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Γράφει:
ο Νίκος ΜΠΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
Το σχόλιο του ΛΑ.Ο.Σ. αμέσως μετά τη δήλωση Βενιζέλου για το χαράτσι στα ακίνητα ήταν το εξής:
«(το ΠΑΣΟΚ) όσο και να συναναστρέφεται τις νεοφιλελεύθερες απόψεις της τρόικας, παραμένει βαθιά στο DNA του η κομμουνιστική αντίληψη και
θεωρία. Είμαστε η μόνη χώρα της Ευρώπης που στην ουσία ακόμη κομμουνιστικοκρατείται μέσω των συντεχνιών. Καιρός να απελευθερώσουμε τη
χώρα από τις δουλείες που την έφεραν σε αυτή την κατάσταση»!
Δυο μέρες αργότερα, ο Γεώργιος Καρατζαφύρερ, ο και - κατά δήλωσή του - «επόμενος πρωθυπουργός»,
υποσχέθηκε ότι θα ηγηθεί της σταυροφορίας με στόχο την «αποκομμουνιστικοποίηση» της Ελλάδας
(αφού προηγουμένως κατήγγειλε - σε αλλόφρονα κατάσταση - ότι η χώρα «κυβερνάται» υπό... των κομμουνιστών).
***
Μετά από την ανακοίνωση του ΛΑ.Ο.Σ.
- ότι το ΠΑΣΟΚ έχει στο DNA του «κομμουνιστική αντίληψη» και ότι η Ελλάδα «κομμουνιστοκρατείται» (σσ: ΛΑ.Ο.Σ. είναι το κόμμα που ψήφισε το μνημόνιο, το κόμμα που παρακαλάει τη μια το «κομμουνιστικό» ΠΑΣΟΚ, την άλλη τη ΝΔ, την
παράλλη και τους δυο μαζί να το δεχτούν σε μια κυβέρνηση «συνεργασίας», «εθνικής σωτηρίας» κλπ. κλπ. για να συγκυβερνήσει την Ελλάδα από
κοινού με το «κομμουνιστικής αντιλήψεως» ΠΑΣΟΚ),
μετά και τις δηλώσεις του προέδρου του ΛΑ.Ο.Σ.,
μας ήρθε στο μυαλό μια ιστορία:
***
Ηταν ένας σοφός, ο οποίος μεγάλος πια στα χρόνια και έμπειρος απ' όσα είχαν δει τα μάτια του, εξηγούσε στους νεότερους:
*
«Παιδιά μου η βλακεία είναι ανίκητη. Για δυο λόγους:
Πρώτον, διότι για να αντιμετωπίσεις τον βλάκα πρέπει να πέσεις στο θλιβερό επίπεδό του.
Δεύτερον, γιατί ακόμα κι αν κάνεις το λάθος, για να τον αντιμετωπίσεις, να πέσεις στο επίπεδο του βλάκα, αυτός, ο βλάκας, με την τόση προϋπηρεσία στη βλακεία διαθέτει πολύ μεγαλύτερη εμπειρία από
σένα στη βλακεία, που πάλι δε θα βγάλεις άκρη».
***
Τα σοφά αυτά λόγια, εντούτοις, δεν αναιρούν το καθήκον να νικηθεί η βλακεία.
*
Πώς, λοιπόν, επιτυγχάνεται η νίκη επί της βλακείας;
Και ειδικά επί εκείνου του είδους της επικίνδυνης, της φαιάς και φασίζουσας βλακείας που διά της διαχύσεώς της στην κοινωνία λειτουργεί ως αγωγός με στόχο να αποβλακώσει, να
μαγαρίσει την κοινωνία και να την κάνει υποχείριο στα χέρια της τάξης των εκμεταλλευτών - μια τάξη που η «ποιότητά της» φαίνεται και από το γεγονός ότι διαθέτει κάτι τύπους σαν
τον Καρατζαφέρη στο πολιτικό της δυναμικό.
***
Το «Μωρίας Εγκώμιον» του Ερασμου δίνει μια καλή συμβουλή:
*
Με το να μην παραιτείσαι ποτέ από το καθήκον να εξηγείς στον καθένα ξεχωριστά και στην κοινωνία, συνολικά, πόσο απαραίτητο, πόσο επιτακτικό είναι να «μάθει» να αναγνωρίζει τη
βλακεία.
Να «μάθει» να την εντοπίζει, να την αντιλαμβάνεται με την πρώτη ματιά. Και, τελικά, γνωρίζοντας περί τίνος πρόκειται, να τοποθετείται απέναντί της όπως αρμόζει στα «μαύρα αυγά»
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που επωάζονται υπό την σκέπη της.
ΠΗΓΗ:
http://www1.rizospastis.gr
http://resaltomag.blogspot.com
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