
Η «Ηλιούπολη» ωσ Ουτοπία του 17ου αιώνα 
 

του Θανάςη Τςακίρη 

 

Γύξσ ζην 1602, ν Tommaso Campanella έγξαςε ηελ Ηλιούπολη ζηελ νπνία 

πεξηγξάθεη κηα ζενθξαηηθή θνηλσλία όπνπ ηα αγαζά, νη γπλαίθεο θαη ηα παηδηά 

«θαηέρνληαη από θνηλνύ». Ο Τνκάδν Κακπαλέια (1568-1639) γελλήζεθε ζηελ 

Καιαβξία ηεο Νόηηαο Ηηαιίαο θαη γξήγνξα απνδείρζεθε παηδί-ζαύκα. Δληάρζεθε 

ζηελ Τάμε ησλ Γνκηληθαλώλ ην 1614 θαη αζρνιήζεθε κε ηε Θενινγία θαη ηε 

Φηινζνθία. Αξρηθά αθνινπζνύζε ηε ζεσξία ηνπ Αξηζηνηέιε γηα λα ζηξαθεί 

αξγόηεξα ζηελ Πιαησληθή, πνπ απνηέιεζε αθεηεξία γηα ηε ζπγγξαθή ηνπ έξγνπ «La 

Citta del Sole».
1
 Κπλεγήζεθε αιύπεηα από ηελ Καζνιηθή Δθθιεζία ηεο επνρήο, ηελ 

Ηζπαληθή κνλαξρία θαη ηελ Ηεξά Δμέηαζε. Σηε Νάπνιε δηθάζηεθε καδί κε ηεξείο θαη 

ιατθνύο γηα «ζπκκεηνρή ζε αηξέζεηο θαη γηα ζπλνκσζία πνπ απνζθνπνύζε ζηελ 

εγθαζίδξπζε θνκκνπληζηηθήο θνηλνπνιηηείαο.» Σηηο κειέηεο ηνπ είλαη θαλεξή ε 

πξνζπάζεηά ηνπ αθελόο λα ππεξαζπίζεη κε ςπρνινγηθά θαη νληνινγηθά επηρεηξήκαηα 

ηελ αλάγθε ύπαξμεο Θενύ απέλαληη ζηνλ Αζετζκό, αθεηέξνπ λα ζηξαθεί ζηελ άκεζε 

παξαηήξεζε θαη ηελ πεηξακαηηθή κειέηε ηεο θύζεο θαζηζηάκελνο έηζη έλαο από ηνπο 

παηέξεο ηνπ κεζνδνινγηθνύ εκπεηξηζκνύ, εμ νπ θαη ε ζηήξημε ηεο ζεσξίαο ηνπ 

Γαιηιαίνπ. Ζ «Ζιηνύπνιε» απνηειεί νξακαηηζκό ελόο θνκκνπληζηηθνύ θξάηνπο.  

Ζ πξαγκαηεία είλαη γξακκέλε κε ηε κνξθή ελόο «πνηεηηθνύ δηάινγνπ» κεηαμύ ελόο 

Γελνπάηε λαύηε πνπ είρε ζπλνδεύζεη ηνλ Κνιόκβν ζην ηαμίδη ηνπ ζηελ Ακεξηθή θαη 

ηνπ Ηππόηε ηνπ Τάγκαηνο Hospitaller. Σηόρνο ηνπ ήηαλ λα πεξηγξάςεη έλα ηδαληθό 

κνληέιν θνηλσλίαο πνπ, ζε αληίζεζε κε ηελ βία, ηε δηαηαξαρή θαη ηνλ παξαινγηζκό 

ηνπ πξαγκαηηθνύ θόζκνπ, βξηζθόηαλ ζε αξκνλία κε ηε θύζε, σο έθθξαζε ηεο 

εγγελνύο «ηέρλεο» θαη ζνθίαο ηνπ Θενύ. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα, είρε ηελ πεπνίζεζε 

όηη ε ζεκεξηλή θνηλσλία είλαη έλαο ιαβύξηλζνο αδηθίαο θαη δπζηπρίαο, αθξηβώο 

επεηδή είρε παξεθθιίλεη από απηό ην θπζηθό κνληέιν. Όζν πεξηζζόηεξν κηα πόιε 

απνηειεί έλα «πνιηηηθό ζώκα»,  ηόζν πην επηπρηζκέλε ζα είλαη, κε ηα επηκέξνπο 

ηκήκαηά ηεο ελζσκαησκέλα, έηζη ώζηε λα ζρεκαηίδνπλ έλα εληαίν νξγαληζκό θαη ηα 

δηάθνξα ζθέιε ηνπ, δηαθνξνπνηεκέλα αλάινγα κε ηε ιεηηνπξγία, πιήξσο 

ζπληνληζκέλα γηα λα εμππεξεηνύλ ηελ επεκεξία ηεο θνηλόηεηαο. Σηελ ηδεώδε απηή 

δεκνθξαηία δηνηθνύλ νη δηαθσηηζκέλνη από ηνλ Λόγν άλζξσπνη θαη ε εξγαζία θάζε 

αλζξώπνπ απνζθνπεί ζην λα ζπκβάιεη ζην θαιό ηεο θνηλόηεηαο. Γελ ζα ππάξρεη 

ηδησηηθή ηδηνθηεζία, αδηθαηνιόγεηνο πινύηνο θαη θηώρεηα˙ θαλέλαο άλζξσπνο δελ ζα 

δηθαηνύηαη λα θαηέρεη πεξηζζόηεξα από όζα ρξεηάδεηαη.  

                                                             
1  Campanell Tommaso (1981) The City of the Sun: A Poetical Dialogue (La Citta del Sole: Dialogo 

Poetico). Berkeley, CA: University of California Press [Διιεληθή έθδνζε: Κακπαλέια Τνκάδν (2007) 

Η Πόλη του Ήλιου. Αζήλα: Δθδ. Άξδελ] 



Ζ Ζιηνύπνιε πξνζηαηεύεηαη θαη ππνζηεξίδεηαη από επηά θύθινπο ηεηρώλ. Γηαζέηεη  

παιάηηα πνπ ρξεζηκεύνπλ σο θαηνηθίεο γηα ηνπο πνιίηεο. Βξίζθεηαη ζε έλαλ ρώξν κε 

ηδαληθό θιίκα, επλνεί ηε ζσκαηηθή πγεία, θαη είλαη  θηηζκέλε ζηελ πιαγηά ελόο 

ιόθνπ, επεηδή ν αέξαο είλαη ειαθξύηεξνο θαη θαζαξόηεξνο. Μία από ηηο πην 

ζεκαληηθέο πηπρέο απηήο ηεο θνηλόηεηαο είλαη ε θαηαλνκή ηεο εξγαζίαο. Ο 

Campanella αζθεί θξηηηθή ζηνλ Αξηζηνηέιε, ν νπνίνο είρε απνθιείζεη από ηελ 

θαηεγνξία ηεο πιήξνπο ηζαγέλεηαο θαη από ηα πςειόηεξα επίπεδα ηεο αξεηήο ηνπο 

ηερλίηεο, ηνπο αγξόηεο θαη όζνπο αζρνινύληαη κε ρεηξσλαθηηθή εξγαζία. Σηελ 

Ζιηνύπνιε θαλέλα επάγγεικα δελ είλαη ρπδαίν ή θαηώηεξν θαη είλαη όια ίζεο 

αμηνπξέπεηαο - ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, νη εξγαδόκελνη πνπ είλαη ππνρξεσκέλνη λα 

θαηαβάιινπλ κεγαιύηεξε πξνζπάζεηα, π.ρ. ηερλίηεο θαη νηθνδόκνη, ιακβάλνπλ πην 

πνιινύο επαίλνπο. Ο θαζέλαο πξέπεη λα γλσξίδεη όισλ ησλ εηδώλ ηηο εξγαζίεο, θαη 

ζηε ζπλέρεηα θάζε άλζξσπνο πξέπεη λα αζθεί εθείλν ην επάγγεικα γηα ην νπνίν έρεη 

ηηο κεγαιύηεξεο ηθαλόηεηεο. Γελ έρνπλ ππεξέηεο θαη θακία ππεξεζία δελ ζεσξείηαη 

αλάμηα. Τν κόλν πξάγκα πνπ ζεσξνύλ όηη είλαη θαηαθξηηέν είλαη ε αδξάλεηα θαη κε 

ηνλ ηξόπν απηό έξρνληαη λα δώζνπλ πξνηεξαηόηεηα ζηελ αμηνπξέπεηα ηεο εξγαζίαο 

θαη λα αλαηξέςνπλ κηα παξάινγε αληίιεςε ηεο αξηζηνθξαηίαο, πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ 

αδξάλεηα θαη ηελ αδπλακία. Φάξε ζηελ ίζε θαηαλνκή ηεο εξγαζίαο, αξθεί γηα θάζε 

άηνκν λα εξγάδεηαη κόλν ηέζζεξηο ώξεο ηελ εκέξα. Αιιά είλαη ζεκαληηθό όινη λα 

δνπιεύνπλ, γηαηί ε απξαμία ηνπ ελόο ζα έρεη επηπηώζεηο ζηα νθέιε θαη ηελ 

πξνζπάζεηα ησλ άιισλ. Οη πνιίηεο δελ έρνπλ ηίπνηα ζηελ ηδηνθηεζία ηνπο θαη ηα 

πάληα είλαη θνηλά, από ηα ηξόθηκα σο ηα ζπίηηα, από ηελ απόθηεζε γλώζεσλ σο ηελ 

άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, από ηηο απνδόζεηο ηηκώλ σο ηηο δηαζθεδάζεηο, από ηηο 

γπλαίθεο σο ηα παηδηά. Υπάξρνπλ «αμησκαηνύρνη» ππεύζπλνη γηα ηελ δηαλνκή θάζε 

πξάγκαηνο θη ειέγρνπλ όηη απηό κνηξάδεηαη δίθαηα, αιιά θαλείο δελ κπνξεί λα 

νηθεηνπνηεζεί ν,ηηδήπνηε γηα ηνλ εαπηό ηνπ. Σύκθσλα κε απηνύο, ε θαηνρή ελόο 

ζπηηηνύ ή κηαο νηθνγέλεηαο εληζρύεη ηε «θηιαπηία» κε όιεο ηηο νιέζξηεο ζπλέπεηεο πνπ 

απηό ζπλεπάγεηαη. Ενπλ ζαλ «θηιόζνθνη από θνηλνύ», επεηδή γλσξίδνπλ ηηο 

αξλεηηθέο επηπηώζεηο κηαο άληζεο θαηαλνκήο ησλ αγαζώλ όρη κόλν ζην θνηλσληθό 

αιιά θαη ζην εζηθό επίπεδν.  

Τα ηείρε, εθηόο από ην λα πεξηβάιινπλ θαη λα πξνζηαηεύνπλ ηελ πόιε, είλαη επίζεο 

θνπξηίλεο ελόο εμαηξεηηθνύ ζεάηξνπ θαη ζειίδεο κηαο εηθνλνγξαθεκέλεο 

εγθπθινπαίδεηαο γλώζεσλ. Οη ηνίρνη ησλ αλαθηόξσλ είλαη δσγξαθηζκέλνη κε εηθόλεο 

από ηηο όιεο ηηο ηέρλεο θαη ηηο επηζηήκεο. Ξεθηλώληαο κε ηνλ ηνίρν πνπ ππνζηεξίδεη 

ηηο ζηήιεο ηνπ λανύ θαη ζηαδηαθά θαηεβαίλνληαο ζε κεγάινπο θύθινπο, 

αθνινπζώληαο ηε ζεηξά ησλ πιαλεηώλ από ηνλ Δξκή σο ηνλ Κξόλν, ζπλαληάκε 

εηθόλεο ηνπ νπξαλνύ θαη ησλ αζηεξηώλ, ησλ καζεκαηηθώλ ζηνηρείσλ, θάζε ρώξαο ζηε 

γε θαη όισλ ηα ζαπκάησλ θαζώο θαη ησλ κπζηηθώλ ησλ νξπθηώλ, ησλ θπηηθώλ θαη 

δσηθώλ θόζκσλ, κέρξη λα θηάζνπκε ζηελ αλζξσπόηεηα ζηνλ εζσηεξηθό ηνίρν ηνπ 

έθηνπ θύθινπ. Απεηθνλίδνληαη νη κεραληθέο ηέρλεο θαη νη εθεπξέηεο. Ο Campanella 

ελδηαθέξνληαλ πνιύ γηα όιεο ηηο έμππλεο αλαθαιύςεηο θαη ε Ζιηνύπνιε παξέρεη 

πνιιά παξαδείγκαηα «πεξίεξγσλ εθεπξέζεσλ», όπσο ηα ζθάθε πνπ είλαη ζε ζέζε λα 

πιένπλ ρσξίο άλεκν θαη ρσξίο παληά θαη νη αλαβνιείο, πνπ θαζηζηνύλ δπλαηό λα 



θαζνδεγήζεη θαλείο έλα άινγν ρξεζηκνπνηώληαο κόλν ηα πόδηα ηνπ, αθήλνληαο ηα 

ρέξηα ηνπ ειεύζεξα . Σην εμσηεξηθό ηείρνο απεηθνλίδνληαη λνκνζέηεο, είλαη δε εδώ  ζε 

«έλα κέξνο ύςηζηεο ηηκήο» όπνπ ν Γελνπάηεο λαύηεο αλαγλσξίδεη ηνλ Φξηζηό θαη 

ηνπο δώδεθα απνζηόινπο πνπ ζπκπαξνπζηάδνληαη κε ηνλ Μσπζή, ηνλ Όζηξη , ηνλ 

Γία, ηνλ Δξκή θαη ηνλ Μσάκεζ. Ζ γλώζε δελ είλαη θιεηζκέλε ζε βηβιία πνπ 

θπιάζζνληαη ζε ρσξηζηνύο ρώξνπο, όπσο νη βηβιηνζήθεο, αιιά είλαη αλνηρηά 

κπξνζηά ζηα κάηηα όισλ. Απεηθνληδόκελε θαη’ απηόλ ηνλ ηξόπν ε γλώζε, 

πξνσζείηαη κηα ηαρύηεξε, επθνιόηεξε θαη πην απνηειεζκαηηθή κνξθή κάζεζεο, 

δεδνκέλνπ όηη ζπλδέεηαη κε ηελ ηέρλε ηεο κλήκεο, ε νπνία ππνγξακκίδεη ηελ 

ππνβιεηηθή θαη ζπγθηλεζηαθή δύλακε ηεο εηθόλαο. Από ηελ πξώηκε παηδηθή ειηθία νη 

λένη ηξέρνπλ ηξηγύξσ από απηό ην ζέαηξν ηεο γλώζεο θαη κε θαηάιιειε θαζνδήγεζε 

θαη κέζα από ηηο θαηάιιειεο δηαδξνκέο καζαίλνπλ κε ραξά, ζαλ λα παίδνπλ έλα 

παηρλίδη, ρσξίο πξνζπάζεηα ή πόλν . 

Δθηόο από ηελ θνηλόηεηα ησλ αγαζώλ θαη ηνπο βακκέλνπο ηνίρνπο, έλα άιιν 

ραξαθηεξηζηηθό ηεο Ζιηνύπνιεο, πνπ ζα είλαη πην δύζθνιν θαη αλεζπρεηηθό θαη πνπ 

ν ίδηνο ν Campanella πεξηγξάθεη σο δηαδηθαζία «ζθιεξή θαη επίπνλε», είλαη ε 

θνηλόηεηα ησλ ζπδύγσλ. Απηή είλαη ε ιύζε πνπ πηνζεηήζεθε από ηνπο πνιίηεο γηα ην 

πξόβιεκα ηεο παξαγσγήο. Απερώληαο ηε δηδαζθαιία ηνπ καζεηή ηνπ Ππζαγόξα 

Οcellus Lucanus (Ώθηιινο από ηε Λνπθαλία)
2
, ν Campanella ιέεη όηη είλαη 

εθπιεθηηθό όηη νη άλζξσπνη αζρνινύληαη κε ηελ αλαηξνθή αιόγσλ θαη ζθύισλ ελώ 

παξακεινύλ ηε δηθή ηνπο. Ζ πξάμε ηεο αλαηξνθήο ζπλεπάγεηαη κεγάιε επζύλε εθ 

κέξνπο ησλ γνλέσλ.  Αλ  αζθείηαη κε εζθαικέλν ηξόπν κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κηα 

καθξά αιπζίδα πόλνπ. Δπηπιένλ ππάξρεη κηα ζηελή ζρέζε κεηαμύ ησλ θπζηθώλ 

ζηνηρείσλ ηνπ αηόκνπ (ραξαθηήξαο) πνπ είλαη έκθπηα θαη δελ αιιάδνπλ κεηά θαη ηεο 

εζηθήο αξεηήο, πνπ ρξεηάδεηαη έλα θαηάιιειν έδαθνο γηα λα ξηδώζεη θαη λα 

επεκεξήζεη . Ζ γέλλεζε ηνπ αλζξώπνπ ζα πξέπεη λα ηεξεί ζπγθεθξηκέλεο 

πξνδηαγξαθέο θαη λα κελ αλαηεζεί ζηελ ηύρε, νύηε ζε κεκνλσκέλα ζπλαηζζήκαηα . 

Οη πνιίηεο δηαθξίλνπλ ηελ έλλνηα ηεο Αγάπεο κεηαμύ αλδξώλ θαη γπλαηθώλ κε βάζε 

ηε θηιία θαη ην ζεβαζκό πεξηζζόηεξν από ηε ζεμνπαιηθή έιμε θαη πνπ εθθξάδεηαη κε 

πξάμεηο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ζεμνπαιηθόηεηα, όπσο νη αληαιιαγέο δώξσλ , 

ζπδήηεζε θαη ρνξό. Ζ γελεηήζηα πξάμε, από ηελ άιιε πιεπξά, πξέπεη λα ππαθνύεη ζε 

απζηεξνύο θαλόλεο, όζνλ αθνξά ηηο θπζηθέο θαη εζηθέο αμίεο ησλ γνλέσλ θαη ηελ 

επηινγή ελόο επλντθό ρξόλνπ γηα ηε ζύιιεςε, θαζνξίδεηαη από αζηξνιόγν. Μηα 

ηέηνηα έλσζε δελ είλαη ε έθθξαζε κηαο πξνζσπηθήο, ζπλαηζζεκαηηθήο ή παζηαζκέλεο 

ζρέζεο, αιιά κάιινλ ζπλδέεηαη κε ηελ θνηλσληθή επζύλε ηεο γέλλεζεο θαη ηελ 

αγάπε γηα ηε ζπιινγηθή θνηλόηεηα . 
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