ταϑτην! 

9. Ότι ο βλϊξ, ακολουθών την ϋνςτικτον αυτού καχυποψύαν, 

ευρύςκεται εντόσ τησ πραγματικότητοσ, τούτο εύναι αναμφιςβότητον, 

θϋτει δε αυτόν εν τω κοινωνικώ βύω εισ «ανωτϋραν» μούραν λ.χ. του 

μεταφυςικού, του οπούου ο ενςτικτώδησ κόςμοσ ϋχει υποςτό νοςηρϊν 

ατροφύαν, ϋναντι του διανοητικού αυτού κόςμου, όςτισ ϋχαςε πϊςαν 

επαφόν μετϊ τησ πραγματικότητοσ. Εϊν δεχθώμεν, ωσ υποχρεοϑμεθα, 

πρώτον ϐτι το ϋνςτικτον εύναι αλϊθητον, καθ´ ϐ ανεξόγητον και ϊφθαρτον, 

δεϑτερον ϐτι ο κϐςμοσ των ενςτύκτων εύναι ο κατ´ εξοχόν φυςικώσ υγιόσ 

κϐςμοσ, τρύτον ϐτι η κοινωνύα ωσ ςυνϋχεια τησ φϑςεωσ εύναι υγειόσ 

οργανιςμϐσ, απαρτιζϐμενοσ υπϐ υγειών ατϐμων, τϐτε το ςυμπϋραςμα περύ τησ 

υπεροχόσ του βλακϐσ επύ του μεταφυςικοϑ εν τη κοινωνύα, εύναι ςυμπϋραςμα 

αναγκαςτικϐν και ανϋκκλητον, επαληθευϐμενον ϊλλωσ τε, κατϊ φυςικόν 

αναγκαιϐτητα, υπ' αυτόσ ταϑτησ τησ κοινωνικόσ πραγματικϐτητοσ ϐλων των 

εποχών και των λαών. Σο ϐτι οι μεταφυςικού επεκρϊτηςαν (ϐχι όνθιςαν) εισ 

εποχϊσ παρακμόσ των κοινωνιών δεν εύναι τυχαύον. Ο βλϊξ, ωσ ελϋχθη και 

ανωτϋρω, διαιςθανϐμενοσ εν τη καχυποψύα του την επύθεςιν εκ μϋρουσ του 

ευφυοϑσ, εύναι θεμελιωδώσ εντϐσ τησ πραγματικϐτητοσ, διϐτι διαιςθϊνεται 

ορθώσ τον κύνδυνον να περιϋλθη κοινωνικώσ εισ την κϊτω τϊξιν. Εϊν δια τησ 

καχυποψύασ αυτόσ και μϐνησ προςτατεϑεται ϋναντι του φυςικοϑ αυτοϑ 

προοριςμοϑ του, τοϑτο εύναι ϊλλο ζότημα. Υανερϐν εύναι, ϐτι το ϋνςτικτον 

αποτελεύ μϋςον προςανατολιςμοϑ και ςτοιχειώδουσ αμϑνησ εισ τον 

πρωτϐγονον ϊνθρωπον, ϐχι ϐμωσ μϋςον κατιςχϑςεωσ και υπεροχόσ εν 

προηγμϋνη κοινωνύα μετϊ προηγουμϋνου κοινωνικοϑ διαφοριςμοϑ και 

αναπτϑξεωσ των νοητικών του ανθρώπου μϋςων, των ϐποιων η κατ´ ϊτομα 

ανιςϐτησ εύναι εξ ύςου φυςικώσ δεδομϋνη. Ο βλϊξ ομοιϊζει ενταϑθα το ζώον, το 

ϐπούον εξ ενςτύκτου γνωρύζει να διαφεϑγη πϊντα κύνδυνον, πλόν ανωτϋρασ 

ωμόσ βύασ, εισ την ζοϑγκλαν, ειςερχϐμενον ϐμωσ εισ κεντρικόν οδϐν 

μεγαλουπϐλεωσ, ευρύςκεται αιφνιδύωσ υπϐ τουσ τροχοϑσ αυτοκινότου. Σοϑτο 

εύναι ϊγνωςτοσ και ακατανϐητοσ εισ αυτϐ μηχανό, βαςιζομϋνη βεβαύωσ κατϊ 

τελευταύον λϐγον εισ το ϋνςτικτον του ανθρώπου, καταςκευαςθεύςα ϐμωσ δια 

τησ διανούασ του. Πώσ όδη οι πνευματικώσ κατώτεροι ϊνθρωποι ευρύςκονται 

υπϐ τουσ τροχοϑσ διαφϐρων κοινωνικών "αυτοκινότων", - τοϑτο δεικνϑει η 

θϋςισ αυτών εισ την κϊτω τϊξιν. Σην "μηχανόν" αυτόν εύναι βεβαύωσ αδϑνατον 

να διαφϑγη και ο βλϊξ, του οπούου και η ϊνοδοσ εύναι αυςτηρώσ εντϐσ 
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ωριςμϋνων πλαιςύων περιωριςμϋνη. Οτι δε τϋλοσ ο μεταφυςικϐσ ουδϋ το ζώον, 

ουδϋ τον βλϊκα δϑναται να περιπλϋξη εισ τροχοϑσ, τοϑτο εύναι ευνϐητον εκ του 

γεγονϐτοσ, ϐτι οϑτοσ φϋρεται επύ του Πηγϊςου... 

10. Ωσ προσ την κοινωνικόν προϋλευςιν των βλακών διαπιςτούται 

ότι η παραγωγό βλακών δεν εύναι ταξικό. Η πονηρϊ φϑςισ δεν ϋδωκεν εισ 

ωριςμϋνην τινϊ κοινωνικόν τϊξιν το επύζηλον τοϑτο προνϐμιον. 

Επεδαψύλευςεν ύςωσ ωσ φαύνεται, εισ την εκϊςτοτε ϊνω τϊξιν τουσ 

διαςκεδαςτικωτϋρουσ απλώσ τϑπουσ βλακών, αλλϊ δεν εςτϋρηςεν ουδεμύαν 

ϊλλην κοινωνικόν τϊξιν τησ ςοβαρϊσ ςυμβολόσ των. Ο βλϊξ υπουργϐσ, ο 

αγϐμενοσ και φερϐμενοσ υπϐ των υπαλλόλων του και τα μϋλη ενϐσ εργατικοϑ 

ςωματεύου, τα οπούα εκμεταλλεϑεται ο πονηρϐσ εργατοκϊπηλοσ, αποτελοϑν 

δϑο αντύθετα παραδεύγματα του γεγονϐτοσ, ϐτι η βλακεύα δεν ϋχει ταξικόν την 

πατρύδα. Χυχολογικϊ δε εύναι κυρύωσ τα περιεχϐμενα, τα οπούα δημιουργοϑν 

τασ ποικιλύασ και παραλλαγϊσ μεταξϑ των βλακών. Ο fils a papa τησ ϊνω 

τϊξεωσ, ο οπούοσ λϐγω φυςικόσ ατροφύασ του βουλητικοϑ του κϐςμου, 

λαμβϊνει ςοβαρώσ υπ' ϐψιν την ατελεϑτητον ςειρϊν των απαγορεϑςεων τησ 

οικογενεύασ του, ςτεροϑμενοσ δε και ιδύασ πνευματικϐτητοσ, καταντϊ εισ το 

τϋλοσ τϑποσ χωρύσ την ελαχύςτην προςωπικϐτητα, ονομϊζεται υπϐ τησ τϊξεώσ 

του επιεικϋςτατα "καλϐ παιδύ", εισ δε την αντικειμενικόν διϊλεκτον θα ηδϑνατο 

να αποκληθό "ευπρεπόσ βλϊξ", ενώ το "τϋκνον του λαοϑ" εισ την αυτόν 

περύπτωςιν ονομϊζεται υπϐ του ευφυεςτϋρου και κυριολεκτοϑντοσ λαοϑ 

δραςτικώτατα "κϐπανοσ". ημαντικώσ αυςτηροτϋρα εύναι επομϋνωσ η φυςικό 

επιλογό εντϐσ τησ κϊτω τϊξεωσ: ενώ λ.χ. ο fils a papa εισ την μαθητικόν ηλικύαν 

τυγχϊνει τησ αγωγόσ, των μορφωτικών μϋςων και των περιποιόςεων τησ 

τϊξεώσ του και παραμϋνει ψυχικώσ αμεύωτοσ, ϐπερ επαυξϊνει την γελούαν 

αυτοπεπούθηςύν του εισ πρεςβυτϋραν ηλικύαν, δυνϊμενοσ να φθϊςη 

ανενοχλότωσ και εισ υψηλϊ αξιώματα, η δε ατομικό του ϑπαρξισ ωσ μη ώφειλε, 

εύναι γνωςτό εν τη κοινωvύα. Αντιθϋτωσ το τϋκνον του λαοϑ και ςκληρώτερον 

χειραγωγεύται υπϐ των γονϋων του και των ςυμμαθητών του εν τω ςχολεύω 

μϋχρι πλόρουσ ψυχικόσ εξουθενώςεωσ δια ςκληρϊσ υποτιμόςεωσ, 

προπηλακιςμών, φαρςών, ϑβρεων και βιαιοπραγιών και δυςκολώτερον εύναι 

κατϐπιν τοϑτων ν' ανϋλθη την κοινωνικόν κλύμακα, ο δε βλϊξ των λαώκών 

τϊξεων οϑτωσ και ςυμπαθϋςτεροσ εύναι και ϊγνωςτοσ και ακινδυνώτεροσ και 

ολιγώτερον γελούοσ, καθ' ο ςεμνϐτεροσ και εςτερημϋνοσ τησ αυτοπεποιθόςεωσ 

ό επϊρςεωσ του βλακϐσ των ϊνω τϊξεων, εισ τον οπούον λϐγω ατροφύασ τοϑ 

βουλητικοϑ του και τόσ μαλθακϐτητοσ του οικογενειακοϑ του περιβϊλλοντοσ 

προςτύθεται ϋςτιν ϐτε και αηδόσ γυναικωτϐσ χαρακτόρ. Ενιαύον ϐμωσ εύναι το 

πνευματικϐν προλεταριϊτον πϊςησ ταξικόσ καταγωγόσ. 
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11. Η ηθικό τϋλοσ ςχϋςισ μεταξύ βλακόσ και επιτηδεύου ό απατεώνοσ 

εύναι απροςδοκότωσ διϊφοροσ τησ όν εκλαμβϊνει ςυνόθωσ η «κοινό 

γνώμη». Ο ςυνόθησ κοινωνικϐσ ϊνθρωποσ θεωρεύ τον επιτόδειον και τον 

απατεώνα ωσ ανηθύκουσ μεν, ϊλλ´ ωσ υποδιαιρϋςεισ του ευφυοϑσ. Όλωσ το 

αντύθετον ϐμωσ ςυμβαύνει: ο επιτόδειοσ και ο απατεών εύναι ακριβώσ 

υποδιαιρϋςεισ τοϑ βλακϐσ. Καύ ιδοϑ πώσ. Εύπομεν ανωτϋρω ϐτι η πονηρύα, 

εκτϐσ εϊν εύναι μϋςον αμϑνησ των ευφυών ουχύ κατϊ των βλακών αλλϊ κατϊ 

τησ πονηρύασ των, αποτελεύ φυςικόν ιδιϐτητα των βλακών και δη φυςικόν 

ςυνϋπειαν του γεγονϐτοσ, ϐτι, λϐγω ατροφύασ του νοητικοϑ των μηχανιςμοϑ, 

αποτελεύ αϑτη την μϐνην ϊμυναν αυτών κατϊ πϊςησ ϋξωθεν επιθϋςεωσ. Απϐ 

τησ διαπιςτώςεωσ τησ αληθεύασ ταϑτησ μϋχρι τησ ακολοϑθου αληθεύασ υπϊρχει 

ϋv και μϐνον βόμα: ϐτι μϐνον ο πνευματικώσ ανϊπηροσ ϋχει ανϊγκην τησ 

επιτηδειϐτητοσ και τησ απϊτησ δια να προωθηθό ό να επικρατόςη. Ουδεύσ 

ϊνθρωποσ αξύασ ϋχει ανϊγκην να γύνη επιτόδειοσ ό απατεών. Η καθημερινό 

κοινωνικό πεύρα διδϊςκει ϐτι τα επύθετα ταϑτα ουδϋποτε κατώρθωςαν να 

"κολλόςουν" εισ ανθρώπουσ πραγματικόσ αξύασ, οι οπούοι, εϊν υπόρξαν 

μιςητού, εχαρακτηρύςθηςαν ύςωσ ωσ «κακού», ωσ «καταχθϐνιοι», ωσ «γϐητεσ», 

ωσ «τορπιλληταύ» ό ωσ «λιβελλογρϊφοι», ουδϋποτε ϐμωσ ωσ επιτόδειοι ό 

απατεώνεσ, και ϐταν ακϐμη υπόρξαν ςυντηρητικού εισ τασ ςχϋςεισ των μετϊ 

των λοιπών ανθρώπων και κατώρθωςαν πϊντοτε να προωθηθοϑν ό να 

επικρατόςουν. Απϐλυτοσ εςωτερικό ςυνϋπεια τησ πνευματικόσ αναπηρύασ του 

βλακϐσ εύναι ϊλλωσ τε ϐχι μϐνον η αγελαύα του τϊςισ, ϐχι μϐνον η προώθηςύσ 

του «πλϊτην μϋ πλϊτην» με την λεγεώνα των ομούων του, ϐχι μϐνον η 

προςφυγό εισ τα ευτελϋςτερα μϋςα τησ επιτηδειϐτητοσ, την ϋλλειψιν 

αντιθϋτου γνώμησ, την προςφορϊν ευκϐλων και ανηθύκων εκδουλεϑςεων και 

την κολακεύαν, αλλϊ και η ςυςτηματικό αποφυγό πϊςησ ςυγκροϑςεωσ και 

πϊςησ μϊχησ. Και ϐταν ακϐμη ο βλϊξ, υπϐ την μορφόν του επιτηδεύου ό του 

απατεώνοσ, εξαναγκαςθό να δώςη μϊχην, θα δώςη αυτόν δια των 

πνευματικώσ ευκολοτϋρων καύ ςυνεπώσ των ανηθικωτϋρων «ϐπλων»: του 

ψεϑδουσ, τησ διαςτροφόσ, τησ ραδιουργύασ και τησ ςυκοφαντύασ. Εξ οϑ ϋπεται 

το ακλϐνητον δϐγμα: και η ανηθικϐτησ εύναι αποκλειςτικϐν προνϐμιον των 

βλακών! 

 

 


