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Υποδεχθήκαμε τον νέο χρόνο. Ο καθένας με το 

δικό του τρόπο. Τον προσωπικό. Τώρα, ας σκύψουμε 

λίγο στον εαυτό μας. Ας εξετάσουμε τι είναι χρόνος. Τι 

σημαίνει χρόνος. 

Τι είναι, αλήθεια, ο χρόνος;  

Μα τι άλλο, από μια διαδοχή των καιρών; Μια 

συνεχή ανακύκλωση; Ένα ξημέρωμα κι ένα δειλινό;  Αν 

προχωρήσουμε, θα βρεθούμε μπροστά σε μήνες. Μέρες. 

Ώρες. Και λεπτά. Πρώτα. Και δεύτερα. Το θέμα 

χρειάζεται υποκειμενική αντίκρυση. Κι ατομικό χειρισμό. 

Ο χρόνος είναι ένα δεδομένο. Υπάρχει εξ 

αντικειμένου. Έρχεται και φεύγει, χωρίς να ρωτήσει 

κανένα. Η επένδυσή του είναι δική μας δουλειά. Και 

ολότελα δική μας ευθύνη.  

Αν με τη στάση μας θελήσουμε ν’ απαντήσουμε, 

εκτιμώντας το μέγεθος της ευθύνης μας, θα βρούμε, πως 

κάτι δεν πάει καλά.  

Ασφαλώς, το φταίξιμο δεν τόχει ο χρόνος, αλλά 

εμείς. 

Πώς θα τα καταφέρουμε, να χειριστούμε σωστά το 

θέμα;  

Τι θα κάμουμε, για να γεμίσει ο χρόνος μας; Γιατί 

ο χρόνος γίνεται «χρόνος μας» από τη στιγμή, που θα τον 

αντιμετωπίσουμε. Από την ώρα, που θα τον δούμε σαν 

θέμα δικό μας. 

Εδώ δεν χωρούν συνταγές. Τυπικές. Κομμένες και 

ραμμένες στα μέτρα μας.  

Χρειάζεται, ο καθένας τον εαυτό του να τον 

καθίσει στο θρανίο. Να τον διδάξει. Για να μπορεί 

ύστερα, να έχει το δικαίωμα του ελέγχου. 
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Ας θελήσουμε τώρα να κάμουμε απολογισμό. Όχι 

του περσινού χρόνου. Του περασμένου μήνα. Μα της 

χτεσινής μέρας.  

Με θλίψη και πόνο θα μας ποτίσουν οι 

διαπιστώσεις. Αφήσαμε  - κι αυτό είναι το μεγάλο 

δυστύχημα – να περάσουν ανεκμετάλλευτες ώρες πολλές. 

Που δεν θα μας ξαναδοθούν.  

Τι θα γίνει τώρα; Θα ρωτήσουμε. 

Θα πούμε στον εαυτό μας 

Τώρα σε θέλω προγραμματιστή. Σχεδιαστή της 

κάθε μέρας. Της κάθε ώρας. Του κάθε λεπτού. Δεν θ’ 

αφήσεις, να σου ξεφύγει ούτε ένα δευτερόλεπτο. Σε 

περιμένει τόση δουλειά στο σπίτι. Στο σχολείο, παντού. 

Δεν σου μένει καιρός για «χάσιμο» και «σκότωμα». 

Τώρα, λοιπόν. Για να μπορείς να λες στον εαυτό 

σου: Εύγε, νικητή! 

Εύγε… 

 

+ ο π.Γ. 

 

 

 
 

 


