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Βία και Λόγος 

 
 

Στην εφημερίδα «Καθημερινή της Κυριακής», 1ης Φεβρουαρίου, 2009 και στη σελίδα 

27, με πολύ ενδιαφέρον μελέτησα το άρθρο του καθηγητή φιλοσοφίας και φυσικής κυ-
ρίου Ευτύχη Μπιτσάκη, με τίτλο «Βία και Αριστερά». 

Πριν από κάθε άλλη σκέψη, που στο παρόν σημείωμα πρόκειται να διατυπωθεί, σπεύδω 
να δηλώσω την εκτίμησή μου προς το πρόσωπό του και ότι τα συγγράμματά του στη φυ-

σική χρησιμοποιώ κατ’ επανάληψη μαζί με άλλα επίσης εκλεκτών συναδέλφων του στις 
δικές μου εργασίες, παρόλες τις επιστημονικές διαφορές απόψεων, οι οποίες έχουν α-

ναπτυχθεί και κατά τις συναντήσεις μας σε φιλοσοφικές αίθουσες. 

Ας μου επιτραπεί λοιπόν και στο παρόν άρθρο του, ακριβώς χάριν του διαλόγου να ε-
κτεθούν ορισμένες άλλες επισημάνσεις ή και ερωτήματα. 

Στην αρχή του άρθρου του δηλώνεται ότι: «κάθε λογικός, μη διεστραμμένος άνθρω-
πος είναι εναντίον της βίας» και εν συνεχεία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι: «η α-

φηρημένη, γενική καταδίκη της βίας είναι συνεπώς μία ευγενική, ουτοπική, 
ουμανική στάση», επικαλούμενος ορισμένα ιστορικά γεγονότα, μεταξύ των οποίων και 

την Μαρξιστική θεωρία, η οποία όμως όπως είναι γνωστό διαψεύσθηκε από την ιστορία. 
Πέραν της παραπάνω, κατά τη γνώμη μου αντίφασης, στη συνέχεια του άρθρου γίνεται 

μία προσπάθεια εξίσωσης της βίας των απελευθερωτικών αγώνων του Εθνους μας ενα-

ντίον των «βαρβάρων» κατακτητών, με τους αγώνες εναντίον της κρατικής βίας, φθάνο-
ντας στο σημείο να χαρακτηρίζεται ο αναρχισμός ως «μία ανθρωπιστική ιδεολογία». 

Φρονώ ότι οι απελευθερωτικοί αγώνες έχουν ιερότητα, ενώ είναι αδικαιολόγητοι και επι-
κίνδυνοι οι βίαιοι αγώνες εναντίον μίας οργανωμένης πολιτείας, της οποίας η κοινωνία 

λειτουργεί με νόμους. 
Τέτοια «παιγνίδια» είναι επικίνδυνα για την ύπαρξή μας και το Εθνος μας έχει πληρώσει 

τραγικά με τον εμφύλιο σπαραγμό και αντί οποιασδήποτε αναδρομής σε αυτή την δρα-
ματική εποχή, φρονιμότερο και ωφελιμότερο είναι όλοι μας και ο καθένας χωριστά να 

συμβάλλουμε στο κλείσιμο αυτής της πληγής, αντί να προτρέπεται η Αριστερά σε αγώ-

νες «μαζικής-λαϊκής πάλης», όταν μάλιστα λέγεται ότι η βία απορρίπτεται από κάθε 
έμφρονα και μη διεστραμμένο άνθρωπο. 

Πράγματι, όπως και στο άρθρο αναφέρεται, η χώρα μας διέρχεται μία περίοδο πολλα-
πλής κρίσης και για την οποία ευθύνονται κατ’ αρχή όλες οι ποικιλώνυμες ηγεσίες και 

ιδιαίτερα οι πολιτικές ως ηνίοχοι αυτής της χώρας. 
Πρέπει όμως να αναγνωρισθεί ότι έχουν γίνει προσπάθειες προόδου και ότι υπήρξαν η-

γέτες με οράματα, παρ’ όλα αυτά όμως κατορθώσαμε και φθάσαμε στην πολλαπλή κρί-

ση. 
Η έξοδος από την κρίση αυτή δεν είναι μόνον έργο της Αριστεράς, αλλά είναι υποχρέω-

ση του συνόλου της κοινωνίας μας, η οποία έχει υποχρέωση σε προσωπικό, σε συντε-
χνιακό και σε πολιτικό επίπεδο, όλοι να συμβάλλουμε για μία ευημερούσα κοινωνία, 

ευαισθητοποιώντας τις υπεύθυνες ηγεσίες για τη λήψη των αναγκαίων και κατάλληλών 
μέτρων. 

Οσον αφορά για τη φύση της βίας και ο ίδιος ο Φρόϋντ σε επιστολή του προς τον Αϊν-
στάϊν – εάν ενθυμούμαι καλά – είχε αναγνωρίσει ότι στον άνθρωπο υπάρχουν επιθετικά 

ένστικτα, πλην όμως ο Θεός έδωσε σε αυτόν τον «λόγο», ώστε να διοικεί αυτά και με βά-

ση αυτόν τον «λόγο» ο άνθρωπος οργάνωσε και λειτουργεί την κοινωνία. 
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Ο δε Πλάτων επίσης στη διαιρετότητα της ψυχής, έθεσε το επιθυμητικό (κατ’ εξοχήν έ-
δρα των ενστίκτων της βίας) και το θυμικό, υπό τον έλεγχο του λογικού, χάριν της αρ-

μονίας της προσωπικότητας, αλλά και της κοινωνίας γενικότερα. 
Αλλά ακόμα και αυτός ο «σκοτεινός» Ηράκλειτος, που κυρίως αναφέρεται στις συγκρού-

σεις των αντιθέτων, τον «λόγο» έθεσε ως κυβερνήτη του κόσμου και της κοινωνίας των 
ανθρώπων κατ’ επέκταση. 

Κατόπιν όλων αυτών, φρονώ ότι είναι άξιον απορίας και συγχρόνως λίαν επικίνδυνο για 
την κοινωνία όταν οι ίδιοι οι δάσκαλοι πρεσβεύουν τέτοιες σκέψεις περί την άρνηση και 

τη βία, αντί του διαλόγου, του οποίου η αξία της διαλεκτικότητας είναι διακεκηρυγμένη 

από το σύνολο των φιλοσόφων, αλλά και κατά τον κοινό νού θεωρείται ότι οικοδομεί ει-
ρηνικά και δεν γκρεμίζει βιαίως τις εξελίξεις των κοινωνιών. 

Τελικά μπορεί να υποστηριχθεί ότι η βία μόνο τα ένστικτά μας ικανοποιεί, όταν ο «λό-
γος» απουσιάζει … 
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