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Αφινω το ςτοχαςμό για το χρόνο ςτου φιλοςόφουσ, μπορϊ όμωσ να ςκεφτϊ 

ςυλλογιςτϊ  τθ ςχζςθ μου με το χρόνο, θ οποία πάντα, από τότε δθλαδι που 

με κυμάμαι, ιταν αυτι που ςιμερα κα λζγαμε μια περίπλοκθ ςχζςθ. 

Κατά κανόνα νομίηουμε ότι θ ςυνείδθςθ τθσ διαχρονικότθτασ ανικει 

αποκλειςτικά ςτουσ ενιλικουσ αλλά εγϊ δεν ςυμφωνϊ απολφτωσ, γιατί, όπωσ 

γράφει θ ΗυράνναΗατζλθ, κι θ παιδικι θλικία ζχει τθ δικι τθσ αρχαιολογία. 

Όταν ιμουν παιδί, περίπου ζξι ι  εφτά χρονϊν, ςτθ ηωι μου υπιρχαν δυο 

είδθ χρόνου: ο κυκλικόσ χρόνοσ και ο γραμμικόσ χρόνοσ. Ο κυκλικόσ είχε να 

κάνει κυρίωσ με τισ εποχζσ, με τισ γιορτζσ όπωσ τα Χριςτοφγεννα και το 

καρναβάλι, με τθν αρχι και το τζλοσ των καλοκαιρινϊν διακοπϊν. Επρόκειτο 

δθλαδι για ζναν προβλζψιμο και κακθςυχαςτικό χρόνο, κατά τον οποίο κάκε 

πράγμα ζπρεπε να επαναλαμβάνεται και να γυρίηει πάντα. Αντίκετα, ο 

γραμμικόσ χρόνοσ περνοφςε και δεν γφριηε  πια, πράγμα που με ανθςυχοφςε 

πολφ. Ιταν εκείνοσ των κανάτων  (των παπποφδων, για παράδειγμα, και των 

ηϊων μου). Μόλισ πιγα ςτθν πρϊτθ Δθμοτικοφ, άρχιςα να γράφω ζνα 

θμερολόγιο, ςτο οποίο το κφριο κζμα δεν αποτελείτο από τα πράγματα που 

ζκανα κακθμερινά αλλά από τθν ακριβι καταγραφι όλων των πραγμάτων 

που γίνονταν γφρω μου, ζςτω κι αςιμαντα. Ακόμα κρατάω τα τετράδια με το 

ςωςτό κατάλογο όλων των αντικειμζνων που βρίςκονταν πάνω ςτο τραπζηι 

του υπνοδωματίου μου: παιχνίδια , Λζγκο, κοφκλεσ, βιβλιαράκια με τουσ τα 

τίλουσ τουσ, ι με τθν ακριβι τοποκζτθςθ των φυτϊν ι των λουλουδιϊν που 

γεννοφςαν ι πζκαιναν κάκε εβδομάδα ςτον κιπο μασ. Θ ςθμαςία αυτισ τθσ 

τρελισ καταλογράφθςθσ ιταν ότι όλα τα ανεπανάλθπτα πράγματα δεν κα 

χάνονταν εντελϊσ αν εγϊ τα αποκικευα όλα μζρα με τθ μζρα. Αφοφ 

κατάλαβα ότι εγϊ ανικα ςτο γραμμικό χρόνο, ζπειτα άρχιςα να καταγράφω 

όλα αυτά που γίνονταν και ς’ εμζνα , ϊςτε να μθ χακοφν για πάντα. 

αν ζφθβθ ευτυχϊσ δεν ενδιαφερόμουν πια για τθν διαχρονικότθτα αλλά 

μάλλον για τθ διαχείριςθ του χρόνου. Κυμάμαι ότι με εντυπωςίαηαν πολφ οι 

λζξεισ του ζνεκα  για τθν βραχφτθτα τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ όταν τισ 

διαβάςαμε  ςτο ςχολείο, δθλαδι ότι θ ηωι μασ δεν είναι ςφντομθ αλλά εμείσ 

οι άνκρωποι τθν κάνουμε να φαίνεται ςφντομθ με μάταιεσ δραςτθριότθτεσ.  



Αφοφ ζγραφα ακόμα ςτο θμερολόγιό μου, αντελιφκθν ότι όλεσ οι ςελίδεσ 

ιταν γεμάτεσ με πράξεισ που φαινόταν αναγκαίεσ ςτθ ςτιγμι που τισ ζκανα 

(κάκε μζρα να κοιτάηω  τθλεόραςθ, να διαβάηω για το ςχολείο, κλπ) αλλά 

μετά από χρόνια , διαβάηοντασ το τι ζγραφα, ςίγουρα κα καταλάβαινα ότι 

ολόκλθρθ ηωι μου είχε περάςει μζρα με τθ μζρα ςε πράξεισ όπωσ αυτζσ. 

Επομζνωσ ζνιωκα ότι ζπρεπε να χρθςιμοποιιςω  τον χρόνο μου καλφτερα και 

γζμιςα τισ μζρεσ μου με χριςιμεσ πράξεισ: όπωσ να ςπουδάςω μια άλλθ ξζνθ 

γλϊςςα, να ενδιαφερκϊ πιο πολφ για τθν πολιτικι, να μάκω να παίηω τθν 

κικάρα, να διαβάςω όλα τα βιβλία που μποροφςα, όλα αυτά με άγχοσ να μθν 

χάςω οφτε μια ςτιγμι χρόνου. 

Όταν ιμουν ςτο πανεπιςτιμιο δεν με ενδιζφερε οφτε θ διαχρονικότθτα οφτε θ 

διαχείριςθ του χρόνου αλλά οι ευκαιρίεσ. Θ αγαπθμζνθ μου ελλθνικι λζξθ 

τότε ιταν «καιρόσ», δθλαδι ευκαιρία. Δεν φοβόμουν να περάςει ο χρόνοσ , 

αφοφ χρόνο νόμιηα ότι είχα απεριόριςτο, αλλά με φόβιηε μάλλον θ 

πικανότθτα να χάςω ευκαιρίεσ. Γι αυτό άρχιςα να ταξιδεφω όςο πιο ςυχνά 

μποροφςα , ϊςτε να γνωρίςω όςο περιςςότερα  άτομα ιταν δυνατό, ζχοντασ 

τθν πεποίκθςθ πωσ ιταν καλφτερα τα λάκθ παρά θ κλίψθ ι θ πίκρα. 

Όταν ζγινα τριάντα χρονϊν είχα τθν εντφπωςθ ότι θ εποχι των πολλϊν 

ευκαιριϊν κάπωσ είχε τελειϊςει γιατί, αν και προςπακοφςα να πάρω όλεσ τισ 

ευκαιρίεσ, όςεσ ζπαιρνα, τόςο πιο πολλζσ ζχανα. Ζνα απότα καλφτερα βιβλία 

που διάβαςα πρόςφατα είναι Τα χρόνια τθσ γαλλίδασ ςυγγραφζα ΑνίΕρνό, 

χάρθ ςτο οποίο μπόρεςα τελικά να ςυμφιλιωκϊ και με τθν διαχρονικότθτα 

και με τθν πίκρα. Πρόκειται για μια αυτοβιογραφία που γράφεται ςτον τρίτο 

πρόςωπο: θ ςυγγραφζασ περνάει ςχεδόν από τα εβδομιντα χρόνια τθσ ηωισ 

τθσ ςε ςχζςθ με τθν κοινωνία, ελζγχοντασ τον πολιτιςμό των διάφορων 

εποχϊν. Αυτό που προκφπτει είναι ότι πολλζσ από τισ επιλογζσ που κάνουμε 

ςτθ ηωι  μασ δεν εξαρτϊνται μόνο από μασ, αλλά ςυχνά οφείλονται ςτθν 

εποχι που ηοφμε, δθλαδι όλεσ οι αποφάςεισ μασ είναι ςωςτζσ ςτθ ςτιγμι που 

τισ παίρνουμε,. Επομζνωσ δεν ζχει ςθμαςία θ κλίψθ, αφοφ πολλζσ φορζσ 

φταίει ο χρόνοσ ο ίδιοσ για τα λάκθ μασ. 

 


