Βαζίιες Χοιέβας
Γάζθαιος-Νοκηθός
Θεζζαιολίθε

ΥΡΟΝΟ, ΣΟ ΠΟΛΤΣΘΜΟΣΕΡΟ ΑΓΑΘΟ ΣΟΤ
ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΚΑΘ ΠΩ ΝΑ ΜΗ ΣΟΝ ΠΑΣΑΛΑΜΕ
ΑΔΘΚΑ ΣΗ ΤΝΣΟΜΗ ΖΩΗ ΜΑ.

Σπλεζίδεηαη λα ιέγεηαη όηη ην πνιπηηκόηεξν αγαζό είλαη ε
πγεία θαη όκσο ππάξρεη θαη αθόκα πην πνιύηη κν αγαζό: ν ρξόλνο
πνπ καο κέλεη σο ην ζάλαην.
Οπζηαζηηθά κέζα ζην ρξόλν εκπεξηέρεηαη θαη ε πγεία, αθνύ
γηα λα δήζνπκε όζν ρξεηάδεηαη, πξέπεη λα έρνπκε πγεία.
Τη ζεκαίλεη όκσο "όζν ρξεηάδεηαη"; ζεκαίλεη όηη ν ρξόλνο
πνπ καο δόζεθε από ην Θεό, δόζεθε γηα λα πεηύρνπκε θάπνηνπο
ζπγθεθξηκέλνπο ζηόρνπο, γηα λα νινθιεξσζνύκε. Αλ θύγνπκε
λσξίο δελ πξνιαβαίλνπκε ηελ νινθιήξσζή καο σο άλζξσπνη.
Έηζη ζηελ αησληόηεηα ηεο άιιεο δσήο ζα είκαζηε εκηηειείο.
Άιινη ζα έρνπλ νινθιεξσζεί 10%, άιινη 50%, άιινη 100% θιπ.
Έηζη ν ρξόλνο έρεη ζρέζε κε ηελ επίγεηα δσή καο, αιιά θαη ηελ
αηώληα θαη νπξάληα δσή καο.

Ο τρόλος ποιύ ιίγος θαη ε δφή κας ποιύ ζύληοκε
Γπζηπρώο από ηε θύζε καο νη άλζξσπνη, δελ έρνπκε πι ήξε θαη αληηθεηκεληθή αληίιεςε ηνπ ρξόλνπ. Γελ ελλνώ ηηο πνι ύπινθεο ζεσξίεο ηνπ Ατλζηάηλ πεξί ρσξνρξόλνπ ή ηελ κε ύπαξμε
ρξόλνπ. Απηά αλήθνπλ ζην ρώξν ηεο θηινζνθίαο. Μηιώ γηα ηνλ
πξαθηηθό θαη αιεζηλό ρξόλν ηεο δηάξθεηαο ηεο δσήο καο θαη δ πζηπρώο εδώ ππάξρεη ρξόλνο αιεζηλόο, θίιε Ατλζηάηλ, θαη θίινη
θηιόζνθνη.
Φξόλνο δελ ππάξρεη κόλν ζηελ Οπξάληα Βαζηιεία ηνπ
Θενύ, όπνπ θάπνηε ζα πάλε νη αζάλαηεο ςπρέο καο. Από ηε
ζηηγκή πνπ γελληόκαζηε σο ηελ θπγή ηεο ςπρήο καο από ηε Γε,
δπζηπρώο (ή θαη επηπρώο, γηα πνιινύο ιόγνπο), ε δσή είλαη ππεξβνιηθά ζύληνκε.
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Προιαβαίλοσκε φς 70 εηώλ ηελ οιοθιήρφζή κας;
Φνβάκαη πσο όρη. Λέσ όρη, όρη γηαηί ν Θεόο ήηαλ ηζηγθν ύλεο ζην ρξόλν πνπ καο έδσζε, αιιά γηαηί ζηε δηαδξνκή ησλ 70
απηώλ ρξόλσλ, αληί λα εμαληινύκε ηηο δπλαηόηεηεο, δξαζηεξηόη εηεο θαη επθαηξίεο ηνπ θάζε 24ώξνπ, εκείο αθήλνπκε ηηο εκέξεο,
ηνπο κήλεο, ηα ρξόληα, ηηο δεθαεηίεο, ρσξίο λα πξννδεύνπκε
πξαγκαηηθά, λα εξγαδόκαζηε εληαηηθά ζαλ ην κπξκήγθη, εθκεηα ιιεπόκελνη ην ρξόλν ηεο εκέξαο, αιιά κάιινλ ζαλ ην ηδηηδίθη ηνλ
ζπαηαιάκε άζθνπα.

Φοβερή ζπαηάιε τρόλοσ
Γπζηπρώο νη πεξηζζόηεξνη από εκάο ζπαηαιάκε αλόεηα ην
ρξόλν, ρσξίο λα πξνσζνύκε ηηο ζέζεηο καο θάζε εκέξα, ρσξίο λα
νδεύνπκε ζηγά-ζηγά ζηελ νινθιήξσζε καο ζην 100% (όηαλ ζα
έρνπκε ηέινο ρξόλνπ). Κάπνηε ν Φάξνο ζα καο πεη θαη εκάο: "Τ έινο ρξόλνπ", θεύγνπκε. Πνπ ζα βξηζθόκαζηε ηόηε, ζην 20 %; Καη
ην άιιν 80% πνπ έπξεπε λα ην θαιύςνπκε, πόηε ζα ην θ άλνπκε;
Πνιύ απιό: ΠΟΤΔ!!! Ο Γάληεο ζην πεξίθεκν έξγν "ε θ όιαζε"
γξάθεη: ζηελ Πύιε ηεο Κνιάζεσο ππήξρε κηα πηλαθίδα πνπ έγξαθε: "όζνη κπαίλεηε εδώ κέζα, αθήζηε έμσ θάζε ειπίδα όηη ζα
μαλαβγείηε γηα λα θάλεηε θάηη πνπ δελ πξνιάβαηε ή θ άπνηεο εθθξεκόηεηεο πνπ αθήζαηε ζηε Γε, όζν ζεκαληηθέο θαη αλ είλαη".
Οη άλζξσπνη ζήκεξα αληί λα εθκεηαιιεπόκαζηε όζν πην πνιύ
ρξόλν κπνξνύκε γηα ηε ζσηεξία ηεο ςπρήο καο, ώζηε λα εηζέιζεη
ζηελ Οπξάληα Βαζηιεία, ζπαηαιά κε ζαλ άθξνλεο θαη ειίζηνη ην
ρξόλν καο ζε αζήκαληα αληηθεηκεληθώο πξάγκαηα, αιιά πνπ εκείο ηα ζεσξνύκε ζεκαληηθόηαηα. Π.ρ. λα θηίδνπκε εμνρηθά, λα
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αιιάδνπκε ην ζρεδόλ θαηλνύξγην απηνθίλεηό καο κε ην λέν κ νληέιν πνπ βγήθε, λα κεηέρνπκε ζε δηάθνξα ζπκβνύιηα, επ ηηξνπέο, ζπιιόγνπο, δεύηεξε εξγαζία θιπ. Όια απηά γηα ηη; γηα π εξηζζόηεξα ρξήκαηα, άξα γηα πεξηζζόηεξα θαηαλαισηηθά αγ αζά.
Ο Υιηζκόο ζ' όιν ηνπ ην κεγαιείν!!! Ζ εηδσινιαηξία ζηελ κ εγάιε
ηεο επηζηξνθή!! Τα παξαπάλσ θιέβνπλ όιν ην ρξόλν καο θαη δελ
πεξηζζεύεη νύηε κηζή ώξα, κάιινλ νύηε έλα ηέηαξην (15') γηα λα
αθηεξώζνπκε ζηε ςπρή καο. Πνηνο έρεη ρξόλν 20' γηα έλα Δζπ εξηλό θαηαλπθηηθό; Πνηνο έρεη πεξίζζεπκα 30' γηα ςπρηθή θαη εζ σηεξηθή πεξηζπιινγή; Αλ απηά ηα ξσηήζσ, νη πεξηζζόηεξνη ζα γ ειάζνπλ θαη ζα πνπλ: εδώ δελ πξνιαβαίλνπκε λα πάξνπκε αλάζα
θαη ζα αθηεξώζσ κία ώξα ηελ Κπξηαθή ζηελ Δθθιεζία; Π εξίκελα
πσο θαη πσο ην βξάδπ ηνπ Σαββάηνπ λα γιεληήζσ, λα μ ελπρηίζσ, λα μεδώζσ κέρξη πξσίαο. Κάπνηνο άγηνο είπε: νη ά λζξσπνη
δελ ζα ράζνπλ ηελ ςπρή ηνπο επεηδή ακ αξηάλνπλ, αιιά γηαηί δελ
ηνπο πεξηζζεύεη ρξόλνο λα κεηαλνήζνπλ. Έζησ θαη αλ 30' θζ άλνπλ γηα κεηάλνηα. Σηελ εξγαζία ηνπο αθηεξώλνπλ 8 -12 ώξεο, γηα
ηελ ςπρή ηνπο ην 30' ηελ εκέξα ή θαη ηελ εβδνκάδα ε ίλαη δπζεύξεηα.

Σφηερία υστής θαη τρόλος
Ζ ζσηεξία ηεο ςπρήο καο όκσο ρξεηάδεηαη ην δηθό ηεο ρξ όλν θαη δελ θζάλνπλ 10' ηελ εκέξα, πνπ νύηε απηά ηα δηαζέηνπκε.
Θέιεη γαιήλε, πεξηζπιινγή ζην δσκάηηό καο, κειέηε, απηνθξηη ηθή, απηναλάιπζε θαη άιια πνπ απαηηνύλ ρξόλν. Όκσο εκείο ζ εσξνύκε ηα ηειεπηαία ρακέλν ρξόλν.
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Πνηνο είλαη όκσο ν ρακέλνο θαη πνηνο ν πνιύηηκνο ρξόλνο
ζα θαλεί θαζαξά ζηελ άιιε δσή. Υπάξρεη κία πιεζώξα απαζρ νιήζεσλ θαη καο απνξξνθά νιόηεια.
Αλ δε κείλεη ιίγνο ρξόλνο ηνλ δσξίδνπκε ζηελ T.V. (θάζε
Έιιελαο βιέπεη 3 -3:30 ώξεο ηελ εκέξα ηειεόξαζε). Τν ίρην θαη
ρεηξόηεξα είλαη ζηελ Ακεξηθή όπνπ βιέπνπλ 4 ώξεο T.V. ηελ εκέξα ηα παηδηά.
Όηαλ ιέκε ρξόλν παξαγσγηθό ελλννύκε όζν είκαζηε λένη
ζρεηηθά, σο θαη ην θζηλόπσξν ηεο δσήο καο, γηαηί ζην ρεηκώλα
(γεξαηεηά) θαη λα ζέινπκε δελ κπνξνύκε λα θάλνπκε αξθεηά θαη
ζνβαξά πξάγκαηα, γηαηί καο εγθαηαιείπνπλ νη δπλάκεηο. Τη λα
πεηύρεηο ζηα 80 έηε ζνπ; Πνπ λα βξεηο ηε δύλακε, ην αεηθίλεην
κπαιό θαη ην θνπξάγην ηεο ςπρήο; Όηαλ έξρεηαη πιένλ ε γεξνλη ηθή άλνηα θαη γεξνληηθή ακλεζία; Εεηο αιιά δε δεκηνπξγείο. Γελ
κπνξείο δειαδή θαη λα ην ζέιεηο αθόκα.

Ο τρόλος ηρέτεη γρήγορα, αιιά εκείς αλαβάιιοσκε ζσλετώς
ηα ζεκαληηθά πράγκαηα
Όινη νκνινγνύλ όηη ν ρξόλνο ηξέρεη γξήγνξα. Όινη καο αθνύζακε θάπνην γέξν ή γξηά λα ιέεη: είκαη 78 ρξνλώλ, αιιά ζαλ
ρζεο λα γελλήζεθα, ζαλ ρζεο λα πήγ αηλα Α' Γεκνηηθνύ. Απηή όκσο ηελ γξεγνξάδα κε ηελ νπνία ηξέρεη ν ρξόλνο ζπλήζσο ηελ
θαηαιαβαίλνπκε ζηα γεξάκαηά καο, ζηα 70 έηε. Αιιά δελ γπξίδεη
πίζσ ν ρξόλνο γηα λα θάλνπκε απηά πνπ δελ θάλακε ηα πξν εγνύκελα ρξόληα. Πνηέ ν Φάξνο δελ έδσζε παξάηαζε ρξόλνπ ζε
θάπνηνλ, όζν θαη λα ηνλ παξαθαιά. Δίλαη πεξίεξγν ην όηη νη ά λζξσπνη εθηεινύλ ηηο θαζεκεξηλέο ηνπο εξγαζίεο επηβίσζεο ή αθη-
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εξώλνπλ γηα κηθξνπξάγκαηα άθζνλν ρξόλν, ελώ ηα ζεκαληηθ όηεξα θαη απόιπηεο πξνηεξαηόηεηαο ζέκαηα ηα αλαβάιινπλ θαη ζην
ηέινο κέλνπλ αλεθηέιεζηα. Μάιινλ επεηδή ηα ζεκαληηθά απαηηνύλ πεξηζζόηεξν θόπν, ζθέςε, πξνβιεκαηηζκό, θιπ θαη α πηά
ηνπο θνπξάδνπλ. Τα κηθξά θαζεκεξηλά δελ κπνξνύλ λα ηα αλαβάιινπλ γηαηί δε ζα επηβηώζνπλ. Κη όκσο ππάξρεη αξθεηόο ρξ όλνο αλ ζέινπλ, λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ακέζσο θάηη ζεκαλη ηθό.
Άξα θαηά βάζνο ηα απνθεύγνπλ.

Γηαηί οη περηζζόηεροη αλαβάιιοσλ ηελ ζφηερία ηες υστής;
Απιά γηαηί δελ ηνπο ειέγρεη θαζεκεξηλά θάπνηνο, π.ρ. έλα
αθεληηθό. Αλ δελ πάεη ζηε δνπιεηά ηνπ 2 -3 εκέξεο κπνξεί θαη λα
ηνλ απνιύζεη ην αθεληηθό. Δι έγρεηαη ινηπόλ. Γελ κπνξεί λα αλ αβάιιεη ηελ εξγαζία ηνπ. Όκσο θαη ν Φξηζηόο ιέεη όηη "έξρεηαη σο
θιέπηεο ελ λπθηί". Τόηε ζα ηνλ βξεη απξνεηνίκαζην αλνινθιήξ σην. "Ηδνύ ν Νπκθίνο έξρεηαη ελ ησ κέζσ ηεο λπθηόο θαη καθάξηνο
ν δνύινο νλ επξήζεη γξεγνξνύληα. Αλάμηνλ δε πάιη νλ επξήζεη
ξαζνκνύληα". Έηζη δελ ζεκαίλεη όηη ζα θζάζεηο ηα 70, κπνξεί λα
θύγεηο ζηα 30 ή ζηα 25 (θαη πνιινί θεύγνπλ ζε κηθξέο ειηθίεο).

Χρόλος θαη θαρηέρα (επαγγεικαηηθή αποθαηάζηαζε)
Ο καζεηήο ηνπ Γεκνηηθνύ, Γπκλαζίνπ θιπ., πξέπεη λα εμ αληιεί ζεηηθά ην ρξόλν ηνπ γηα λα γίλεη άξηζηνο λα κπεη λσξίο ζην
Παλεπηζηήκην, λα βξεη δνπιεηά ην γξεγνξόηεξν, ώζηε απνθαη αζηεκέλνο πηα λα αθηεξώλεη ρξόλν γηα ηελ ζσηεξία ηεο ςπρήο
ηνπ. Όηαλ ράλεη ρξνληέο ζην Λύθεην, ζην Παλεπηζηήκην, ράλεη π νιύηηκν ρξόλν, πνπ ζα ηνλ αμηνπνηνύζε ζε ζνβαξά ζέκαηα θαη
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πξνβιήκαηα ηεο δσήο ηνπ. Έηζη απνθαηεζηεκέλνο επαγγεικαηηθά
γξεγνξόηεξα, ζα θέξδηδε πεξηζζόηεξν ρξόλν γηα άιινπ είδνπο
ζεκαληηθά ζέκαηα, ελώ ηώξα ράλεη ρξνληέο πνιύηηκεο όηαλ όπσο
είπακε πξηλ, ήδε είλαη ειάρηζηεο.

Έιιελες, οη αλαβιεηηθόηεροη ηες Δσρώπες
Έιιελαο θαη αλαβιεηηθόηεηα πάλε καδί. Κηλνύκαζηε αξγά
ζαλ ρειώλεο, όηαλ νη Δπξσπαίνη όρη κόλν δελ αλαβάιινπλ αιιά
εθηεινύλ ακέζσο όπνηα εθθξεκόηεηα εκθαλίδεηαη. Έηζη ν Έιι ελαο ηειεπηαία κέξα, ηειεπηαία ώξα, ζα πάεη ζηελ Δθνξία, όηαλ ν
Δπξσπαίνο πάεη από ηελ πξώηε κέξα. Οη Δπξσπαίνη ιέλε: "όηη
κπνξείο λα θάλεηο ζήκεξα, κε ην αθήλεηο γηα αύξην". Ο Έιιελαο
ιέεη: "θη αύξην κέξα είλαη". Σπλήζσο ηνλ βξίζθεηο ιεμηπξόζεζκα
ηξέρεη λα πξνιάβεη όια ηα ραξηηά ηελ ηειεπηαία κέξα θαη πνιιέο
θνξέο ράλεηο ηηο πξνζεζκίεο. Έηζη καδεύεη πνιιέο δνπιεηέο γηα
ην ηέινο θαη δελ ηηο πξνιαβαίλεηο. Γελ είλαη ηεο "άκεζεο δξ άζεο", αιιά ηνλ "ρειώλα system".

Ποηα είλαη ηα ζεκαληηθά ποσ όιο ηα αλαβάιιοσκε
Ήδε ην πην ζνβαξό ην αλαθέξακε. Δίλαη όκσο θαη πνιιά
άιια. Τν δήηεκα ηνπ γάκνπ. Οη θνπέιεο θαη νη άλδξεο όιν ην
"ηξελάξνπλ". Όηαλ θζάζνπλ 38 παληξεύνληαη, αιιά θνπξαζκέλνη
ιόγσ ειηθίαο, δελ έρνπλ αληνρέο λα κεγαιώζνπλ παηδηά θαη λα
μαγξππλήζνπλ πάλσ απ' ηα κσξά.
Οη γάκνη πξηλ 30 ρξόληα ήηαλ 100.00 0 εηεζίσο θαη ζήκεξα
50.000 εηεζίσο. Πεξλώληαο ηα ρξόληα, εηδηθά ε γπλαίθα ςεηξίδεη
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θαη ηνλ θαιύηεξν άλδξα (ν έλαο ηεο βξσκάεη, ν άιινο ηεο κπξ ίδεη) ιέεη ε παξνηκία.
Έηζη ε γπλαίθα κέλεη γεξνληνθόξε (ηέιεησζε ν ρξόλνο ηεο)
θαη ν άλδξαο γεξνληνθόξνο (ηέιεησζε θαη γη' απηόλ ν ρξόλνο). Λ ηγόηεξνη γάκνη ινηπόλ, ιηγόηεξα παηδηά.
Ζ αλαβνιή ηεο ηεθλνπνίεζεο είλαη παξόκνην ζέκα, έσο όηνπ κεγάινη πηα θπξίσο ε γπλαίθα δελ κπνξεί λα ζπιιάβεη θαη
ηξέρεη ζ' εμσζσκαηηθέο θιπ. Αιιά θαη νη πόιεκνη ησλ θξαηώλ ην
ίδην θάλνπλ. Φάλνπλ νη ιανί πνιύηηκν ρξόλν, ελώ πξνόδεπαλ εξεκώλνληαη κε βνκβαξδηζκνύο γηα λα μαλαρηίζνπλ κεηά από ηελ
αξρή "Τν γηνθύξη ηεο Άξηαο" δειαδή. Φηίδνπλ θαη κεηά γθξεκ ίδνπλ θζάλνπλ ζην δελίζ θαη κεηά μαλά ζην Ναδίξ. Ννζνθνκεία,
ζρνιεία, ηδξύκαηα, δξόκνη θιπ πνπ έγηλαλ κε θόπν, ζπζίεο θαη
ρξεηάζζεθαλ πνιιά ρξόληα, γθξεκίδνληαη ζε έλα βνκβαξδηζκό.
Γελ ράλνπκε πνιύηηκν ρξόλν κόλν αηνκηθά αιιά νκαδηθά, ζαλ
ιαόο.
Ο θαθόο καζεηήο πνπ δε δηάβαδε ζην Γεκνηηθό, Γπκλάζην,
Τερληθό Λύθεην θιπ. παίξλεη κελ ην πηπρίν, αιιά θαλείο δελ ηνλ
παίξλεη ζηελ δνπιεηά, δηόηη απιά δελ γλσξίδεη ηίπνηα. Τα 6 ρξ όληα ζην Γεκνηηθό ήηαλ ρακέλνο - ζπαηαιεκέλνο ρξόλνο, ηα άιια
6 ρξόληα ζην Γπκλάζην -Λύθεην ην ίδην θαη αλ κπήθε Παλεπηζηήκην
αιιά αληί λα δηαβάδεη ζπαηαινύζε ην ρξόλν θαη παίξλεη πηπρίν
ζε 7-8 ρξόληα (θαη είλαη πνιινί απηνί) πάιη ρακέλνο άδηθα ρξόλνο
θαη ζην θηλάιε δε βξίζθεη δνπιεηά πνπζελά γηαηί πάιη απιά δελ
θαηέρεη θαιά ηελ επηζηήκε ηνπ. Άξα πάεη ρακέλνο ν ρξόλνο θαη
ηεο ππόινηπεο δσήο ηνπ, αθνύ ε ίδηα ε δσή ζα ηνλ πεηάμεη ζην
πεξηζώξην, ζα ςεπηνδεί κίδεξα, πξνθαλώο ζα είλαη αλίθαλνο γηα
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νηθνγέλεηα θαη όιε ε δσή ηνπ έθπγε ρσξίο λα θάλεη απνιύησο η ίπνηα ή ρσξίο λα πεηύρεη ην ειάρηζην. Τέηνηα παξαδείγκαηα βι έπνπκε θαζεκεξηλά. Παξαδείγκαηα - δξάκαηα - ηξαγσδίεο. Γη' απηό ζπρλά ιέσ ζηνπο καζεηέο κνπ, λα ζεσξνύλ πνιύ ζπνπδαίν
αγαζό ην ρξόλν θαη αλ δελ ηνλ εθκεηαιιεπζνύλ, πνηέ δε ζα μ αλαγπξίζεη πίζσ, απηνύο όκσο ζα ηνπο θηππήζεη αξγόηεξα ε δσή
"ζαλ ρηαπόδη ζηα βξάρηα". Γηαηί ε δσή είλαη όκνξθε, όηαλ αθ νινπζείο ηνπο θαλόλεο ηεο, γίλεηαη όκσο αηκνβόξν ηέξαο όηαλ ηελ
πεξηθξνλείο. Τόηε, νπζηαζηηθά δελ πεξηθξνλνύκε εκείο ηε δσή,
απηή πεξηθξνλεί εκάο.

Αηέιεηφηες περηπηώζεης ποσ από ειηζηόηεηά κας ζπαηαιάκε
δεθαεηίες ή θαη όιο ηο τρόλο ηες δφής κας
Βιέπσ θαη δηαβάδσ πνιιά δεπγάξηα πεηπρεκέλα, γηα έλα
ειίζην ιόγν, ρσξίδνπλ, ελώ έρνπλ θαη παηδηά. Μπαίλνπλ ζε έλα
απίζηεπηα ρξνλνβόξν θαύιν θύθιν, πνπ θαηαπίλεη ηε δσή ηνπο.
Γηθαζηήξηα γηα δηαδύγην, δηθαζηήξηα γηα δηαηξνθέο, δηθαζηήξηα
γηα ηελ επηκέιεηα ησλ παηδηώλ, ε γπλαίθα αθήλεη ζπίηη θαη παηδηά
θαη θηππά 8ώξα ή θαη 10σξα γηα λα ηα δήζεη, ε επηβίσζε ηεο ίδηαο θαη ησλ παηδηώλ ηεο ηελ απνξξνθά από θάζε άιιε ελαζρ όιεζε ή ςπραγσγία ή ειεύζεξν ρξόλν πνπ είρε παληξεκέλε.
Όινο ν ππόινηπνο ρξόλνο ηεο δσήο ηεο θπιά αθηεξώλνληάο
ηνλ κόλν γηα ηελ επηβίσζε.
Τν ίδην θαη ν άλεπ ζνβαξήο αηηίαο ρσξηζκέλνο ζύδπγνο.
Φάλεη ηα παηδηά ηνπ, ηα βιέπεη θάζε κήλα έλα Σάββαην, δεη όιε
ηελ θαηάζιηςε ηνπ ρσξηζκνύ, αθηεξώλεη άθζνλν ρξόλν γηα λα
καγεηξέςεη θαη γηα ην λνηθνθπξηό (ελώ πξηλ είρε ρξόλν λα δηαβ ά-
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ζεη κηα εθεκεξίδα, λα βγεη κηα βόιηα γηα θαθέ, λα δηαβάζεη έλα
θαιό βηβιίν). Τώξα δεη κνλαρηθά κε ηηο αλακλήζεηο θαη ηνλ πόλν,
ρσξίο λα έρεη όξεμε γηα λα θάλεη ζπνπδαία πξάγκαηα. Όηαλ θαη
νη δύν ζύδπγνη ηα ζπλεηδεηνπνηνύλ απηά, είλαη ήδε αξγά.
Άιιε πεξίπησζε: νη θπιαθηζκέλνη γηα 10 -20 ρξόληα ή νη ηζνβίηεο έραζαλ ην ρξόλν ηεο δσήο ηνπο γηα πάληα, δελ θάλνπλ
ηίπνηα αμηόινγν θαη πεξηκέλνπλ ην ζάλαην γηα ιύηξσζε.
Ναξθνκαλείο, ραζηθιήδεο, πξεδάθεδεο θιπ. μέξνπλ όηη νύηε
λα ην ζθέθηνληαη γηα αμηνπνίεζε ηνπ ρξόλνπ. Ο ρξόλνο ηειείσζ ε
γη' απηνύο, έζησ θη αλ είλαη 16 ή 18 εηώλ. Όινη νη παξαπάλσ έραζαλ ην πνιπηηκόηεξν αγαζό: ην ρξόλν. Μνηάδνπλ κε ην λεθξό
πνπ νπζηαζηηθά απηό πνπ έραζε είλαη ρξόλνο δσήο.
Να πάκε ζηα ηξνραία δπζηπρήκαηα; Γηα λα θεξδίζεη έλα ι επηό ή 10 δεπηεξόιεπηα ν νδεγόο, ράλεη 60 ρξόληα δσήο. Τξνκ εξό! Αλ επηδήζεη ζαλ αλάπεξνο ζε θαξνηζάθη αλαπεξηθό, ζθέθη εηαη όηη γηα κηα ραδή πξνζπέξαζε, πνπ ζα θέξδηδε 30", έραζε 50
ρξόληα δξαζηήξηαο δσήο. Τώξα 50 ρξόληα ζα θάζεηαη ζπλερώο
ζην αλαπεξηθό θαξνηζάθη. Γηαηί ηα γξάθσ όια απη ά; γηα λα εθηηκήζνπκε ην αγαζό "ρξόλνο δσήο" θαη λα πξνζέρνπκε λα ην δη αθπιάμνπκε σο θόξε νθζαικνύ, γηαηί ηνλ ρξεηαδόκαζηε, ώζηε λα
πξνιάβνπκε λα πεηύρνπκε πνιινύο ζηόρνπο θαη λα νινθιεξ ώζνπκε ηνλ εαπηό καο θαη πνιιά άιια πξάγκαηα. Βιέπσ πνιιέο
θνπέιεο λα ζπκβηώλνπλ ή λα έρνπλ ζρέζε 10 ρξόληα, λα κελ αθνύλε ην ζύληξνθν λα κηιά γηα γάκν θαη λα πεξηκέλνπλ αθόκα.
Όηαλ ηηο παξαηήζνπλ νη ζύληξνθνη, έρνπλ γίλεη 35 ή 40 ρξνλώλ.
Φάζεθε πνιύηηκνο ρξόλνο, ελώ αλ ηνπο εγθαηέιεηπαλ έγθαηξα,
ζηα 40 ζα είραλ παηδηά 10 ρξ νλώλ, ελώ ηώξα ηίπνηα. Τηο θάγαλε
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ην ρξόλν ηεο δσήο ησλ. Άιινη πάιη, πάλε κεηαλάζηεο, Γεξκαλία,
Βέιγην, Αιάζθα, θιπ. δνπιεύνπλ 20 ή 30 ρξόληα ή θαη 40 θαη επηζηξέθνπλ κε πνιιά ρξήκαηα, όηαλ ήδε είλαη 60 ή 70 εηώλ ζηελ
Διιάδα λα ηα απνιαύζνπλ. Τα αηέιεησηα ρξόληα ζηελ μεληηηά, ην
κόλν πνπ έθαλαλ ήηαλ δνπιεηά θαη ηξνκεξή νηθνλνκία. Σηα 60 ή
70 ηνπο ζηελ Διιάδα, ηη ηνπο κέλεη λα θάλνπλ; ή ηη θνπξάγην έρνπλ λα πεηύρνπλ δηάθνξα πξάγκαηα; Απιά ζα ηνπο ηα θιεξνλ νκήζνπλ άιινη. Αλ όκσο είρε έξζεη κεηά από 10 ή έζησ 15 ρξόληα
μεληηηάο ζηελ Διιάδα, δελ ζα πήγαηλε ρακέλνο ν ρξόλνο ζηα μ έλα. Πνιινί άγηνη ιέλε όηη ράλνπκε ην πνιύηηκν αγαζό ηνπ ρξόλνπ
ή ηνλ ζπαηαιάκε εδώ θαη εθεί, δηόηη θαηά βάζνο λνκίδνπκε όηη ε
δσή δελ ηειεηώλεη ζηα 70, αιιά ζα είκαζηε γηα πάληα δσληαλνί.
Δηδηθά ν Άγηνο Αληώληνο ιέεη: ππάξρνπλ πξάγκαηα πνπ μέξνπκε
όηη είλαη αιήζεηα αιιά αδπλαηνύκε λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε πι ήξσο: π.ρ. όινη μέξνπκε όηη ζα πεζάλνπκε ιίγα ρξόληα, αιιά θαηά
βάζνο θαλείο δελ ην πηζηεύεη απόιπηα. Έηζη είλαη πξάγκαηη. Γη'
απηό πνιινί εηνηκνζάλαηνη εθνπιηζηέο, ζπλερίδνπλ λ' αγνξάδνπλ
πινία, ξάβδνπο ρξπζνύ, λα αλνίγνπλ λέεο ζπγαηξηθέο εηαηξίεο,
ελώ ν γηαηξόο ηνπο έδσζε 6 κήλεο δσήο. Γελ ζθέθηνληαη έζησ λ'
αμηνπνηήζνπλ ηνπο 6 κήλεο θαη λα ηνπο δηαζέζνπλ γηα ηε ζσηεξία
ηεο ςπρήο ησλ, αιιά νη 10 ηόλνη ρξπζνύ πνπ έρνπλ, λα γίλνπλ 15
ηόλνη.
Απίζηεπην θη όκσο έηζη ζπκβαίλεη. Τν ζπαηάιεκα ηνπ ρξ όλνπ ζ' όιν ηνπ ην κεγαιείν! Λεο θαη ην θέξεηξν ζα ρσξέζεη ηα 80
ηάλθεξ θαη ηνπο 15 ηόλνπο ρξπζνύ! Όζν ηξειό θη αλ αθνύγεηαη,
αζπλαίζζεηα απηή ηελ αζα θή εληύπσζε έρνπλ! Όπσο νη Φαξαώ
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πνπ ζάβνληαλ κε ρξπζαθηθά ζηηο ππξακίδεο, γηα λα ηα ρξεζηκ νπνηνύλ.
Άιινη πάιη π.ρ. Γηθεγόξνη, κεραληθνί θιπ. δνπιεύνπλ από
ηηο 8 ην πξσί σο ηηο 10 ην βξάδπ, ρσξίο θαλ λα πάλε ζπίηη ην κ εζεκέξη. Γηαηί; γηα ην ρξήκα. Απνηέιεζκα, άιινη ρσξίδνπλ, άιινη
παζαίλνπλ ππεξθόπσζε, άιινη έκθξαγκα ή θάηη άιιν. Καη ηόηε
θιείλνπλ ηειείσο ην γξαθείν ηνπο. Γηα 20% παξαπάλσ θέξδνο
ράλνπλ θαη ηα 100%. Απηή είλαη ε πηθξή αιήζεηα. Γελ πξνζη αηεύνπλ ηνλ ππόινηπν ρξόλν ηεο δσήο ησλ. Τνλ ζεσξνύλ δεδ νκέλν, ελώ αληηζέησο, δελ είλαη θαζόινπ δεδνκέλνο. Μηα επίζθεςε
ζ' έλα ηπραίν λεθξνηαθείν ζα ηνπο πείζεη: γεκάηα 30άξεδεο,
40άξεδεο, 20άξεδεο θιπ. Τν "άξξσλ άθξσλ ίλα ηη εηνίκαζαο π άληα ηαύηα; ηδνύ ηε λπθηί ηαύηε δεηώ ηελ ςπρή ζνπ", πνπ είπε ν
Φξηζηόο ζε κηα παξαβνιή, δελ ηνπο ιέεη ηίπνηα. Σπλερίδνπλ απηόεηνη. Κιαζηθή πεξίπησζε αλόεησλ αλζξώπσλ (έζησ θη αλ ε ίλαη εμέρνληεο επηζηήκνλεο).
Δπίζεο θιαζηθή πεξίπησζεο αλόεηεο ζπαηάιεο ρξόλνπ, ε ίλαη νη θαπληζηέο. Γλσξίδνπλ όηη ζα πεζάλνπλ πξόσξα (ην γξάθεη
θαη ζην παθέην), γλσξίδνπλ όηη ζα δήζνπλ 10 ρξόληα ιηγόηεξα
αιιά αδηαθνξνύλ. Ζ δσή είλαη πνπ είλαη πνιύ ζύληνκε, ηε ζ πληνκεύνπλ αθόκε πεξηζζόηεξν. Κη όκσο απηά ηα 10 ρξόληα πνπ
ζα δνύζαλ αθόκε, ζα κπνξνύζαλ λα θάλνπλ ρίιηα πξάγκαηα.
Μνπ έιεγε κία γεξνληνθόξε: δε κε λνηάδεη πνπ έκεηλα άγ ακε θαη άξα θαη άηεθλε, θαιά πεξλώ θαη έηζη; νξγάλσζα ηε δσή
κνπ. Ναη, αιιά ηη πξόζθεξεο; πνπ είλαη νη απηνζπζίεο γηα ζύδπγν
θαη παηδηά;
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Έδεζεο απιά ζπληεξώληαο ηνλ εαπηό ζνπ. Ο ρξόλνο πνπ
ζνπ έδσζε ν Θεόο αμηνπνηήζεθε; Όρη!
Ζ ρεηξόηεξε όκσο πεξίπησζε θαηαζηξνθήο ηνπ ρξόλνπ ηεο
δσήο, είλαη νη απηόρεηξεο. Δίλαη 20 ή 30 εηώλ θαη απηνθηνλνύλ.
Φάλνπλ 50 ή 40 ρξόληα δσήο. Πόζα ζα πεηύραηλαλ θαη πόζν ζα
πξνόδεπαλ ζε άιια 40 ή 50 ρξόληα δσήο; Πάξα πνιύ! Όκσο δελ
ιππήζεθαλ ηελ εμνιόζξεπζε 4 ή 5 δεθαεηηώλ.

ΔΠΙΛΟΓΟΣ

Ο ρξόλνο ηεο δσήο καο είλαη ειάρηζηνο. Απηό ην "ειάρηζην"
ην θαηαιαβαίλνπκε ζπλήζσο όηαλ θζάζνπκε ζε ειηθία ζαλάηνπ.
Πνιινί ηνλ αμηνπνηνύλ ζαπκάζηα θαη κέζα ζε 50 ή 60 ή 70 ρξ όληα πξαγκαηνπνηνύλ ζπνπδαία πξάγκαηα. Πνιινί δπζηπρώο δελ
ηνπο λνηάδεη θαζόινπ αλ ηνλ ζπαηαιήζνπλ. Ο ραξηνπαίθηεο, ν
κέζπζνο, ν ηνμηθνκαλήο, ν θαθνπνηόο, νύηε θαλ πάεη ην κπαιό
ηνπ ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ ρξόλνπ. Όινη απηνί όκσο, θαη απηώλ
πνπ αλαθέξακε ζην έληππν, όηαλ έιζεη ν ρεηκώλαο ηεο δσήο ησλ,
θνηηνύλ πίζσ, θάλνληαο έλα "θιαο κπαθ' θαη ηόηε κεηαληώλνπλ
πνπ άθεζαλ ην ρξόλν ηεο δσήο ησλ λα θπιήζεη άζθνπα.
Αηζζάλνληαη "γεξνληηθή κειαγρνιία" ε "γεξνληηθή θαηάζι ηςε", βιέπνληαο όηη ζηε δσή ηνπο δελ έθαλαλ ηίπνηα αμηόινγν θαη
δελ αθήλνπλ ηίπνηα πίζσ ηνπο. Δίλαη ό κσο αξγά. Ο ρξόλνο έθ πγε θαη πάεη θαη πίζσ δελ μαλαγπξλάεη. Γπλάκεηο ηώξα γηα θάηη
ζπνπδαίν δελ ππάξρνπλ. Τώξα πηα κόλν ρακνκήιη, γηανπξηάθη
θαη ηζαγάθη. Ο ιαόο καο ιέεη: "παλ ηα πηάηα, παλ ηα θάιιε, δελ
μαλαγπξίδνπλ πάιη".
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Όλησο είλαη πηα θαηάζηαζε κε αλαζηξέςηκε. Παξόκνηα π αξνηκία ηνπ ιανύ καο: "ζηεξλή κνπ γλώζε λα ζ' είρα πξώηα". Γηαηί
ηώξα ε γλώζε θαη ηα "θιαο κπαθ" είλαη άρξεζηα. Τέινο ρξόλνπ
πηα. Ώξα γηα αηώλην ύπλν σο ηε Γεπηέξα Παξνπζία. Αιιά θαη εθεί
ζα ειεγρζνύκε, γηα ην ρξόλν πνπ ηνλ αθήζακε λα θύγεη άρξεζηα.
Τν "κεγάιν ηάιαλην" ν ρξόλνο, πνπ ηνλ ζάςακε. Έγξαςα απηό ην
ζύληνκν έληππν, βιέπνληαο δίπια κνπ όινη καο λα ράλνπκε ην
ρξόλν καο κε αλόεηα πιηθά αγαζά, θαηαλαισηηζκό θιπ. ελώ ιίγνη
ησλ δηαζέηνπλ ζνβαξά θαη ηνλ αμηνπνηνύλ. Διπίδσ θαη εγώ θαη
όινη καο, λα αμηνπνηήζνπκε όζν πεξηζζόηεξν γίλεηαη, όζνο ππ όινηπνο ρξόλνο κέλεη ζηνλ θαζέλα καο.

13

