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Αντώνης Μακρυδημήτρης  

 

Ανωνύμου 

Ένας διάλογος για την Ευρωτοπία 

(A dialogue on Eurotopia) 

 

Ι 

 

1. Κάποιος γνωστός μου επέστρεψε προσφάτως από ένα ταξίδι του στη 

χώρα της Ευρωτοπίας. Δεν μου απεκάλυψε τους λόγους που βρέθηκε εκεί, ούτε 

για πόσο διάστημα επακριβώς παρέμεινε στις πόλεις και τις πρωτεύουσες των 

κρατών μελών της Ευρωτοπίας, που εκτείνονται δυτικότερα των πιο δυτικών 

ακτών της Ελλάδος. 

 Όσα έμαθε για τον τόπο εκείνο και τις επιμέρους πολιτικο-διοικητικές 

ενότητες που τον απαρτίζουν, ένα είδος συνομοσπονδιακής κοινοπολιτείας, 

είπε ότι τα άντλησε από συζητήσεις με διακεκριμένους πολίτες και πολιτικούς 

των περιοχών εκείνων, αλλά και με ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών, 

που μπόρεσε να εντοπίσει και να συνεννοηθεί μαζί τους. Η εξοικείωσή του με 

τη γλώσσα της Ευρωτοπίας ή τις παραλλαγές και τις διαλέκτους, που απαντούν 

σε διάφορες πόλεις και τοπικές κοινωνίες, δεν είναι πολύ καλή, αλλά πάντως 

είναι αισθητά καλύτερη από τη δική μου. 

 

2. Οι πληροφορίες και οι εντυπώσεις που μετέφερε ο φίλος μου από αυτή 

την περιοχή του πλανήτη, μια περιοχή και μια κατάσταση των πραγμάτων από 

την οποία ο τόπος μας επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο, αν και όχι πάντοτε 

                                                 
 Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών. Γυρίζοντας από τις καλοκαιρινές διακοπές, εντόπισα στην αλληλογραφία 

μου το παρόν κείμενο, που ίσως έχει αποσταλεί και σε άλλους. Το αντιγράφω, για να μη χαθεί.  
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κατά τρόπο ομαλό ή ειρηνικό, θεώρησα πως παρουσίαζαν εξαιρετικό 

ενδιαφέρον. Για να μη πω ότι μου φάνηκαν χρήσιμες για την κατανόησή μας 

των κατοίκων και των νοοτροπιών που επικρατούν σ’ εκείνη την περιοχή του 

κόσμου, μια περιοχή που όπως ξέρουμε εκτείνεται δυτικά, εκεί που πέφτει ο 

ήλιος, αλλά τον χειμώνα από εκεί έρχονται συνήθως τα σύννεφα και οι βροχές. 

 Ζήτησα, λοιπόν, από τον φίλο μου να καταγράψει κάποιες από τις 

εντυπώσεις και τις ιδέες, που είχε αποκομίσει από το ταξίδι του στην 

Ευρωτοπία. Για λόγους, όμως, που δεν επεξήγησε επαρκώς, έδειξε μιαν 

απροθυμία να προβεί σε αυτό το εγχείρημα που το χαρακτήρισε ως επίπονο και 

χρονοβόρο. Πολλώ δε μάλλον που θα έπρεπε να επαναλάβει γραπτώς εκείνα 

που είχε ήδη εκθέσει grosso modo προφορικώς (εξάλλου, πλατωνιστί, τα 

άγραφα δόγματα υπερέχουν των γραπτών). Δεδομένου, ωστόσο, ότι δεν φάνηκε 

να κάμπτεται από τις δικές μου εκκλήσεις και τις διαβεβαιώσεις για την 

ωφέλεια και την αξία ενός τέτοιου υπομνήματος, αποτόλμησα να καταγράψω ο 

ίδιος εν θερμώ, αλλά προτού χαθούν εντελώς από τη μνήμη μου, ορισμένες από 

τις αναπαραστάσεις των δικών του ιδεών και απόψεων, που περιέπεσαν στη 

δική μου αντίληψη των πραγμάτων. 

 Ζητώ, πάντως, από τον φιλομαθή αναγνώστη να συγχωρήσει το άτακτο 

και τη σπουδή του ύφους μου, καθώς και αρκετές ελλείψεις στην καταγραφή 

των αναμνήσεων του φίλου μου από το ταξίδι του στην Ευρωτοπία. Ίσως κι 

έτσι, όμως, μια ατελής εικόνα μοιάζει καλύτερη από την παντελή απουσία της. 

 

ΙΙ 

 

3. Πρωτεύουσα των ευρωτοπιανών ή μάλλον πρωτεύουσα των 

πρωτευουσών των κρατών μελών που συναπαρτίζουν την Ευρωτοπιανή 

Ομοσπονδία, είναι η Γάνδη. Εκεί συναντώνται τακτικά οι πολιτικοί ηγέτες των 
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χωρών ή οι εκπρόσωποί τους και συζητούν εξαντλητικά, ενίοτε άχρι πρωίας, 

περίπλοκα ζητήματα που αφορούν την κοινή τους πολιτική και πορεία. Δεν θα 

σε εκπλήξει να αναφέρω, σημείωσε με νόημα ο φίλος μου, γνωρίζοντας τις 

επιφυλάξεις και τους ενδοιασμούς μου για πρόσφατες τάσεις σε αυτόν τον 

κλάδο της δημόσιας πολιτικής, ότι τα οικονομικά θέματα καταλαμβάνουν τη 

μερίδα του λέοντος των ενδιαφερόντων και των κοινών τους διασκέψεων. 

 Ο καθένας ομιλεί, κατά κανόνα, καλύτερα τη μητρική του γλώσσα, αλλά 

καταφέρνουν εν τέλει να συνεννοηθούν για τα στοιχειώδη σε μια κοινή lingua 

franca ως το σημείο που δεν χάνονται ή αλλοιώνονται τα νοήματα, οπότε 

προσφεύγουν στη συνδρομή εξειδικευμένων συμβούλων, μεταφραστών και 

διερμηνέων. 

 Οι περισσότεροι από τους ευρωτοπιανούς ηγέτες και τους εκπροσώπους 

τους δηλώνουν, μετά τις εκτενείς διασκέψεις τους, αρκετά ικανοποιημένοι από 

τα αποτελέσματα και τη συμμετοχή των χωρών τους σε αυτή τη 

συνομοσπονδία. Παρά την ταλαιπωρία των συχνών ταξιδιών από τις 

πρωτεύουσες των χωρών τους στη Γάνδη, όπου και η έδρα των υπηρεσιών της 

Ευρωτοπίας, αλλά και τη δυσχέρεια της ουσιαστικής επικοινωνίας στις 

μακρόσυρτες διασκέψεις και συνομιλίες τους με ανθρώπους των οποίων τη 

γλώσσα, τη νοοτροπία και την κουλτούρα δεν συμμερίζονται, ούτε κατά βάθος 

εκτιμούν ή θαυμάζουν, προτιμώντας ευλόγως τα ίδια και οικεία από τα 

αλλότρια και ανοίκεια, εντούτοις αρέσκονται να τονίζουν ότι τουλάχιστον 

έχουν καταφέρει πλέον να μη πολεμούν μεταξύ τους, όπως γινόταν τόσο συχνά 

στο παρελθόν. Τώρα ανταλλάσσουν επιχειρήματα και αντιπαραθέτουν 

συμφέροντα στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων, ενώ παλαιότερα δεν 

ακουγόταν παρά η κλαγγή των όπλων στα πεδία των μαχών, για ν’ 

ακολουθήσουν οι αιματοχυσίες, οι βιαιοπραγίες, οι κατακτήσεις και οι 

εισβολές. Συνδέονται πλέον μεταξύ τους, συμπλήρωσε χαριτολογώντας 
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αγγλιστί και με μιαν ελαφρά ειρωνική διάθεση ο φίλος μου, ‘by common 

affairs, not common affections’! 

 Επίσης, οι ευρωτοπιανοί αξιωματούχοι σημειώνουν με ευαρέσκεια τα 

ουκ ολίγα και αμελητέα οικονομικά οφέλη που αποκομίζουν οι κάτοικοι των 

χωρών τους από την εμπορική πολιτική και το κοινό νόμισμα που έχουν 

υιοθετήσει στις συναλλαγές τους, αλλά και κάποιους άλλους κανόνες σχετικά 

με τη διακίνηση των αγαθών, των υπηρεσιών, των ιδεών και των ανθρώπων, 

κ.λπ. 

 

4. Για τον τόπο μας, θυμάμαι σημείωσε ο φίλος μου, οι ευρωτοπιανοί έχουν 

μια μάλλον ασαφή ιδέα. Εξάλλου, ελάχιστοι από αυτούς τον έχουν επισκεφθεί 

κατ’ ιδίαν, δηλαδή όχι κατά τρόπο επίσημο, όπου όλα ωραιοποιούνται και δεν 

υπεισέρχεται εύκολα κανείς στο βάθος της γνώσης των πραγμάτων. Ομολογούν 

πως θαυμάζουν το αρχαίο κλέος των προγόνων μας, που το θεωρούν εσαεί 

κτήμα της οικουμένης. Δύσκολα συγκρατούν, ωστόσο, ταυτοχρόνως μιαν 

αίσθηση δυσπιστίας, αν όχι και αποστροφής κάποτε, για τους συγκαιρινούς 

κατοίκους ετούτης της χώρας, που τους προσάπτουν, υπόρρητα πάντα, την 

καπηλεία της δόξας των προπατόρων. Μπορεί το έθνος να είναι ο αδιάρρηκτος 

δεσμός και η αίσθηση της κοινής συμμετοχής και πορείας όχι μόνο μεταξύ των 

ζώντων, αλλά και μεταξύ των παρόντων, των παρελθόντων και των 

μελλοντικών γενεών, όπως είπε κάποτε ένας δικός τους στοχαστής, εντούτοις 

αρκετοί ευρωτοπιανοί αποκόπτουν ενίοτε κάπως αυθαίρετα στη δική μας 

περίπτωση το παρελθόν από το παρόν και το μέλλον αυτού του τόπου. 

 

5. Είπα να σταματήσω σε τούτο το σημείο για να διορθώσω αυτά τα 

συμπεράσματα ή μάλλον τις εντυπώσεις και άτοπες προϊδεάσεις των άγνωστών 

μου ευρωτοπιανών, αλλά φοβήθηκα μην ανακόψω τον ειρμό της αφήγησης και 
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των αναμνήσεων του φίλου μου. Προτίμησα, λοιπόν, να κρατήσω τις σκέψεις 

μου για μένα και να πληροφορηθώ καλύτερα τι οι άλλοι λένε ή νομίζουν για 

μας. 

 Παρακάλεσα, ως εκ τούτου, τον φίλο μου να συνεχίσει τη διήγησή του. 

Είχε ήδη προχωρήσει, εξάλλου, το δείλι και στο παγκάκι του κήπου, όπου 

καθόμασταν, είχαν αρχίσει να θολώνουν τα χρώματα και να αφυπνίζονται σιγά 

σιγά οι σκιές. Σε λίγο θα ερχόταν κύμα το κύμα και η ψύχρα, που είναι ό,τι 

περισσότερο απεχθάνεται η ιδιοσυγκρασία μου, ιδίως αυτή την εποχή του 

έτους. Ζήτησα ξανά από τον φίλο μου να συνεχίσει. Ιδίως ρώτησα ποια 

εντύπωση είχε αποκομίσει για τους βασικούς νόμους, τα ήθη και έθιμα στη 

δημόσια σφαίρα της Ευρωτοπίας. 

 

6. Αυτό που ιδιαίτερα με εντυπωσίασε, αποκρίθηκε εκείνος, είναι μια 

πελώρια δημόσια υπηρεσία, που έχουν συστήσει στην πρωτεύουσα των 

πρωτευουσών της Ευρωτοπίας και καταλαμβάνει όλη την έκταση των κτιρίων 

και των αιθουσών του μεγάλου κάστρου της Γάνδης. Μοιάζει κάπως με πύργο 

της Βαβέλ, τόσες είναι οι γλώσσες, οι απόψεις και οι μορφές επικοινωνίας που 

απαντούν και καλλιεργούνται εκεί, αλλά θεωρείται από πολλούς ως το καύχημα 

της Ευρωτοπιανής Κοινοπολιτείας. Τούτο διότι προάγει τα κοινά συμφέροντα 

των επιμέρους λαών και οντοτήτων που την απαρτίζουν, κατά τρόπο 

στοιχειωδώς νόμιμο, αντικειμενικό και ανιδιοτελή – sine ira ac studio, όπως 

ορίζει ένα βασικό αξίωμα της οργάνωσής τους, δίχως ιδιαίτερη εύνοια ούτε 

απαρέσκεια για τίποτα ή για κανέναν. 

 Και τι γίνεται, ρώτησα απορημένος εγώ, με τη διαφορετική και 

ποικίλλουσα κατ’ ανάγκην ισχύ και δύναμη επιρροής μεταξύ των επιμέρους 

κρατών και ηγετών; Δεν εφαρμόζεται εκεί ο παγκόσμιος νόμος που ορίζει ότι οι 

ισχυροί επιβάλλουν εν τέλει τη βούλησή τους επί των αδυνάτων, και τούτο 
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επενδύεται κατόπιν με το κύρος και την αυθεντία των διατάξεων των νόμων και 

των κανόνων ‘δικαίου’; Ενώ και οι αδύνατοι, από τη σκοπιά τους, κοιτάζουν 

πώς θ’ αρπάξουν όσο περισσότερα μπορούν από τους ισχυρούς, δίχως να 

γίνονται από αυτούς αντιληπτοί και δίχως να επισύρουν τη μήνι της οργής και  

της εκδίκησής τους; 

 Όχι, αποκρίθηκε ο φίλος μου. Εκεί ισχύει και τηρείται ένα νέος νόμος και 

καθολικός κανόνας περί της μεθόδου επιλύσεως των διαφορών: ονομάζεται 

‘διαρκής και εξαντλητική διαπραγμάτευση’, που μπορεί να διαρκεί ώρες και 

ημέρες πολλές, να επεκτείνεται σε πολλά και πολλαπλά ιεραρχικά κλιμάκια, 

ώσπου να καταλήξουν κάποια στιγμή μετά κόπων και βασάνων σε ένα νοητό 

όριο, που αποκαλείται ‘δίκαιος και έντιμος συμβιβασμός’ (consensus 

eurotopiae). Παρά τις δύσκολα συγκαλυπτόμενες απειλές και συγκρούσεις, που 

εκστομίζονται συχνάκις εντός κεκλεισμένων θυρών, στο τέλος όλοι εξέρχονται 

από την τράπεζα της πολυμερούς διαπραγμάτευσης και αναχωρούν για τις 

πρωτεύουσες των χωρών τους με ένα αίσθημα ικανοποίησης, που συνοδεύει 

την κόπωσή τους, πως τουλάχιστον κατάφεραν να αποφύγουν το χειρότερο. 

«Όχι, δεν είμαστε ταγμένοι για να πούμε/ πού είναι το δίκιο. Το δικό μας χρέος/ 

είναι να βρούμε το μικρότερο κακό», μοιάζουν να λένε με τα λόγια του δικού 

μας πρώτου νομπελίστα ποιητή (στο ποίημα ‘Ο Δαίμων της Πορνείας’, 

Ημερολόγιο Καταστρώματος, Γ΄). Θα συνεχίσουν, δηλώνουν πάντα, να 

συνυπάρχουν και να εξομαλύνουν τις διαφορές τους βήμα βήμα σ’ ένα 

αδιάκοπο δούναι και λαβείν, ένα ισοζύγιο οφέλους και ζημίας, πορευόμενοι 

ήσυχα και σταθερά προς το μέλλον. 

Διακρίνοντας την απορία να αιωρείται στο βλέμμα μου, ο φίλος μου 

προσέθεσε πως αυτή η μέθοδος της διαρκούς διαπραγμάτευσης και του τελικού 

συμβιβασμού (δίκαιου και έντιμου, κατά τις εκτιμήσεις των εμπλεκομένων) δεν 

περιορίζεται μονάχα στα πολιτικά και κυβερνητικά όργανα και τους θεσμούς 
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της Ευρωτοπίας. Αντιθέτως, επεκτείνεται στο σύνολο των συλλογικοτήτων και 

των διαδικασιών που απαντούν στην ευρωτοπιανή δημόσια σφαίρα, ήτοι στα 

δικαστήρια, τις ποικίλες επιτροπές, ακόμα και σ’ ένα υπερκείμενο βουλευτήριο 

όπου ο διάλογος καλλιεργεί την αλληλεγγύη μεταξύ των λαών της Ευρωτοπίας. 

Η πεμπτουσία της μεθόδου της διαπραγμάτευσης και του συμβιβασμού, 

λοιπόν, όχι πια η λογική της απροκάλυπτης ισχύος, εκφράζει το βαθύτερο 

‘πνεύμα’ (Zeitgeist, γερμανιστί) της εποχής και επικρατεί σ’ εκείνο το μέρος 

του πλανήτη που εκτείνεται δυτικότερα από τις δικές μας ηλιόκαυστες ακτές. 

Μάλιστα, οι ευρωτοπιανοί ηγήτορες και οι εκπρόσωποί τους είναι τόσο 

υπερήφανοι για τούτο το δικό τους απόκτημα και δημιούργημα, ώστε 

φιλοδοξούν να το καταστήσουν παγκόσμιο νόμο και καθολική αρχή ή μέθοδο 

διευθέτησης των διαφορών και αποφυγής των βίαιων συγκρούσεων μεταξύ των 

ανθρώπων και των λαών της οικουμένης – urbi et orbi. 

 

ΙΙΙ 

 

7. Παρατηρώ πως είσαι, είπε τότε ο φίλος μου, προσεκτικός ακροατής των 

λεγομένων μου περί της μεγάλης Κοινοπολιτείας της Ευρωτοπίας. Χαίρω 

ιδιαίτερα, προσέθεσε, που η αφήγησή μου έχει προξενήσει όχι απλά την 

περιέργεια, αλλά έχει διεγείρει το γνήσιο κι ουσιαστικό ενδιαφέρον σου. Θα 

πρέπει, ωστόσο, τόνισε, να αποφύγεις μια παρεξήγηση. Ποια είναι αυτή;, 

ρώτησα. 

 Κατανοώντας, απάντησε, και συμμεριζόμενος, τουλάχιστον εν μέρει, τη 

δυσφορία σου για όσα συμβαίνουν στον τόπο μας εδώ και καιρό, και όχι μόνο 

επ’ εσχάτοις, δεν θα πρέπει μολοντούτο να ενδίδουμε σε απατηλές θεραπείες 

και ψευδεπίγραφες εκδοχές περί του είναι και του δέοντος είναι (Sein und 

Sollen, γερμανιστί, ξανά). Όσο αξιοθαύμαστη κι αν είναι ή, τέλος πάντων, 
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φάνηκε σ’ εμένα πως είναι από πολλές απόψεις η Ευρωτοπία, θα ήταν σφάλμα, 

προσέθεσε ο φίλος μου τονίζοντας μια μια τις λέξεις και τις εκφράσεις, να 

εξαχθεί το συμπέρασμα από τα λεγόμενά μου πως πρόκειται για μια αληθινή 

ουτοπία, μια ιδεατή, δηλαδή, πολιτεία σαν κι αυτή, ας πούμε, που σκιαγραφεί 

στην Πολιτεία του ο Πλάτων. 

Για να φέρω ένα παράδειγμα και να διασκεδάσω κάπως πιθανές 

παρανοήσεις, συνέχισε ο φίλος μου, και γνωρίζοντας το ενδιαφέρον σου για το 

θέμα, η σύσταση της ιδεατής πολιτείας, more platonico, ερείδεται επί μιας 

απολύτως ουσιώδους προϋπόθεσης και συνθήκης sine qua non: ότι, δηλαδή, 

είτε οι ίδιοι οι φιλόσοφοι κυβερνούν εν τοις πράγμασι είτε αυτοί που κυβερνούν 

φιλοσοφούν γνησίως τε και ικανώς. Διαφορετικά, αν δεν συμπίπτουν και δεν 

συγκλίνουν φιλοσοφική προδιάθεση και πολιτική ικανότητα, η άσκηση της 

εξουσίας αποκλείεται να πλησιάζει και να προσεγγίζει ούτε κατ’ ελάχιστον τις 

ακτές της επικράτειας της ιδεατής πολιτείας. 

 

8. Τούτου λεχθέντος, συνέχισε, και στο μέτρο που κατάφερα να αντιληφθώ 

τη φύση του κυβερνητικού τους συστήματος – και, όπως μπορείς να υποθέσεις, 

προσπάθησα να διαπιστώσω την ύπαρξη αυτού του απολύτως καθοριστικού ή 

αποφασιστικού κριτηρίου, όσο πιο αντικειμενικά και προσεκτικά γινόταν – δεν 

διαπίστωσα ότι στην Ευρωτοπία κυβερνούν οι ίδιοι οι φιλόσοφοι, ούτε ότι 

αυτοί που κυβερνούν και ασκούν την ύπατη πολιτική εξουσία φιλοσοφούν 

γνησίως, επαρκώς και επαξίως. Αντιθέτως, οι μεν φιλόσοφοι – όσοι τέλος 

πάντων απαντούν ακόμα εκεί και δεν έχουν αποδημήσει στην πέραν του 

Ατλαντικού Νέα Αμερικανίδα – κατά το μάλλον ή ήττον βρίσκονται 

αποκλεισμένοι από τα κέντρα εξουσίας και λήψης των ουσιωδών αποφάσεων. 

Σπανίως ζητείται η γνώμη τους και, όταν τούτο συμβεί κατ’ εξαίρεση, ουδόλως 

λαμβάνεται υπόψη. Οπότε και αυτοί συχνάζουν στα laboratoria ή στα 



 9 

αμφιθέατρα των πανεπιστημίων τους, στα σπουδαστήρια και τις βιβλιοθήκες με 

τους φοιτητές και τους ευάριθμους συναδέλφους τους ερευνητές. Δεν 

εκπλήσσει, λοιπόν, που συνήθως περιφέρονται σιωπηλοί και με βλέμμα 

θλιμμένο ανάμεσα στην aula και το scriptorium παρά στα υπουργικά 

συμβούλια, στις αίθουσες διασκέψεων του βασιλείου της επιτροπολογίας ή στα 

έδρανα των βουλευτηρίων. 

 Από την άλλη πλευρά, εκείνοι που κυβερνούν, εξουσιάζουν και 

διαβουλεύονται για τη λήψη των ουσιαστικών αποφάσεων περί των δημοσίων 

υποθέσεων επ’ ουδενί θα χαρακτήριζαν εαυτούς ή αλλήλους ως ‘φιλοσόφους’. 

Αντιθέτως, μάλλον με αποστροφή ή συγκατάβαση θα αντιδρούσαν ακούγοντας 

αυτόν τον όρο να ίπταται ανάμεσά τους ή να απευθύνεται σε κάποιον εξ αυτών. 

Το πολύ πολύ που θα δέχονταν είναι ότι έχουν σπουδάσει στα νιάτα τους 

κάποια κοινωνικά ή επαγγελματικά ωφέλιμη επιστήμη, συνήθως νομικά ή 

οικονομικά, μηχανική ή χημεία. Κυρίως αρέσκονται να υπογραμμίζουν το 

πρακτικό τους πνεύμα, τον ρεαλισμό, τη σύνεση και τη μετριοπάθεια στις 

αναλύσεις και τις αποφάσεις τους. Προτιμούν την τάξη και την πειθαρχία στους 

συλλογισμούς παρά τα άλματα και τις καινοτομίες στη θεωρία. 

Δεν έχουν, συνήθως, σπουδαία ιδέα για την αφηρημένη φιλοσοφία και 

τους πρωθιερείς της, τους οποίους εκλαμβάνουν ως ποιμένες ιδεών και βοσκούς 

των ανέμων, μη πραγματιστές αιθεροβάμονες, ιδεοληπτικούς, που είναι 

πρόθυμοι να εγκαταλείψουν το πλοίο στην τρικυμία, απογοητευμένοι  που δεν 

μπόρεσαν να διευθύνουν την κατεύθυνση των ανέμων. 

Άκουσα, μάλιστα, να γίνεται λόγος, άλλοτε με σκωπτική διάθεση και 

άλλοτε με απροκάλυπτη δυσφορία, για έναν εκπρόσωπο μιας χώρας μάλλον 

μικρής και προβληματικής ως προς την οικονομική της διαχείριση. 

Περιφερόταν, λένε, κουρεμένος όπως οι μοναχοί τον μεσαίωνα (κοινώς, γουλί) 

διεκδικώντας ταυτοειδώς την απομείωση του χρέους της χώρας (‘debt haircut’, 
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είναι ο τεχνικός όρος), ντυμένος ατημέλητα, σαν ένα είδος σύγχρονου κυνικού 

φιλοσόφου, που αρεσκόταν στις διασκέψεις τους να δίνει διαλέξεις περί της 

σημασίας της θεωρίας των παιγνίων, της ασυμπτωτικής ευστάθειας των αγορών 

και της δυναμικής των οικονομικών φαινομένων στον χαοτικό ορίζοντα της 

διαδραστικής οικουμενικότητας. Στο τέλος πίεσαν τον αρχηγό της 

κυβερνήσεώς του να τον αντικαταστήσει με κάποιον άλλον πιο μετρημένο 

εκπρόσωπο. 

 

9. Όσον αφορά, εξάλλου, σε άλλα γνωρίσματα της πλατωνικής ή και της 

Μοριανής ουτοπίας (λ.χ., την κοινοκτημοσύνη των αγαθών, την κατάργηση της 

ατομικής ιδιοκτησίας μεταξύ των μελών της άρχουσας τάξης, τη λιτή έως 

ασκητική διαβίωση των πολιτικών, την περίπου ισομερή κατανομή του πλούτου 

στις παραγωγικές τάξεις, κ.λπ.), αυτά ουδόλως απαντούν είτε στην κεντρική 

διοίκηση είτε στις κατά τόπους διοικήσεις των κρατών μελών της ευρωτοπιανής 

κοινοπολιτείας. 

 Μπορεί, συνεπώς, να είναι καλή και αποτελεσματική η διακυβέρνηση 

της Ευρωτοπίας, αλλά εφαρμογή μιας φιλοσοφικά επαρκούς ουτοπίας δεν είναι. 

Εξάλλου, όπου κυβερνά το χρήμα και η εργαλειακή λογική, είπε σχεδόν 

ψιθυριστά ο φίλος μου, αποκλείεται να κυβερνά η φιλοσοφία. Τούτη την 

τελευταία σκέψη εξέφρασε τόσο χαμηλόφωνα, που μετά δυσκολίας μπόρεσα να 

συλλάβω το νόημά της, αν και η ακοή μου είχε πολύ οξυνθεί, όσο και η ένταση 

της προσοχής μου. 

 Θα μπορούσε, βέβαια, να πει κανείς, συνέχισε πιο μεγαλοφώνως, ότι και 

τούτο δεν είναι λίγο. Ήτοι, το είδος της στοιχειωδώς επιστημονικής διοίκησης 

της πολιτείας, που επικρατεί στην ευρωτοπιανή κοινοπολιτεία. Μπορεί να μη 

συνιστά κάποιο διϊστορικής αξίας φιλοσοφικό υπόδειγμα εύτακτης πολιτείας, 

αλλά παρέχει στους ευρωτοπιανούς μια στοιχειωδώς επαρκή μορφή πολιτικο-
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διοικητικής οργάνωσης, νομιμοποιημένης μάλιστα στην αντίληψη ευρύτερων 

τμημάτων του πληθυσμού των χωρών της Ευρωτοπίας. 

 Δεν ξέρω, αγαπητέ φίλε, προσέθεσε, αν αυτή η διευκρίνιση σε 

απογοητεύει κάπως ή μετριάζει την αισιοδοξία σου για τα επιτεύγματα που 

σημειώνονται στην Ευρωτοπία, αλλά όφειλα να την κάνω. Τίποτα δεν 

αποκλείει, εξάλλου, και σε βάθος χρόνου, τούτο το ατελές, ίσως, επί του 

παρόντος, σύστημα πολιτικής διακυβέρνησης της Ευρωτοπίας να αποδειχθεί 

ανθεκτικότερο, πιο πρακτικό και πιο πειστικό από κάποιο πιο αυθεντικό 

υπόδειγμα φιλοσοφικής ουτοπίας. Veritas filia temporis, δεν έλεγαν και οι 

Λατίνοι; 

 

10. Τα λόγια αυτά του φίλου μου πράγματι με μελαγχόλησαν κάπως. 

Μολονότι είχα πολλά να αντιλέξω τόσο για τη δική μας κατάσταση, όσο και 

την ευρωτοπιανή εκδοχή της διακυβέρνησης των δημοσίων πραγμάτων, 

προτίμησα να σιωπήσω και να τηρήσω τον παλιό μοναστικό κανόνα ‘να μην 

επικρίνεις τον τρόπο ζωής των άλλων, ούτε να επαινείς τον δικό σου’, που 

θαύμαζα και τηρούσα στα νιάτα μου. Εξάλλου, ούτε εμείς αλλ’ ούτε εκείνοι 

κατοικούν σε χώρα αγγέλων. Civitas Humana είναι η δική μας, όσο και η δική 

τους. 

 Είχε, όμως, κι εκείνος πια κουραστεί από την αφήγησή του. Η ψύχρα 

στον κήπο είχε πια απλωθεί για τα καλά, όπως και το σκοτάδι στο σούρουπο 

που πύκνωνε ολοένα. Είπαμε, λοιπόν, να καληνυχτιστούμε και να πάρει ο 

καθένας τον δρόμο τον δικό του. Τον διάλογό μας θα τον συνεχίζαμε κάποια 

άλλη φορά. 

 

 

----------------------------------- 


