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ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ* 
 
Ο Γερµανός φιλόσοφος και παιδαγωγός O.F.Bollnow (1903-1991) εξετάζει στην παρούσα 
µελέτη το πρόβληµα του χρόνου ανθρωπολογικά1. Η ευρύτερη προβληµατική του στηρίζεται 
κυρίως σε εκείνον το φιλοσοφικό προβληµατισµό, ο οποίος αντλείται από τη γενιά "της 
θύελλας και της ορµής", από τη Φιλοσοφία της ζωής -Dilthey και Nietzsche-, από τη 
Φαινοµενολογία του Husserl, από τη Φιλοσοφική Ανθρωπολογία της δεκαετίας του '20 και 
από τη φιλοσοφία της ύπαρξης, τόσο του Heidegger όσο και των Γάλλων υπαρξιστών. 
Το πρόβληµα του χρόνου ωστόσο δεν εξετάζεται εδώ ιστορικά, αλλά ερµηνευτικά-
φαινοµενολογικά. Η θεώρηση εστιάζεται γύρω από το παιδαγωγικό ερώτηµα µιας αγωγής, 
που επιδιώκει τη σωστή σχέση µε το χρόνο. Αναπόφευκτη κατάληξη αυτής της θεώρησης 
είναι η αναζήτηση της ευδόκιµης σχέσης του ανθρώπου µε το παρελθόν, το παρόν και το 
µέλλον. 
Η αυθεντική σχέση µε το παρελθόν συνίσταται κυρίως στην επεξεργασία του, όχι στην 
απόρριψή του, κάτι που είναι εξάλλου αδύνατο. Η επεξεργασία αυτή κατατείνει στη 
µετατροπή του από επαχθές φορτίο σε συνέχουσα βάση του ανθρώπινου Είναι. Πέραν αυτού 
ο Bollnow επανασυνάπτει το πρόβληµα του χρόνου µε την ερωτηµατοθεσία για τη 
χρονικότητα της κατηγορίας της σηµασίας, η οποία αρθρώνεται ως ανάµνηση του 
περασµένου. 
Η σχέση µε το µέλλον εξετάζεται σε δύο παραµέτρους: στο σχεδιασµό και στην ελπίδα. Ο 
σχεδιασµός όχι ως χρησιµοθηρικός εξορθολογισµός, αλλά ως "ανοικτή στρατηγική" και 
ετοιµότητα αξιοποίησης του τυχαίου, σε συνάρτηση µε την πεποίθηση που γεννά η ελπίδα για 
την αισιόδοξη χαραυγή προς τα εµπρός, συνιστά "ανοικτό χρόνο ". 
Ανάµεσα στις δύο αυτές παραµέτρους το παρόν βιώνεται πρωτίστως διαλεκτικά χάρη στη 
διαθεσιµότητα, που εκτός από κατηγορία του µέλλοντος καθίσταται πρωταρχικός όρος κάθε 
συγκεκριµένης αµεσότητας, κύρωση του συνείναι και ακύρωση της φιλαυτίας του 
υποκειµένου. Η διαθεσιµότητα δεν είναι απλά δυνατότητα υπέρβασης της συχνά ανεπίγνωτης 
και υπεροπτικής περιχαράκωσης του ανθρώπου, αλλά αµεσότητα που ξεδιπλώνει την ύπαρξη 
µέσα από τη συζήτηση, που αναζητά το Νέο. 
Ο χρόνος στον Bollnow δεν είναι µεταφυσική, κοινωνιολογική ή ψυχολογική κατηγορία. 
Είναι πρωτίστως ανθρωπολογική κατηγορία, είναι ταυτόχρονα φαινόµενο και ιστός κάθε 
φαινοµένου, που συναντούµε στην καθηµερινότητα. Η εµµονή του Bollnow στη 
φαινοµενολογική ερµηνεία του χρόνου δεν ακολουθεί την αυστηρή [5/6] χουσσερλιανή 
παράδοση των "εποχών", αλλά τον απλό ερµηνευτικό κύκλο από τη ζωή στον άνθρωπο, και 
αντίστροφα. Η αρχή από τη ζωή στη συγκεκριµένη περίπτωση, χωρίς να αγνοεί την αγωνία ή 
το ναυάγιο, πολυσυζητηµένες κατηγορίες της φιλοσοφίας της ύπαρξης, επικεντρώνεται 
κυρίως στην απόλαυση του χρόνου : η χαλαρότητα, η σχόλη, η άρση του χρόνου στην 
ευτυχία -κλασικό παράδειγµα το "µεγάλο µεσηµέρι" του Ζαρατούστρα-, το παρελθόν που 
συνέχει, η στρατηγική, το χάραµα, η ελπίδα, ο ανοικτός χρόνος, αποτιµούν βασικά τη θετική 
σχέση µε το χρόνο.  
Με το χρόνο ο Bollnow είχε καταπιαστεί ήδη σε ένα βασικό του έργο "Η ουσία των 
διαθέσεων"1. Στο έργο του αυτό θεµελίωσε τη σηµασία των ευχάριστων διαθέσεων, πέρα από 
κάθε υπαρξιακή αγωνία. Οι ευχάριστες διαθέσεις, αποκλειστικό προνόµιο της ανθρώπινης 
ύπαρξης, στήριξαν µια σειρά παιδαγωγικών κατηγοριών του χρόνου: παιδαγωγική 

                                                           
* Die Seitenzahlen des Erstdrucks sind in [.../...] in den fortlaufenden Text eingefügt. Seitenverweise in den 
Fußnoten verweisen auf diese ursprüngliche Paginierung. 
Για τη ζωή και το έργο του O. F. Bollnow δες: O. F. Bollnow, Το πνεύµα της άσκησης .Μετ. I. E. 
Θεοδωρόπουλος, Αθήνα 1993 ( ∆ωδώνη ), σελ. 11-19. ∆ες επίσης: O. F. Bollnow, Φιλοσοφική Παιδαγωγική, 
Μετ. Κ. και Μ. Βαϊνά, Αθήνα 1986 εκδ. Γρηγόρη, σελ. 85-95. 
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ατµόσφαιρα, το "Κυριακάτικο", παιχνίδι, άσκηση, άσκοπη δράση, είναι µερικές µόνον από 
αυτές. Εδώ ο άνθρωπος απολακτίζει τον εξαντικειµενικευµένο χρόνο -που συνθλίβει, 
αποστεώνει, µηχανοποιεί, αποδυναµώνει τη σκέψη-, αποκλίνει από την ευθύγραµµη πορεία 
του ορθολογισµού και τότε κατοικεί στο χρόνο. Η κατοικία στο χρόνο είναι και η απόληξη 
κάθε αγωγής για σωστή σχέση µε το χρόνο. Αυτή η αγωγή οφείλει να ανιχνεύει δυο 
θεµελιώδεις παραµέτρους του χρόνου, που είναι οι εξής : 
α. Η σχέση µεταξύ αυτονοµηµένων χρονικών δοµών της εκπαίδευσης, όπως τις εκπροσωπεί 
το ωρολόγιο πρόγραµµα και υπαρκτικού χρόνου του µαθητή. Ο Bollnow προσφέρει πολύτιµο 
υλικό µε την παρούσα µελέτη του στην ερµηνεία αυτής της σχέσης. Η σωστή σχέση του 
παιδιού µε το χρόνο αναζητείται στο χώρο της µεσότητας. Ανάµεσα στις "πηγές της 
αιωνιότητας" του Nietzsche και στο ορθολογικά θεσµισµένο σύστηµα του αντικειµενικού 
χρόνου, που καταδυναστεύει την εκπαιδευτική διαδικασία, επιδιώκεται η πλήρωση και η 
ευχάριστη διάθεση που ακυρώνει την εκποίηση της παιδικής συνείδησης σε 
εξαντικειµενικεύσεις. Αυτή η προτεραιότητα δεν απολακτίζει και δεν αποποιείται την ηθική 
προτεραιότητα της αξιοποίησης του χρόνου. Η αξιοποίηση δε γίνεται ούτε µε ανέµελη 
ραστώνη, ούτε και µε διαδικασίες, που µεταποιούν το παιδικό Είναι, µε τις ανελέητες 
µεθόδους εντατικοποίησης των προσπαθειών, σε ρηχό όργανο παραγωγικότητας. Αυτές οι 
µεθοδεύσεις αναπαράγουν την οµολογία πίστεως κάθε γενιάς στην αποξενωµένη εργασία. Η 
κατοικία του παιδιού στο χώρο συντίθεται, εάν περάσουµε από τον άτεγκτο προκαθορισµό 
και το γραφειοκρατικό ορθολογισµό των προγραµµάτων, τα οποία εκκολάπτουν την 
αποκρουστική ανία, και από την αποστόµωση της σκέψης, στον ανοικτό χρόνο και στην 
αισιόδοξη αντιµετώπιση του παιδιού. Αυτή η αντιµετώπιση δεν προδιαγράφει το χρόνο, αλλά 
τον προετοιµάζει. Γενικότερα: η αυτονόητη ανάγκη προγραµµατισµού σε όλο το πεδίο της 
εκπαιδευτικής πραγµατικότητας δεν αντιστρατεύεται την ύπαρξη στρατηγικής ανοιχτού 
προγραµµατισµού, ο οποίος συνεξετάζει τα σχέδια δηµιουργικής δραστηριότητας και 
εσωτερικής χαλάρωσης. 
β. Μια παιδαγωγική θεωρία είναι ταυτόχρονα και µια θεωρία για το χρόνο. Η θεωρία: αυτή 
δεν έχει σχέση µε την αυγουστιάνεια θεωρία περί χρονισµού της αιωνιότητας και αιωνισµού 
του χρόνου, δε στηρίζεται στους καντιανικούς απριορι- [6/7] σµούς, ή στην οντολογία του 
χρόνου και στον αφελή ρεαλισµό. Ερµηνεύει, αντίθετα, περιοχές του χρόνου, τις οποίες 
συνήθως παραβλέπουµε, γιατί δεν τις υποψιαζόµαστε, παρ' όλο που εγκλείουν µια ποιότητα, 
την οποία µπορούµε να µεταγγίσουµε στην παιδαγωγική διαδικασία. Η χρονική ποιότητα του 
παιχνιδιού είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα. Το µεγάλο εγχείρηµα για την Παιδαγωγική 
είναι να µεταφέρει στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπου είναι δυνατόν, χρονικές ποιότητες, 
που προϋπάρχουν στη ζωή και καταυγάζουν τον αυθεντικό ανθρωπολογικό χρόνο. Αυτός ο 
χρόνος δεν είναι ούτε ο αντικειµενικός χρόνος των ωρών, ούτε ο βιωµατικός χρόνος της 
µπερξονικής διάρκειας, αλλά η συγκεκριµένη σύνθεση παρελθόντος και µέλλοντος σε κάθε 
παροντική στιγµή του ανθρώπινου εδώ - Είναι. Ο Bollnow θα πάρει από τον Haeuptner 
µερικά παραδείγµατα µορφών του χρόνου, που υπάρχουν πριν από κάθε θεωρία γι' αυτόν. 
Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι ο αντιπαραγωγικός χρόνος του Καζανόβα και η 
γονιµότητα της σπιροειδούς κίνησης. Η Παιδαγωγική θα βρει τους χρόνους και τους καιρούς 
της µέσα στην ίδια τη ζωή, αρκεί να µάθει να µη διολισθαίνει σε συνήθειες. 
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[8/9] 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
1. Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΜΙΑΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ 
 
Το ερώτηµα για την ανθρώπινη χρονικότητα, δηλ. το ερώτηµα για τη χρονική κατάσταση της 
ανθρώπινης ζωής, βρίσκεται εδώ και αιώνες στο παρασκήνιο των ενδιαφερόντων της 
Φιλοσοφίας. Στο σηµείο αυτό ακριβώς παρουσιάζεται η ουσία του ανθρώπου µε έναν 
εντελώς νέο τρόπο. Θα πρέπει, προκειµένου να παρουσιάσουµε αυτή την πολυδιάστατη 
εξέλιξη, να ανεφερθούµε αποκλειστικά σε δύο αντιπροσωπευτικά ονόµατα. 
Το πρώτο είναι του Bergson1, ο οποίος διέκρινε µεταξύ χρόνου και διάρκειας, δηλ. µεταξύ 
του µετρήσιµου χρόνου των ωρών (του αντικειµενικού) και του συγκεκριµένου, του 
βιωµατικού (υποκειµενικού) χρόνου. Αυτή η διάκριση αποδείχτηκε στη συνέχεια πολύ 
παραγωγική. Οι δύο χρόνοι δηλ. δεν ταυτίζονται µε κανέναν τρόπο, αλλά ο πραγµατικά 
βιωµατικός χρόνος µπορεί, ανάλογα µε την εκάστοτε ψυχική διάθεση του ανθρώπου, να είναι 
άλλοτε µακρύτερος και άλλοτε συντοµότερος, δε συγχρονίζεται στη ροή των ωρών. Στην 
περίπτωση της βασανιστικής πλήξης και της αγχώδους αναµονής ρέει πιο αργά, κατά τέτοιο 
τρόπο που τα λεπτά γίνονται ώρες, ενώ εξαφανίζονται µε µιας στο χαρούµενο παιχνίδι ή στην 
ενδιαφέρουσα συζήτηση, έτσι που αργότερα διερωτάται κανείς πού είναι ο χρόνος και πότε 
αλλάζει η ανθρώπινη σχέση µ' αυτόν· διότι η απόκλιση του βιωµατικού χρόνου από το 
µετρήσιµο δεν πρέπει να θεωρείται σαν υποκειµενική αδυναµία, που θα πρέπει, κατά το 
δυνατόν, να αντιµετωπιστεί. Ο βιωµατικός χρόνος είναι, πολύ περισσότερο, εκείνος, στον 
οποίο πραγµατικά ζούµε. Αυτός είναι για µας η πρωταρχική πραγµατικότητα. 
Το δεύτερο είναι του Heidegger2, ο οποίος έθεσε µε έµφαση το βασικό ερώτηµα, για την 
ανθρώπινη χρονικότητα, η οποία, σε αντίθεση προς το ροώδη χρόνο, δηλώνει την εσωτερική 
διάθεση ενός όντος, όσο ετούτο καθορίζεται από τη σχέση του µε το χρόνο. Έτσι, η στιγµή δε 
νοείται σαν ένα µη διαστελλόµενο τµήµα µιας µονοδιάστατης χρονικής συνέχειας, αλλά 
διαθέτει, όπως εξέθεσε ήδη ο Αυγουστίνος, πλούσια εσωτερική δοµή, εφόσον ενυπάρχει στην 
ελπίδα, στο φόβο και στο σχεδιασµό της µελλοντικής σχέσης µιας παροντικής στιγµής και 
εφόσον το παρελθόν είναι παρόν µέσα στην ανάµνηση. Ο Heidegger ανέλυσε αυτή τη δοµή, 
όπως είναι γνωστό, ως "µέριµνα" (Sorge), ως τον τρόπο µε τον οποίο ο άνθρωπος 
αντιπαρατίθεται αποφασι-[9/10] στικά στο µέλλον κατά την παραλαβή της κληρονοµιάς, που 
του εγχειρίζεται.  
Ποιες πλούσιες αφορµήσεις προκύπτουν εδώ για τις διάφορες, τις ειδικές επιστήµες του 
ανθρώπου, όπως είναι η Ψυχολογία, η Ψυχοπαθολογία κτλ. και πόσο αυτές, εµπλουτισµένες 
πλέον, επιδρούν στη γενική κατανόηση του χρόνου, δεν είναι δυνατόν εδώ να παρουσιαστεί 
διεξοδικότερα. Μόνον ένα αντιπροσωπευτικό όνοµα θα µπορούσε να διευκρινίσει τις νέες 
δυνατότητες, που διανοίγονται: Ε. Minkowski, µε την ελάχιστα, µέχρι σήµερα, προσεγµένη 
έρευνά του "Temps vecu"3.  
Αλλά µέχρι τώρα ένα σηµείο έχει πολύ λίγο προσεχτεί: είναι οι επιπτώσεις που προκύπτουν 
για την ανθρώπινη συµπεριφορά απέναντι στο χρόνο, δηλ. η ηθική και η συνακόλουθη 
παιδαγωγική προοπτική. Περιοριζόταν κανείς ουσιαστικά στην εργασία της δοµής αυτής της 
χρονικότητας και παρέβλεπε, ότι ο άνθρωπος µπορεί να πραγµατώσει αυτή τη δοµή µε πολύ 

                                                           
1 Henri Bergson, Schöpferische Entwicklung. Μετ. από τον G. Kantorowicz, Jena 1912. 
2 Martin Heidegger, Sein und Zeit, Halle/Saale 1927. 
3 Eugène Minkowski, Le Temps Vécu. Edudes phénoménologique et psychopathologiques, Paris 1933. Συγκρ. 
επί πλέον Rudolf Meissner, Über den Begriff der erlebten Zeit bei Eugène Minkowski, Diss. Tübingen 1970. Η 
γερµανική σύνοψη: Ο βιωµατικός χρόνος, µετ. από Meinrad Perrez και Lucien Kayser, Salzburg 1971, εκδόθηκε 
µετά την ολοκλήρωση του χειρογράφου. 
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διαφορετικό τρόπο, δηλ. µπορεί να συµπεριφερθεί µε πολύ διαφορετικό τρόπο απέναντι στο 
χρόνο του. Οφείλουµε εξαιρετική ευγνωµοσύνη στον Ballauf για µια εµφατική υπόδειξη στα 
πλαίσια της "Συστηµατικής Παιδαγωγικής" του, αναφορικά µε την αναγκαιότητα της 
"αγωγής για χρονικότητα"4 αν πρέπει ετούτη να περιοριστεί µέσα στο µεγαλύτερο όλο του 
έργου του. Πρέπει να αποδεχτούµε την υπόδειξη αυτή και να επιχειρήσουµε να την 
αναπτύξουµε. 
Θα περιοριστούµε αρχικά στην "αγωγή για χρονικότητα" και δε θα αναφερθούµε στη 
χρονικότητα της αγωγής, παρ' όλο που η ίδια η αγωγή είναι ένα συµβάν, που κυλάει στο 
χρόνο και πρέπει να διερευνηθεί η χρονική του δοµή. Το θέµα επίσης δεν είναι η χρονική 
εξέλιξη του ενηλικιούµενου ανθρώπου, που θα πρέπει να αναγνωριστεί από τον εκπαιδευτικό 
και να εξετασθεί η νοµοτέλειά της. Το πρόβληµα εδώ είναι πολύ περισσότερο η σχέση του 
ίδιου του ανθρώπου µε το χρόνο του και οι υποχρεώσεις, που προκύπτουν απ' αυτή για την 
αγωγή. Επίσης το ζητούµενο είναι η βοήθεια, που χρειάζεται ο άνθρωπος σε κάθε αποτυχία 
του, ώστε να βρει τη σωστή σχέση µε το χρόνο, να χρησιµοποιεί το χρόνο µε σωστό τρόπο, ή 
για να µιλήσουµε βαθύτερα, να τον διαθέτει µε σωστό τρόπο. Το θέµα είναι, όπως λέγει ο 
Ballauf, «να οδηγήσουµε τον αναπτυσσόµενο άνθρωπο στη σωστή σχέση µε το χρόνο»5. 
Αυτό είναι λοιπόν, το σπουδαιότερο, αφού ο άνθρωπος δεν παρασύρεται άκριτα από το 
χρόνο, όπως ένα ζώο, (όσο µπορούµε να µιλάµε για κάτι τέτοιο), αλλά µπορεί να 
συµπεριφέρεται απέναντι σ' αυτόν µε διαφορετικό, κατάλληλο ή ακατάλληλο, τρόπο. Η 
αγωγή για σωστή σχέση µε το χρόνο, είναι, λοιπόν, ένα πολύ σπουδαίο παιδαγωγικό θέµα, το 
οποίο µέχρι σήµερα πολύ λίγο αναγνωρίστηκε και πολύ λιγότερο προσεγγίστηκε. 
Εάν επιχειρήσουµε να το παρουσιάσουµε αρχικά κάπως προσωρινά, πρέπει να 
παραβλέψουµε την εξέλιξη της παιδικής αντίληψης του χρόνου και τη διαφοροποίηση των 
παιδαγωγικών προβληµάτων, που σχετίζονται µε αυτή και να θέσουµε αρχικά το ερώτηµα για 
τη σωστή σχέση των ενήλικων ανθρώπων µε το χρόνο. Μόνον εφόσον συστηµατοποιηθεί µε 
τον τρόπο αυτό το όλο βάθος της προβληµατικής, είναι δυνατόν στη συνέχεια να οδηγηθούµε 
µε µεγαλύτερη ακρίβεια στις διαφορετικές αποκλίσεις της εξελισσόµενης χρονικής αντίληψης 
και της σχέσης µε το χρόνο, που [10/11] εκδιπλώνεται µε αυτή. Αυτός ο περιορισµός είναι 
πολύ σπουδαίος, επειδή µέχρι τώρα η έρευνα έχει περιοριστεί πολύ µονόπλευρα στην εξέλιξη 
της σχέσης του παιδιού µε τον αντικειµενικό χρόνο6, στην ικανότητά του να λογαριάζει 
χρόνους που πέρασαν και να προσανατολίζεται στη διαδοχή του χρόνου, ενώ η χρονικότητα 
του ίδιου του παιδιού, η εσωτερική του σχέση µε το χρόνο, µε το µέλλον, µε το παρελθόν 
κτλ., έχει λίγο ερευνηθεί και στη συστηµατική έρευνα έχουν αντιταχτεί σοβαρές αντιθέσεις. 
Εδώ, λοιπόν, θα χρειαστούν νέες και εκτενείς έρευνες, εξαιτίας του βάθους της 
προβληµατικής7. Θα περιοριστούµε αρχικά σε γενικά περιγράµµατα, για να δείξουµε καθαρά 
τη σπουδαιότητα του προβλήµατος. 
 
2. Η ΑΠΕΙΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΞΑΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ 
 
Η ερώτηση για τη σωστή σχέση του ανθρώπου µε το χρόνο δεν είναι µια απλή, µια ευχάριστη 
ερώτηση. Πολύ περισσότερο είναι ένα πρόβληµα, που φορτώνει την ίδια τη ζωή µε 
αβάσταχτη βία. Η ανθρώπινη ζωή βρίσκεται κάτω από το νόµο της χρονικότητας. Αυτό δεν 
είναι µια τυπική, µια ανάξια λόγου περιγραφή, αλλά είναι έκφραση µιας βαθιάς και 
αµετάθετης απειλής· διότι χρονικότητα θα πει παροδικότητα, θα πει πτωτικότητα, µάλιστα 
πιο εξειδικευµένα: θα πει µηδαµινότητα του ανθρώπου απέναντι στον εξαφανιζόµενο χρόνο. 
                                                           
4 Theodor Ballauf, Systematische Pädagogik, Heidelberg 1962. 148. 
5 A. a. O. 158. 
6 Jean Piaget, Die Bildung des Zeitbegriffs beim Kinde. Μετ. από τον G. Meili -Dworetzki, Zürich 1955. 
7 Συγκρ. Erich Müller, Erfüllte Gegenwart und Langweile. Zeitgebundenheit und Zeitfreiheit im Leben des 
Kindes. Anthropologie und Erziehung, Bd. 24, Heidelberg 1969. Εκεί επίσης πολλά βιβλιογραφικά στοιχεία. 
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Και η εσώτατη πτυχή της ψυχής του ανθρώπου ταράσσεται, µόλις συνειδητοποιήσει αυτή τη 
µηδαµινότητα. 
Ο Ιώβ είπε: Ο άνθρωπος «ανθεί σαν το λουλούδι και πέφτει, φεύγει σαν τη σκιά και δεν 
παραµένει»8. Και στο ίδιο πνεύµα αναφέρεται στους ψαλµούς: «Τους κατηύθυνες σαν ένα 
ρεύµα· είναι σαν τον ύπνο, σαν το χόρτο, που µαραίνεται γρήγορα, το πρωί ανθεί, µα γρήγορα 
µαραίνεται, κόβεται το βράδυ και ξηραίνεται»9. Θυµούµαστε και την προσηλυτιστική ιστορία 
του Βούδα, που αναφέρεται στη συνάντηση µε τα γηρατειά, την αρρώστια και το θάνατο10. 
Κατά τον ίδιο τρόπο συνεχίζεται το θέµα αυτό διά µέσου των αιώνων. Ιδιαίτερα στην ποίηση 
του Μπαρόκ η προσωρινότητα και η µαταιοδοξία της ανθρώπινης ζωής είναι ένα 
ανεξάντλητο θέµα. Μόνο προς διευκρίνιση θα αναφέρουµε µερικούς στίχους του Κρύφιου: 

«Βλέπεις εκεί που θωρείς, µόνο  
µαταιότητα στη γη.................... 
ό,τι ακµάζει και λαµπρά ανθεί, οφείλει 
γρήγορα να καταρρεύσει, 
ό,τι τώρα καµαρώνει, αύριο θα 'ναι στάχτη 
 και κόκαλο. 
 Τίποτα δεν υπάρχει αιώνια............... 
Αξίζει άραγε να υπάρχει το παιχνίδι του χρόνου, 
 ο αδύνατος άνθρωπος;11 [11/12] 

 
Ή σε κάποια άλλη περίπτωση µε το χαρακτηριστικό τίτλο "Vanitas! Vanitatum Vanitas!": 
 

Η λαµπρότης της γης  
θα γίνει καπνός και στάχτη, 
 ούτε βράχος, ούτε ορυκτό  
δεν παραµένει............... 
Σαν το ρόδο ανθεί, 
πριν η 'µέρα γείρει, 
ξηραίνεται και ξάφνου πέφτει, 
όµοια µεγαλώνουµε στη ζωή.  
Μα πριν µεγαλώσουµε  
και ανθίσουµε κανονικά, 
 µας σφάζει στα δύο θεϊκή θύελλα12. 

 
Επίσης στη ζωγραφική του Μπαρόκ η Vanitas είναι ένα θέµα, που επαναλαµβάνεται 
συνεχώς. 
Και το ίδιο δια µέσου των χρόνων. Για παράδειγµα θα θυµηθούµε τον Lenau, του οποίου η 
ποίηση είναι στο σύνολό της επηρεασµένη από αυτή τη µελαγχολία: 

Ότι όλα πεθαίνουν, παλαιό και  
πασίγνωστο είναι13. 

                                                           
8 Hiob 14,22. 
9 90. Psalm. 
10 Συγκρ. Georg Misch, Der Weg in die Philosophie. Eine philosophische Fibel 2 Aufl. München 1950,. 35 ff. 
11 Andreas Gryphius, in: Deutsche Dichtung des Barock, hg. v. E. Hederer, München o.J. 94 
12 Gryphius, a. a. O., S. 1l0 ff. 
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Ή επίσης ας θυµηθούµε από τον αιώνα µας τον Rilke, που φαίνεται να είναι βαθύτατα 
συγκλονισµένος από την απειλή όλων των συµβάντων µέσα στο χρόνο. Έτσι, σε µια πρώιµη 
θέση του βρίσκουµε: «Ο χρόνος είναι η παρακµή»14. Ή αργότερα µε το χαρακτηριστικό τίτλο 
«προσωρινότητα», παρουσιάζει την εικόνα τέµπλου, που σωριάζεται στην άµµο της ερήµου: 

Πέταγµα των ωρών. Σιγανή, συνεχής εξαφάνιση  
ακόµα και της µακάριας ευλογηµένης κτίσης. 
 Ζωή πνέει πάντα. Ήδη γέρνουν ασυγκράτητες, 
 χωρίς να βαστούν οι κολόνες15. 

 
Και διερωτάται γεµάτος φόβο: 
 

Ποιον δε φοβάσαι; πού υπάρχει ένα κράτηµα,  
πού ένα έσχατο Είναι σε όλα αυτά;16 

 
Σχετικά µε το ερώτηµα για το «κράτηµα» του ανθρώπινου «Είναι» µε την έννοια της 
σταθερότητας απέναντι στην αιώνια ροή, σχετικά µε το τροµακτικό ερώτηµα «πότε όµως 
υπάρχουµε;»17 υπάρχει µια αδυσώπητη απάντηση: δεν υπάρχει κράτηµα ζωή σηµαίνει 
εξαφάνιση18. 
Αυτό είναι, σύµφωνα µε µια φράση του Dilthey, το συναίσθηµα της φθοράς (Korruptibilität) 
της ζωής, «το βαθύ συναίσθηµα της ακατάπαυστης ροής του χρόνου, το οποίο µας 
συµπαρασύρει, καθώς επίσης µας γεννά, κάποτε, πικρή λύπη»19. [12/13] Φθορά θα πει 
κατάπτωση και ρήξη. Ο άνθρωπος αισθάνεται ότι είναι εύθραυστος, αισθάνεται να χάνονται 
οι δυνάµεις του, οι αισθήσεις του αµβλύνονται, η µνήµη του χαλαρώνει. Βλέπει να τον 
πλησιάζει αναπόφευκτα ο θάνατος. Όσο όµως ο ίδιος είναι ακόµα πολύ νέος, για να 
προφυλάξει τη ζωή του από τέτοιες εµπειρίες, παρατηρεί στο περιβάλλον του ενήλικους, 
άρρωστους και φιλάσθενους ανθρώπους και γνωρίζει ότι η µοίρα θα έλθει και γι' αυτόν τον 
ίδιο. 
Αλλά η φθορά δεν αφορά τη ζωή µόνον, αφορά προπάντων και ό,τι σ' αυτή τη ζωή 
διαθέτουµε. Είναι ταυτόχρονα, για να πάρουµε ακόµα µια φορά τον Dilthey, «φθορά όλων 
όσα έχουµε, αγαπούµε ή ακόµα µισούµε και φοβούµαστε»20. Το πρόβληµα δεν είναι µόνο ότι 
πεθαίνουν οι άνθρωποι µε τους οποίους συνδεόµαστε, αλλά και όταν ζουν, χάνονται από µας 
επειδή γίνονται ξένοι. Και µια στενή φιλία µπορεί να καταλήξει στην αποξένωση και η πιο 
θερµή αγάπη µπορεί να παγώσει. ∆εν µπορούµε να κρατήσουµε την ευτυχία µιας ώρας, αλλά 
και η φράση που λέει ότι ο χρόνος θεραπεύει όλες τις πληγές, είναι αµφίβολη παρηγοριά. 
Όλα, όσα µας προσφέρει η ζωή, εκεί µέσα εξαφανίζονται. ∆εν µπορεί να κρατήσει κανένας 
τίποτα. Θα ήταν διαφωτιστικό να θυµηθούµε από τον Goethe ένα απόσπασµα της Πανδώρας: 

Ωστόσο λουλούδια ή στεφάνι δε διατηρούνται 
κοντά µου. Όλα διαλύονται................................ 
Κόβοντας προχωρώ και χάνω 

                                                                                                                                                                                      
13 Nilolaus Lenau, Waldlieder - Sämtliche Werke, Leipzig und Wien o.J., 1. Bd. 322. 
14 Rainer Maria Rilke Tagebücher aus der Frühzeit. Hg. v. R. Sieber-Rilke u. C. Sieber. Leipzig 1942. 213. 
15 Rainer Maria Rilke, Gedichte 1906-1926, επιµέλεια Ε. Zinn, Wiesbaden 1953.77. 
16 Rainer Maria Rilke, Aus dem Nachlass des Grafen CM. Ein Gedichtkreis, Wiesbaden 1950. 22. 
17 Rainer Maria Rilke, Gesammelte Werke, Leipzig 1930, 3. Bd. 315. 
18 Η απάντηση, την οποία επιχείρησε να δώσει ο Rilke σ' αυτές τις ερωτήσεις, µπορεί εδώ να αφεθεί κατά µέρος. 
Εδώ πρόκειται αρχικά για το τροµακτικό ερώτηµα ως τέτοιο. Για τη χρονική άποψη του Rilke συγκρ. Otto 
Friedrich Bollnow, Rilke 2. Aufl. Stuttgart 195. 173 ff. 
19 Wilhelm Dilthey, Von deutscher Dichtung und Musik, Leipzig und Berlin 1933.78. 
20 Wilhelm Dilthey Gesammelte Schriften. Leipzig und Berlin 1921 ff. 8. Bd. 79. 
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 τα µαζεµένα λουλούδια. Γρήγορα εξαφανίζονται.  
Τριαντάφυλλο, κόβω την οµορφιά σου, 
 κρίνε, ήδη προς τα εκεί προχωράς21. 

Ό,τι εκφράζεται εδώ ίσως µελαγχολικά και µε παιχνιώδη τρόπο, ισχύει για το ωραίο στη ζωή. 
«Γρήγορα εξαφανίζεται» . Ή για να ξαναπάµε στον Rilke: 

Έτσι ζούµε και πάντα αναχωρούµε22. 
Ζωή είναι διαρκής αναχώρηση, επειδή δεν έχουµε σταθεροποιηθεί σ' αυτή, δεν µπορούµε να 
την έχουµε για πάντα. Εδώ βρίσκεται ο άνθρωπος συγκλονισµένος µπροστά στη ροή του 
χρόνου. Βλέπει τη ζωή του να χάνεται χωρίς επιστροφή και αναρωτιέται: Είµαι πράγµατι 
τόσο αβοήθητος, παραδοµένος σ' αυτή την εξαφάνιση, ή υπάρχει ένα κράτηµα µέσα στον 
εξαφανιζόµενο χρόνο; Αυτή είναι η µοιραία ερώτηση του ανθρώπου. 
∆ύο ενδεχόµενες απαντήσεις ταιριάζουν εδώ. Η µία είναι εκείνη, η οποία απορρίπτει τη 
σκέψη της παροδικότητας ως αδικαιολόγητη: Πρέπει να κρατηθούµε σ' εκείνο, που µας είναι 
δοσµένο και πραγµατικότητα είναι µόνον αυτό. Αυτό είναι η παρούσα στιγµή. Αυτή πρέπει 
να συλλάβουµε. Ό,τι αργότερα µπορεί να συµβεί, δεν πρέπει να µας ανησυχεί. Γιατί αυτό 
είναι µόνο µια βασανιστική παράσταση, µπροστά στην οποία τροµάζουµε. Quid sit futurum 
cras, fuge quaerere. 
Εδώ συνιστάται ως στάση µιας λογικής συµπεριφοράς να κρατηθούµε στη στιγµή, να 
αποφύγουµε σκέψεις για το µέλλον. Αλλά το ερώτηµα είναι κατά πόσο µε τον τρόπο αυτό 
υπερνικώνται πραγµατικά οι δυσκολίες, µήπως δηλ. πρόκειται για µια φυγή στην 
ψευδαίσθηση, που εγκαταλείπει τον άνθρωπο περισσότερο αβοήθητο, όταν [13/14] τον 
βρίσκουν οι δύσκολες στιγµές της ζωής του. Και έτσι επαναλαµβάνεται η ερώτηση για τη 
δυνατότητα ενός «κρατήµατος» απέναντι στον εξαφανιζόµενο χρόνο.  
Σ' αυτό το σηµείο γεννιέται η έννοια, που αποδίδει την αντίθεση στον εξαφανιζόµενο χρόνο, 
δηλ. εκείνη της αιωνιότητας. Με βαθιά περίσκεψη επανέρχεται πάντα ο άνθρωπος στην 
ένταση χρόνου και αιωνιότητας. Αλλά τι σηµαίνει εδώ αιωνιότητα; Ένα πλήθος ερωτηµάτων 
γεννιούνται. Επίσης δεν είναι εύκολο να κατανοηθεί η χριστιανική απάντηση, ότι δηλ. πέρα 
από το χρόνο, που τελειώνει µε το θάνατο, αρχίζει η αιωνιότητα, ότι δηλ. ο δρόµος προς την 
αιωνιότητα απαιτεί την άρνηση της χρονικής ζωής. Κι αν ακόµα παραβλέψουµε τις διάφορες 
συζητήσεις για το ερώτηµα αυτό σε θεολογικό επίπεδο, η φιλοσοφική ερώτηση και πάλι προς 
τα εκεί θα στραφεί, δηλ. η υπέρβαση της χρονικότητας µόνο µέσα από το χρόνο µπορεί να 
επιτευχτεί. Και έτσι επαναλαµβάνεται το ερώτηµα: πώς είναι δυνατόν να βρούµε µέσα στον 
ίδιο το χρόνο ένα «κράτηµα» µπροστά στο άσκοπο εξαφάνισµα;  
Με τον τρόπο αυτό η ερώτηση ανατρέχει στη σύνθεση της ανθρώπινης χρονικότητας. ∆ιότι 
όσο και αν το εξαφάνισµα είναι µια σκληρή και πιεστική πραγµατικότητα, δεν είναι, παρ' όλα 
αυτά, το µοναδικό γνώρισµα του χρονικού συµβάντος. Υπάρχει και µια θετική διάσταση του 
Γίγνεσθαι, µια αυτοεξέλιξη προς µεγαλύτερη πληρότητα, µια ωρίµανση, υπάρχουν, γενικά, 
συµβάντα που νοηµατοδοτούν τη ζωή και κατά τον Dilthey θεµελιώνουν και την ενότητά της. 
Υπάρχει επίσης η προαγωγή του Νέου. Γίγνεσθαι και παροδικότητα παρατηρήθηκαν στην 
αρχέγονη µυθική σκέψη ως µια ενότητα, ο θάνατος ως "πρώτος όρος της ζωής" (Bachofen)23' 
η καταστροφή ως προϋπόθεση της δηµιουργίας (Nietzsche)24. 
Αλλά πέραν αυτού γεννιέται το ερώτηµα, εάν γενικά είναι επαρκής η παράσταση του χρόνου 
σαν µια (αργότερα ή γρηγορότερα) ρέουσα συνέχεια. Επίσης δεν πρέπει να αποκλείσουµε και 

                                                           
21 Johann Wolfgang Goethe, Gedenkausgabe der Werke, Briefe und Gespräche. Hg ν. Ε. Beutler, Zürich 1950 ff, 
6 Bd. 411 f. 
22 Rilke, Gesammelte Werke, 3 Bd. 296. 
23 Johann Jakob - Bachofen, Urreligion und antike Symbole, hg. v. C. A. Bernoulli, Leipzig 1926, 1 Bd. 250, 
258. 
24 Friedrich Nietzsche, Werke. Groß- und Kleinoktavausgabe. 6. Bd. 310, 15. Bd. 117. 
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µια απλή έννοια "του" χρόνου, γιατί υπάρχει ο φόβος να οδηγηθούµε ευθύς εξ αρχής σε µια 
στενή, µονόπλευρη ερµηνεία. Πρέπει πολύ περισσότερο να ανατρέξουµε στο πολύπλευρο 
πλέγµα, το οποίο αποδώσαµε µε τον όρο της χρονικότητας. Πρέπει να ακολουθήσουµε τις 
διαφορετικές διαστρωµατώσεις αυτού του πλέγµατος, να αντιπαραβάλουµε τις διαφορετικές 
απόψεις περί χρόνου, να πάρουµε τις διάφορες θέσεις που εκφράστηκαν από τους 
αντιπροσώπους της Φιλοσοφίας και των γειτονικών επιστηµών και να επιχειρήσουµε να τις 
συνοψίσουµε βηµατιστά και µε σωστό τρόπο. Πρέπει να επιχειρήσουµε να επισκοπήσουµε 
σταδιακά αυτή την καθόλα πολυµελή αλληλουχία και έτσι να προχωρήσουµε στο 
αποφασιστικό ερώτηµα για το πέρασµα του χρόνου, ή -εάν θέλουµε να διατυπώσουµε ξανά 
την ερώτηση προσεκτικότερα- να προχωρήσουµε στη σωστή σχέση µε το χρόνο. 
Επ' αυτού πρέπει να εκθέσουµε εδώ µερικές σκέψεις. Παράλληλα θα επιχειρήσουµε να 
διανύσουµε τα πρώτα απλούστερα βήµατα, όσο το δυνατόν γρηγορότερα, ώστε να 
κερδίσουµε χρόνο για τις µετέπειτα πολύπλοκες ερωτήσεις. [14/15] 
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[14/15] 
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 
 
Κεφάλαιο Πρώτο: Η ΣΩΣΤΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
 
1. ΤΟ «ΝΑ - ΕΧΕΙΣ - ΧΡΟΝΟ» 
 
Πρέπει, λοιπόν, να επιχειρήσουµε να αντιπαραβάλουµε τις διαφορετικές απόψεις περί χρόνου 
και δεν πρέπει να αποφύγουµε να αρχίσουµε από τα απλά και αυτονόητα πράγµατα, αν 
θέλουµε να ελπίζουµε ότι θα δούµε πληρέστερα το όλο πλέγµα του χρόνου. 
Αρχικά ο χρόνος φαίνεται σαν ένα υλικό, το οποίο µπορεί να διαθέτει ο άνθρωπος µε 
συγκεκριµένο τρόπο, το οποίο πρέπει να µοιράζει σωστά και να το χρησιµοποιεί µε τον πιο 
σωστό τρόπο. Συγχέει κανείς το χρόνο µε τις ώρες, κατά τον ίδιο τρόπο που συγχέει βάρος 
και σηµασία ορισµένων εµπορευµάτων. Ο χρόνος είναι χρήµα, ταιριάζει σ' αυτό το σηµείο, 
και, κατά κάποιο τρόπο, είναι σωστή αυτή η άποψη. Αν θέλει ο άνθρωπος να ρυθµίσει τη ζωή 
του λογικά, τότε πρέπει να µάθει να µοιράζει το χρόνο του, να τον διαχειρίζεται (όπως το 
κεφάλαιο). Από την εµπειρία µας µε τα παιδιά διαπιστώνουµε πόσο δύσκολο είναι αυτό 
ακριβώς για το νέο άνθρωπο και κάποτε για µερικούς παραµένει µέχρι και στην 
προχωρηµένη ηλικία ακατόρθωτο: 
Χρησιµοποίησε το χρόνο, φεύγει τόσο γρήγορα!  
Ωστόσο η τάξη Σάς µαθαίνει να κερδίζετε χρόνο1 
Έτσι λέγεται από το στόµα του Μεφιστοφελή στη σκηνή του µαθητή στον "Φάουστ". Κι 
όµως είναι δύσκολο να 2θεωρήσουµε το λόγο αυτό ως γνώµη του ποιητή· διότι ο 
Μεφιστοφελής είναι εκείνος που το αναφέρει στο ρόλο του µαέστρου του σχολείου, παρωδία 
πεζής ωφελιµιστικής άποψης και αµέσως ξανά εγκαταλείπει το ρόλο αυτό, επειδή επέρχεται ο 
κορεσµός «του ξηρού τόνου». 
Επίσης λέγεται ότι ο άνθρωπος «έχα χρόνο» ή «δεν έχει χρόνο». Τι σηµαίνει αυτή η φράση; 
Με ποιο τρόπο είναι ο χρόνος κάτι, το οποίο µπορεί ο άνθρωπος να [15/16] "έχει", δηλ. 
µπορεί να του ανήκει και, αυτό που του ανήκει, να το διαθέτει; Ότι ο άνθρωπος έχει χρόνο 
σηµαίνει αρχικά ότι σε µια ορισµένη χρονική στιγµή έχει χρόνο, ότι δηλ. σ'.αυτή τη χρονική 
στιγµή είναι ελεύθερος να πράξει οτιδήποτε, ότι κατόπιν είναι στη διάθεσή µας. Έτσι µπορεί 
να πει π.χ.: αύριο πριν από το µεσηµέρι έχω δυστυχώς συνεννοηθεί για κάπου αλλού, αλλά 
αύριο το απόγευµα θα έχω χρόνο. Έχω χρόνο σηµαίνει εδώ λοιπόν: είµαι ελεύθερος για κάτι. 
Εδώ έρχεται στη µνήµη µας η βαθυστόχαστη φιλοσοφική σκέψη, ότι ανθρώπινη ελευθερία 
µόνο σε σχέση µε τη χρονικότητα είναι δυνατή3. Παρ' όλα αυτά αναβάλλουµε αυτή τη 
βαθυστόχαστη προβληµατική και ερωτούµε αρχικά, ποιο είναι το αυθεντικό νόηµα της 
δήλωσης, ότι ο άνθρωπος έχει χρόνο; Η ερώτηση εάν ο άνθρωπος έχει χρόνο σε ένα ορισµένο 
χρονικό σηµείο, δεν τίθεται ανεξάρτητα, αλλά σε σχέση µε τις υπόλοιπες υποχρεώσεις του, 
για τις οποίες πρέπει να έχει χρόνο (για να το αποδώσουµε µοντέρνα, σε σχέση µε τα 
ραντεβού, που έχει σηµειώσει στο ηµερολόγιό του). Και έτσι τίθεται το ερώτηµα για τη 
σωστή κατανοµή του χρόνου. Σηµασία έχει να ζυγίζει ο άνθρωπος όλα κατά τέτοιο τρόπο, 
ώστε να έχει τον απαραίτητο χρόνο για τα θέµατα που ανακύπτουν. 
Θα ήταν αρχικά εδώ ίσως χρήσιµες ορισµένες λογικές σκέψεις: Ο άνθρωπος πρέπει να µάθει 
να κατανέµει το χρόνο του σωστά, δεν επιτρέπεται να χάνει το χρόνο του άσκοπα στην 
                                                           
1 Johann Wolfgang Goethe. Gedenkausgabe. 5 Bd. 200. 
2 Συγκρ. Friedrich Kümmel, Über den Begriff der Zeit. Forschungen zur Pädagogik und Anthropologie, 6. Bd. 
Tübingen 1962. 122 ff. 
3 Συγκρ. Ε. Müller, a. a. O. 31 ff. 
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απραξία. Αλλά πρέπει επίσης να µάθει, κάτω από την πίεση των διαφόρων απαιτήσεων, να 
διακρίνει µεταξύ σπουδαίων και µη σπουδαίων, να παραγκωνίζει το µη σπουδαίο και να 
κρατάει χρόνο για το σπουδαίο κτλ. Η ίδια η ξεκούραση φαίνεται, σύµφωνα µε τον 
υπολογισµό αυτό, σαν κάτι που πρέπει να σχετίζεται µε τα οφέλη της όλης απόδοσης κατά 
την εργασία. 
 
2. Η ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΤΗΝ ΩΡΑ 
 
Ένα άλλο µέσο, που εξυπηρετεί τη σωστή κατανοµή του χρόνου, είναι η ακρίβεια στην ώρα. 
Επίσης µε τον όρο ακρίβεια κατανοεί κανείς στη σηµερινή "γλώσσα" (σε αντίθεση µε την 
παλαιότερη σηµασία, που διατηρείται ακόµα στη νότια Γερµανία, και σύµφωνα µε την οποία 
η λέξη σηµαίνει απόλυτη ακρίβεια στην εργασία), ότι ο άνθρωπος διατηρεί αυστηρά την 
προκαθορισµένη κατανοµή του χρόνου και ιδιαίτερα κατά τη συµβίωσή του µε τους άλλους 
ανθρώπους βρίσκεται µε ακρίβεια στη διάθεσή τους στον καθορισµένο χρόνο. Η ακρίβεια 
στην ώρα είναι µία από τις σπουδαιότερες αρετές σε σχέση µε τον αντικειµενικό, 
υπερατοµικό χρόνο. Κατ' αυτό τον τρόπο η ακρίβεια στην ώρα είναι προπάντων αρετή της 
ανθρώπινης κοινωνικής ζωής. Στη ζωή κάθε ανθρώπου υπάρχει και µια λογική χρονική 
κατανοµή, αλλά το να επιθυµεί κανείς καθαυτή την ακρίβεια στην ώρα θα είχε πολύ λίγη 
σηµασία. Η απαίτηση της ακρίβειας στην ώρα γεννιέται πολύ περισσότερο πρώτη φορά µέσα 
στα πλαίσια της ανθρώπινης συµβίωσης, από σεβασµό στον άλλο, τον οποίο δεν επιτρέπεται 
να τον αφήσουµε να περιµένει σε µια (κλεισµένη) συνάντηση. Η ακρίβεια στην ώρα είναι 
αναγκαία προϋπόθεση για µια ανθρώπινη συµβίωση χωρίς προστριβές. [16/17] Αλλά εάν η 
ακρίβεια στην ώρα είναι σπουδαία αρετή, γεννιέται το ερώτηµα εάν και κατά πόσο µπορεί 
κανείς να την απαιτεί σε κάθε ηλικία κατά τον ίδιο τρόπο. Το παιδί είναι πολύ λίγο σε θέση 
να κατανοήσει την ακρίβεια, γιατί δεν έχει ακόµα την απαραίτητη συνείδηση του 
αντικειµενικού χρόνου. Έρευνες π.χ. για την καθυστέρηση κατά την προσέλευση στο σχολείο 
µάς διαφωτίζουν αναφορικά µε τις φάσεις της ζωής, στις οποίες εµφανίζεται, κατά κάποιο 
τρόπο, η σύγκρουση µεταξύ βιωµατικού και αντικειµενικού χρόνου4. Από εκείνον που 
αφοσιώνεται εντελώς στη στιγµή, π.χ. απασχολείται µε γεγονότα που τον συγκινούν 
εσωτερικά, δεν µπορεί να απαιτεί κανείς να σκέφτεται τα µελλοντικά του καθήκοντα. Αυτός 
έρχεται π.χ. πολύ αργά στο σχολείο ή στο φαγητό, όταν συµβαίνει στο δρόµο κάτι 
ασυνήθιστο5. Αλλά θα πρέπει να δείξει κανείς κατανόηση γι' αυτή την ανακρίβεια παίρνοντας 
υπόψη την παιδική συναισθηµατική ζωή και δεν πρέπει να την υπερβάλλει. Μάλιστα είναι 
αναγκαία η ακρίβεια για να ενταχτεί κάποιος στη διακανονισµένη ανθρώπινη συµβίωση, 
αλλά η εµπειρία δείχνει ότι πολλές µορφές ανακρίβειας συνδέονται µε συγκεκριµένες φάσεις 
της ζωής και µε την πάροδο του χρόνου υποχωρούν µόνες τους. 
∆εν πρέπει να υπερεκτιµήσουµε σε καµία περίπτωση την ακρίβεια στην ώρα. Παρ' όλο που, 
και σωστά, χατακτηρίζεται ως «βασιλική ευγένεια», δεν είναι µε κανέναν τρόπο µία από τις 
µεγαλύτερες αρετές, που κυριαρχούν στην ανθρώπινη ζωή, πολύ περισσότερο είναι µια µόνο 
σχετική αρετή, που στην ανοικοδόµηση της ζωής κατέχει µια απόλυτα καθορισµένη, µια 
υπηρετική θέση. Επίσης δεν έχει υπολογιστεί η βαρύτητα της αρετής της ακρίβειας του 
ενήλικου ανθρώπου στην ώρα και σε ποιες περιπτώσεις είναι σηµαντικότερο να µην την 
παίρνουµε στα σοβαρά. Κάποιος µάλιστα είπε ευκαιριακά, ότι η ακρίβεια είναι η µοναδική 
αρετή που δεν πρέπει να µεγαλοποιείται, διότι δεν είναι δυνατόν να εφαρµόζεται κάτι 
περισσότερο από τον ακριβή χρόνο. Αλλά αυτό αγνοεί ότι η αγχώδης προσκόλληση σε ένα 
ορισµένο χρονικό σηµείο συνεπάγεται πάλι την εσωτερική ανελευθερία, κατά την οποία ο 
άνθρωπος δεν µπορεί πλέον να διακρίνει µεταξύ σπουδαίων και µη σπουδαίων πραγµάτων. 
                                                           
4 Συγκρ. Ε. Müller, a. a. O. 94 ff. 
5 Richard Dehmel, Der Arbeitsmann; in : Dichtungen, Briefe, Dokumente. Hg. v. P. J. Schindler. Hamburg 1963. 
34. 
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Σε κάθε περίπτωση φαίνεται πάλι ως σχολαστικότητα η υπερεκτίµηση της ακρίβειας στην 
ώρα. Έτσι γίνεται λόγος για υπερακρίβεια, µε την οποία ο άνθρωπος τηρεί προκαθορισµένες 
ηµεροµηνίες. Τότε η ζωή ολισθαίνει σε µια µηχανική πορεία. Γελούσε κανείς π.χ. µε τον 
Kant, αφού σύµφωνα µε τους προκαθορισµένους περιπάτους του ρύθµιζαν (όπως λέγεται) οι 
κάτοικοι του Königsberg τα ρολόγια τους. Χρειάζεται πολύ περισσότερο κάποια κυριαρχία 
απέναντι στις καταπιεστικές απαιτήσεις της ακρίβειας στην ώρα. 
 
3. ΤΟ «ΝΑ - ΜΕΝΕΙΣ - ΠΙΣΩ» ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 
Όλες αυτές οι σκέψεις δεν πρέπει να αγνοηθούν. Στην πραγµατικότητα σηµασία έχει να 
βάζουµε µια µικρή τάξη στο χρόνο. Αλλλά όλοι αυτοί οι συλλογισµοί παραµένουν, παρ' όλα 
αυτά, επιφανειακοί. Το πραγµατικό πρόβληµα είναι βαθύτερο και [17/18] το ερώτηµα επίσης 
είναι κατά πόσο ο χρόνος γενικά προσφέρεται για µια τέτοια, λογικά καθορισµένη, 
χρησιµοποίηση. 
Όταν ο άνθρωπος επιδιώκει να κατανείµει το χρόνο του και να εκπληρώσει όλες τις 
υποχρεώσεις του, διαπιστώνει πολύ σύντοµα, ότι έτσι φθάνει σε αδιέξοδα, διότι οι απαιτήσεις 
που προκύπτουν είναι τόσο πολλές, που δεν µπορεί κανονικά να τις ικανοποιήσει. Ο 
άνθρωπος -τουλάχιστον ο σύγχρονος άνθρωπος- δεν έχει πραγµατικά ποτέ χρόνο. Αυτή είναι 
η µοίρα του. Έτσι, παραπονείται ήδη από αιώνες ο ποιητής Dehmel, επισηµαίνοντας την 
ανάγκη του σύγχρονου εργάτη: 

Μας λείπει µόνο µια λεπτοµέρεια  
Να ελευθερωθούµε τόσο, όσο τα πουλιά:  
µόνο ο χρόνος56, 

αλλά ισχύει από τότε για όλους µας. Πάντα νέα προβλήµατα, πάντα νέες υποχρεώσεις 
συµπαρασύρουν τον άνθρωπο. ∆εν τα κατορθώνει. Παραµένει πάντα πίσω από τις 
αναφυόµενες απαιτήσεις. Και τότε επιχειρεί ακόµα πιο πολύ να τις αντιµετωπίσει µε 
καλύτερη κατανοµή ή µε γρηγορότερη εργασία, όµως δεν το κατορθώνει. Παραµένει και πάλι 
πίσω, κάνει πάντα µια νέα αρχή για να επανορθώσει τις παραλείψεις και εµπλέκεται έτσι 
χωρίς ελπίδα στο εξουθενωτικό τρέξιµο µε το χρόνο7. Η έλλειψη χρόνου φανερώνεται τότε 
σαν αντικείµενο µιας εποικοδοµητικής, µιας ηθικοποιηµένης θεώρησης και προφανώς 
διατρέχουµε τον κίνδυνο να διολισθήσουµε σ' αυτή. Αλλά το χειρότερο είναι ότι όλες αυτές 
οι νουθεσίες και οι καλές προθέσεις δε βοηθούν. Όσο πιο σωστές θέλουν να είναι όλες οι 
συµβουλές για µια λογική χρονική κατανοµή, τόσο δεν έχουν ουσιαστικά συνέχεια. Η 
εµπλοκή βρίσκεται βαθύτερα. Η σχέση µε το χρόνο οδηγείται σε τούτο το «δεν-έχω-καθόλου-
χρόνο» σε πλήρη ακαταστασία και µόνο µε προσεκτική προσέγγιση της ουσίας της 
ανθρώπινης χρονικότητας µπορεί να δηµιουργηθεί ξανά, ή να αποκτηθεί για πρώτη φορά. 
Η αναγκαιότητα καθολικής µεταστροφής προβάλλεται προ πάντων από τον Ballauf µε 
µεγάλη ακρίβεια. «Ο χρόνος µεταφέρεται κατά τον υπολογισµό και το σχεδίασµα στη 
διάθεση της βούλησης ... [Αλλά] εκδικείται µε την αύξηση της επιτάχυνσής του και τη 
µείωση της συναίνεσής του. Όλα παραδίδονται στη σπουδή ενός χρόνου που προτρέχει… 
Όσο πιο διαθέσιµος φαίνεται πως είναι ο χρόνος, τόσο πιο ανυπέρβλητα αναγκάζει τους 
ανθρώπους να µπουν κάτω από το ζυγό του»8. Για το λόγο αυτό απαιτείται µια εκ θεµελίων 
επανεξέταση της ουσίας του χρόνου: «Η εκπαίδευση πρέπει να αποδεσµευτεί από αυτή τη 

                                                           
5 Richard Dehmel, Der Arbeitsmann; in : Dichtungen, Briefe, Dokumente. Hg. v. P. J. Schindler. Hamburg 1963. 
34. 
6 Συγκρ. Otto Friedrich Bollnow, Das Nachholen des Versäumten, in: Mass und Vermessenheit des Menschen. 
Philosophische Aufsätze. Neue Folge, Göttingen 1962. 214 ff. 
7 Ballauf, a. a. O. 153. 
8 Ballauf, a. a. O. 
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«χρονο-αντίληψη» και να προχωρήσει σε ένα άνοιγµα στο χρόνο, να επανεξετάσει το χρόνο 
και τη «χρονοποίηση των πραγµάτων και των όντων»9. 
Η καθοδήγηση του ανθρώπου στην εκπλήρωση αυτής της υποχρέωσης είναι αρχικά το 
πρόβληµα µιας αγωγής για ορθή σχέση µε το χρόνο, όπου σίγουρα υποφώσκει το ερώτηµα, 
κατά πόσο αυτή µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε συνειδητή εκπαιδευτική διαδικασία και από 
την άλλη πλευρά, κατά πόσον εκείνη αναπέµπει σε µια ατέρµονη αυτοαγωγή του ανθρώπου. 
[18/19] 
 
4. Η ΑΤΑΡΑΞΙΑ 
 
Σε άλλη περίπτωση λέγεται επίσης, ότι ο άνθρωπος θα πρέπει να µάθει «να αφήνει χρόνο» 
για τις υποθέσεις του. Πάλι ανακύπτει το ερώτηµα, τι σηµαίνει αυτό; Κατά πόσο ο χρόνος 
είναι κάτι, που µπορεί ο άνθρωπος "να το αφήνει"; Και για να θέσουµε το ερώτηµα 
ακριβέστερα: τι θα πει εδώ "να αφήσει"; Ό,τι γενικά όταν λέµε: "να αφήσει κάτι ελεύθερο", 
"να το αφήσει σε άλλον" και τα όµοια; Συχνά χρησιµοποιείται η φράση επιτιµητικά: Ο 
άνθρωπος "αφήνει χρόνο" σηµαίνει τότε, παραµελεί το χρόνο, "οκνεί", ή "τεµπελιάζει", ή 
συνήθως ό,τι δηλώνουν διάφορες κατά το πλείστον λαϊκές εκφράσεις. ∆εν καταβάλλει 
αρκετές προσπάθειες, αναβάλλει διαρκώς την έναρξη µιας κοπιαστικής εργασίας, αλλάζει 
κατεύθυνση εξαιτίας τυχαίων εµποδίων. Ενεργεί σαν να έχει στη διάθεσή του πολύ χρόνο. 
Εδώ έχουµε ένα τυπικό αστόχηµα της ανθρώπινης σχέσης µε το χρόνο: την υπόλογη αµέλεια 
του σωστού ρυθµού µιας εργασίας, όπως αυτή εκδηλώνεται µε την ανθρώπινη νωθρότητα και 
φυγοπονία. Και επειδή ο άνθρωπος, όπως ήδη επισήµανε ο Kant, ρέπει από τη φύση του προς 
τη νωχέλεια, πρέπει να αγωνίζεται διαρκώς εναντίον αυτού του κινδύνου. 
Αλλά υπάρχει και µια άλλη, µια αντίθετη µορφή αλλοίωσης του σωστού ρυθµού, η βιασύνη, 
γενικά η ανυποµονησία. Ο άνθρωπος βιάζεται και θέλει να τελειώσει το γρηγορότερο τις 
υποθέσεις του, παίρνει µέτρα γι' αυτές. Αυτό συµβαίνει κατεξοχή, όταν συµβεί από αµέλειά 
του να καθυστερήσει και θέλει στη συνέχεια να κερδίσει το χαµένο χρόνο. Αρχίζει να 
εργάζεται βιαστικά, φθάνει σε σηµείο να "µην αναπνέει" και φθείρεται τελικά εξαιτίας της 
ελλιπούς φροντίδας του έργου, που έχει αρχίσει. Αυτή είναι η δεύτερη µορφή αµέλειας: ο 
άνθρωπος ωθείται µε την ανυποµονησία του πέρα από το παρόν και δεν είναι για το λόγο 
αυτό ποτέ µέσα «στα πράγµατα», δηλ. σ' αυτό που έχει να πραγµατώσει στο παρόν. 
Αυτή η δυνατότητα της διπλής αµέλειας αποδίδει γενικά την ανθρώπινη απαίτηση: τη σωστή 
συµπεριφορά µεταξύ βιασύνης και αµέλειας, τη διάθεση εκ µέρους του ανθρώπου του 
απαραίτητου χρόνου για τις αναφυόµενες ασχολίες, την αποφυγή του βιαστικού κυνηγητού ή 
της αµέλειας των απαιτήσεων. 
Τούτο είναι παρόλα αυτά σχετικά απλό. Ο άνθρωπος µπορεί, ενεργώντας µόνος του, να 
καθορίζει το ρυθµό των ενεργειών του. Ουσιαστικά γίνεται δυσκολότερο το πρόβληµα εκεί, 
όπου παραδίδεται σε ένα γεγονός, το οποίο, ανεξάρτητα από τις επιθυµίες του και τους 
κόπους του, ακολουθεί το δικό του δρόµο, είτε π.χ. όταν ένας γεωργός ακολουθεί µια φυσική 
διαδικασία ανάπτυξης, την οποία δεν µπορεί ούτε να επιταχύνει ούτε να επιβραδύνει, είτε 
όταν ως µέλος, χωρίς δύναµη επίδρασης, εµπλακεί σε κάποιο ευρύτερο πολιτικό γεγονός, π.χ. 
σε έναν πόλεµο, τον οποίο ούτε θέλησε ούτε ζήτησε. Εδώ γίνεται βασανιστικά αξιοσηµείωτη 
η παράδοση σε ένα γεγονός, στο οποίο δεν µπορεί να ασκήσει επίδραση ο άνθρωπος. Αλλά 
θα µπορούσαν επίσης να ήταν και πιο ευχάριστα γεγονότα, αυτά που πρόκειται να γίνουν στο 
µέλλον. Έτσι, αναφύεται η ευνόητη τάση να προτρέχει µε τις σκέψεις στο χρόνο, η 
ανυποµονησία, η οποία δεν µπορεί να περιµένει την εξέλιξη. Και περιπλέκεται πάλι η σχέση 

                                                           
9 Συγκρ. Otto Friedrich Bollnow, Die pädagogische Atmosphäre. Untersuchungen über die gefühlsmässigen 
zwischenmenschlichen Voraussetzungen der Erziehung. Anthropologie und Erziehung, 12. Bd. Heidelberg 1968. 
56 ff. 
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του ανθρώπου µε το χρόνο. ∆εν είναι πλέον σε θέση να εκπληρώσει κανονικά τις 
υποχρεώσεις της στιγµής. [19/20]  
Επίσης εδώ θα πρέπει ο άνθρωπος να µάθει να διαθέτει χρόνο για το συµβάν, να µπορεί να 
περιµένει, χωρίς να βιάζεται διαρκώς. Αυτή είναι η µεγάλη αρετή, η υποµονή, η οποία 
διαφέρει από τη ρηχή αδιαφορία, είναι πολύ περισσότερο η ικανότητα, παραιτούµενος από 
την προσωπική του πορεία, να εναρµονίζει τη ζωή του σε εκείνο που εξελίσσεται, 
ακολουθώντας τη νοµοτέλειά του10. Υποµονή είναι µια µεγάλη αρετή της σχέσης µε το 
χρόνο. Μπορούµε να ισχυριστούµε ότι εξαρτάται από την ταύτιση µεταξύ υποκειµενικού και 
αντικειµενικού χρόνου, όπου µε την έννοια αντικειµενικός χρόνος δεν εννοούµε τις ώρες, 
αλλά τον αποκλειστικό χρόνο ενός συµβάντος ανεξαρτήτου από τον άνθρωπο, στο οποίο 
καθένας άνθρωπος έχει ενσωµατωθεί, και από το οποίο εξαρτάται. Ή εάν πάρουµε την έννοια 
του χρόνου στο πνεύµα αυτού του αντικειµενικού χρόνου, µπορούµε να διατυπώσουµε το 
πρόβληµα ως εξής: Εξαρτάται από το πόσο ο άνθρωπος ζει αρµονικά µε το χρόνο. Αρµονικά 
µε το χρόνο θα πει τότε πάλι, ότι αυτός προσαρµόζει τον προσωπικό του ρυθµό σ' αυτόν, 
χωρίς να τρέχει βιαστικά προς τα εµπρός ή να παραµένει νωχελικά ξωπίσω του. 
Έτσι ο άνθρωπος "αφήνει χρόνο". Αυτό σηµαίνει τώρα ακριβέστερα: είναι έτοιµος για κάθε 
ενέργεια, χωρίς τσιγκουνιά και χωρίς σπατάλη, να κατανείµει τον ενδεδειγµένο χρόνο για την 
επιτέλεσή της. Αλλά αυτό σηµαίνει ταυτόχρονα: µπορεί να διαθέτει τον αναγκαίο χρόνο για 
κάθε εξωτερικό γεγονός που τον αφορά. Αυτή η στάση δωρίζει στον άνθρωπο εσωτερική 
γαλήνη, αλλά και σιγουριά απέναντι στο χρόνο. Αυτή η δεξιότητα να αφήνεις χρόνο για τον 
εαυτό σου και για τον άλλο, µπορεί να χαρακτηριστεί ως χαλαρότητα, και η µυστική σηµασία 
αυτής της λέξης µπορεί να οδηγήσει στον εξής συλλογισµό: όπου ο άνθρωπος διαθέτει τη 
θέλησή του, συνάπτει µέσω αυτής µια σχέση µε το χρόνο. Ο Ballauf τονίζει µε πολύ πειστικό 
τρόπο στη "Συστηµατική Παιδαγωγική", που προαναφέραµε, αυτή την πλευρά. Αταραξία 
σηµαίνει «να αφήνεις το χρόνο να υπάρχει µόνος του»11, να τον «αφήνεις να διατρίβει»12, να 
τον «αφήσεις να διαφεντεύει»13, για κάθε µια ασχολία να «αφήνεις την ανάλογη διάρκεια 
χρόνου14». Έτσι, η αγωγή για σωστή σχέση µε το χρόνο πετυχαίνει τον πρώτο βαθύτερο 
ορισµό της. [20/21] 

                                                           
10 Ballauf, a. a. O. 150. 
11 A. a. O. 157. 
12 A. a.O. 156. 
13 A. a. O. 160. 
14 Friedrich Schiller. Resignation. Sämtliche Werke (Säkular-Ausgabe). Hg. E. v.d. Hellen, Stuttgart und Berlin 
1905 ff. l. Bd. 199. 
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Κεφάλαιο ∆εύτερο: 
 
Η ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
 
1.0 ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΙ 
 
Και τώρα µια δεύτερη συλλογιστική, η οποία µας επιτρέπει να εµβαθύνουµε στα µέχρι τώρα 
αποτελέσµατα: Ο χρόνος δεν είναι µόνο ένα σταθερό ρεύµα, ακόµα και εάν κανείς 
παρατηρήσει ότι ρέει κάθε φορά γρηγορότερα ή αργότερα ανάλογα µε τις περιστάσεις, αλλά 
έχει ο ίδιος τη δική του εσωτερική διάρθρωση και µάλιστα εκείνη, η οποία δε δόθηκε από τον 
άνθρωπο στο χρόνο, αλλά ανεξάρτητα από όλες τις ανθρώπινες επιθυµίες ή ροπές, είναι η 
ίδια ενσωµατωµένη στο χρόνο και αντιπαρατίθεται µε µια δική της απαίτηση στον άνθρωπο. 
Για να προσδιορίσουµε ακριβέστερα ακόµα µια φορά την προβληµατική : ∆εν τίθεται εδώ το 
ερώτηµα για τη διάρθρωση των χρονικών σχέσεων, που δοµούνται για τον άνθρωπο από 
σηµεία του Τώρα, δηλ. για τις κατηγορίες του σήµερα, του αύριο και του χθες, του µεθαύριο 
και του προχθές, για το άµεσο και για το µακρινό µέλλον, για το πριν από λίγο και το µόλις 
πριν, δηλ. σύµφωνα µε τις προηγούµενες θέσεις µας: Το ερώτηµα εδώ δεν είναι η διάρθρωση 
της χρονικότητας. Σ' αυτό όµως θα πρέπει να επανέλθουµε σε λίγο πολύ διεξοδικά. Αλλά εδώ 
ρωτάµε αρχικά για τη διάρθρωση της ίδιας της χρονικής πορείας, δηλ. σύµφωνα µε την 
ορολογία µας, για τη διάρθρωση του χρόνου. 
Ήδη η κανονική εναλλαγή ηµέρας και νύχτας συντελεί, ώστε ο χρόνος κάθε ηµέρας να θέτει 
τις δικές του απαιτήσεις και έτσι κάθε χρόνος είναι πάντα χρόνος για κάτι. Η αγωγή του 
νεογέννητου παιδιού αρχίζει µε την παρεµβολή αυτή στον περιοδικά αρθρούµενο χρόνο. 
Αυτό µαθαίνει µε τη συνήθεια, πότε είναι χρόνος για ύπνο και πότε για ξύπνηµα, για φαγητό 
κτλ. Η πρόταση του Rousseau να ξυπνάει το παιδί ακανόνιστα, όποτε θέλει, για να µην 
µπορούν να διαµορφωθούν σταθερές συνήθειες, είναι αρχικά µια παραδοξότητα. Και έτσι η 
αλλαγή ηµέρας και νύχτας καθορίζει αποφασιστικά και τη ζωή του ενήλικου ανθρώπου κατά 
τρόπο αποφασιστικό και ανυπέρβλητο. Όλες οι δυνατότητες της σύγχρονης τεχνικής «να 
κάνουµε» µε έντεχνο φωτισµό τη «νύχτα ηµέρα», πετυχαίνουν µόνον κάποια σχετική 
µετατόπιση, αλλά όχι και τη διακοπή αυτού του ρυθµού. Πρώτη φορά στις ακραίες συνθήκες 
του διαστηµόπλοιου επιτεύχτηκε µια σχετική διακοπή. Αλλά και αυτές περιορίζο- [21/22] 
νται από τα όρια της ανθρώπινης ανάγκης για ύπνο, και προκύπτουν νέα προβλήµατα που δεν 
έχουν ακόµα εξεταστεί για τα καλά. 
Λιγότερο εµφατικά, αλλά όµως όχι δυσδιάκριτα, παρατηρείται αυτό στην αλλαγή των εποχών 
του έτους. Εδώ είναι βέβαια µεγαλύτερα τα ενδεχόµενα αποκοπής από ρυθµούς που ορίζει η 
φύση. Ενώ η αγροτική ζωή παραµένει ολοκληρωτικά ενσωµατωµένη στις δραστηριότητες της 
σποράς και της συγκοµιδής κτλ., που καθορίζονται από τις εποχές, η ζωή της σύγχρονης 
µεγαλούπολης έχει πιο πολύ -αλλά ωστόσο όχι και εντελώς- αποκοπεί από αυτές. 
Καλοκαιρινοί καύσωνες και χειµερινά χιόνια εµφανίζονται σχεδόν µόνον ως αναστατώσεις 
της οµαλής πορείας της εργασίας. Ασφαλώς, οι αυθαίρετα επιλεγµένες σε ορισµένα όρια 
µεγάλες διακοπές (Urlaub) εγχαράσσουν επίσης µια ισχυρή τοµή στην πορεία του χρόνου. 
Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να διερωτηθούµε, εάν η ρυθµική διάρθρωση της πορείας του χρόνου 
δεν επιτελεί ωστόσο µια ουσιαστική λειτουργία στη διαφύλαξη της υγείας της ανθρώπινης 
ζωής, και εάν έτσι δεν παραµένει σηµαντική η συνειδητοποίηση των βιωµάτων των εποχών, 
οπότε η συχνότητα των κεφαλαίων των αναγνωστικών, που ασχολούνται µε αυτές, δεν είναι 
τίποτα άλλο πλέον από ένδειξη µιας ιστορικοκοινωνικής οπισθοδρόµησης. 
Γι' αυτό προβάλλει στο σύγχρονο κόσµο της εργασίας όλο και πιο έντονα η χρονική 
διάρθρωση, που δηµιουργήθηκε από τους ανθρώπους και προσδιορίζεται από την 
επαγγελµατική και κοινωνική συµβίωση: Είναι χρόνος να πηγαίνεις στη δουλειά, και σε 
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συλλογικό έργο να κάνεις πρώτα αυτό και ύστερα εκείνο. Παντού εντάσσεται ο άνθρωπος σε 
µια εκτεταµένη ροή και από εκεί συνάγεται, για ποιο πράγµα κάθε φορά υπάρχει χρόνος. 
Μόνο στα πλαίσια αυτά αποταµιεύεται και ο χρόνος, τον οποίο µπορεί ο άνθρωπος, 
περισσότερο ή λιγότερο, να διαθέτει ελεύθερα. Χρόνος εργασίας, φαγητού, ελεύθερος 
χρόνος, χρόνος ύπνου κτλ. αποδίδουν στη ζωή του παιδιού, καθώς επίσης και του ενήλικου 
ανθρώπου, τα πιο µεγάλα περιγράµµατα αυτής της διάρθρωσης του χρόνου. 
Κάθε χρόνος είναι, µε κάποιο προδεδοµένο τρόπο, χρόνος για κάτι. Και για τον ινθρωπο 
προκύπτει το θέµα της σωστής προσαρµογής στο ρυθµό αυτό. Η διάταξη της ζωής του είναι 
ουσιαστικά η διάταξη της χρονικής του πορείας. Λέγεται επίσης συχνά, ότι είναι χρόνος να 
κάνουµε κάτι, ή συχνότερα, χωρίς κάποιο λεπτοµερέστερο συµπλήρωµα, απλά ότι είναι 
χρόνος, ή απόλυτα, ο πιο κατάλληλος χρόνος, εάν αυτό για το οποίο επιβάλλεται να είναι 
χρόνος, συνάγεται καθαρά από την κατάσταση. Χρόνος, µε αυτή τη χαρακτηριστική 
σηµασία, σηµαίνει τότε: χρόνος να αρχίσω κάτι, δηλ. να διακόψω τη µέχρι τώρα ασχολία µου 
-ή την απραξία µου- και να αρχίσω µε το νέο. «Βοήθησε, ώστε να το κάνω αυτό σύντοµα 
µέσα στο χρόνο, γιατί το οφείλω», ειδοποιεί σχετικά το ευαγγελικό εκκλησιαστικό τραγούδι.  
Σ' αυτό το «είναι χρόνος» εµπεριέχεται, λοιπόν, κατά το πλείστον µια κάποια προειδοποίηση, 
εάν ο άνθρωπος δεν µπορεί να βάλει τα δυνατά του και προτιµάει να χρονοτριβεί στη µέχρι 
τώρα κατάστασή του, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ένα δυσάρεστο θέµα, το οποίο µετά χαράς 
θα ήθελε να το αναβάλει για λίγο ακόµα, όταν π.χ. είναι για το παιδί η ώρα να πάει στο 
κρεβάτι, τη στιγµή που θα ήθελε να παρά- [22/23] µείνει περισσότερο χρόνο. Η 
προειδοποίηση, λοιπόν, «είναι χρόνος» σηµαίνει γενικά, ότι ο χρόνος πιέζει και υπάρχει 
κίνδυνος να παραµελήσει ο άνθρωπος το κατάλληλο χρονικό σηµείο για την ανάλογη 
ενέργεια. Αυτή µας θυµίζει τον διαρκώς εξαφανιζόµενο χρόνο. Για πολλά µπορεί γενικά να 
συµβεί να είναι πολύ αργά. Ο άνθρωπος βρίσκεται έτσι κάτω από την υπάρχουσα πίεση του 
χρόνου. Και ως έσχατο υπάρχει πίσω από όλα αυτά η απειλή του θανάτου, η οποία 
προειδοποιεί τον άνθρωπο να βάλει τάξη στη ζωή του, προτού να είναι πολύ αργά γι' αυτό. 
 
2. ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΙ Ο ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΤΟΥ 
 
Εδώ πρέπει επιπλέον να προστεθούν δύο µικρές επισηµάνσεις, οι οποίες καθαυτές θα 
απαιτούσαν µια διεξοδική αντιµετώπιση, αλλά εδώ θα διευκρινιστούν µόνο πολύ σύντοµα: 
1. Το «σωστό χρονικό σηµείο», για το οποίο µιλήσαµε ευκαιριακά, δεν είναι ανάγκη να 
βρίσκεται σε ένα προδεδοµένο ωρολόγιο πρόγραµµα, ή γενικά σε κάποιο κανονισµό 
εργασίας· µπορεί να διαµορφωθεί πρώτη φορά σταδιακά κατά τη διάρκεια µακράς εξέλιξης 
και κατά κάποιο τρόπο να ωριµάσει. Οι Έλληνες µιλούν για τον καιρό (Kairos), για τη σωστή 
στιγµή (Augenblick), που πρέπει να εντοπίσεις και να ενεργήσεις. Αυτό πάλι σε διάφορα 
επίπεδα, από τις απλές «ευνοϊκές ευκαιρίες» της καθηµερινής ζωής µέχρι τους µεγάλους 
ιστορικούς σταθµούς. 
Το να µπορείς υποµονετικά να περιµένεις τη σωστή στιγµή, ώστε στη συνέχεια, να την 
αρπάξεις µε αποφασιστικότητα και να τη χρησιµοποιήσεις, είναι ένα µεγάλο κατόρθωµα, για 
να µην πούµε : µια υψηλή τέχνη στη σχέση µε το χρόνο. 
2. Υπάρχει όµως και η δυνατότητα να χάσουµε τη σωστή στιγµή και αυτό µπορεί να συµβεί 
πάλι σε διαφορετικά επίπεδα: από τις ευνοϊκές ευκαιρίες της καθηµερινής ζωής - π.χ. µιας 
αγοράς ενός αρχαίου αγγείου, για την απόκτηση του οποίου θα ήθελε κανείς να σκεφτεί 
ακόµα και µια ολόκληρη ηµέρα και την επόµενη ηµέρα, όταν έχει αποφασίσει, έχει πλέον 
πουληθεί - µέχρι τις µεγάλες ευκαιρίες, που σηµαδεύουν τη ζωή µας - π.χ. ένας 
αποφασιστικός λόγος, θα µπορούσε να δώσει στη ζωή µας µια άλλη κατεύθυνση-, οι οποίες 
εάν διαφύγουν µια φορά, στη συνέχεια δεν επαναλαµβάνονται. Στο θάνατο ενός δικού µας 
ανθρώπου συνειδητοποιούµε, συχνά µε τροµακτικό τρόπο, για ποιο πράγµα θα οφείλαµε να 
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είχαµε µιλήσει µαζί του, για τις ίδιες τις µικρές παρεξηγήσεις, για τις οποίες τώρα πια είναι 
πολύ αργά. «Ό,τι κάποιος απολακτίζει από τη στιγµή, δεν το επιστρέφει καµιά αιωνιότητα»15. 
Αυτό επίσης ρίχνει ένα νέο φως στη χρονική δοµή της ανθρώπινης ζωής, η οποία πάλι 
εκφράζεται µε πολύ διαφορετικούς τρόπους. Ενώ σε µια περιοχή δεν αποµένει τίποτα άλλο 
παρά η άρνηση να παραπονεθούµε και στην κατάλληλη ώρα και δεδοµένης της ευκαιρίας να 
εξιλεωθούµε, υπάρχει σε άλλες περιοχές, όπως σ' εκείνη της καθηµερινής εργασίας, η 
δυνατότητα και µαζί η υποχρέωση επανάκτησης εκείνου, που κάποιος παραµέλησε. Και 
επειδή κάθε µέρα θέτει νέες υποχρεώσεις, απειλεί ο κίνδυνος, µέχρι που χάνει εντελώς ο 
άνθρωπος την άµεση σχέση µε το παρόν, διότι [23/24] καταναλώνει όλη τη ζωή του στην 
επανάκτηση του παραµεληµένου, στο αιώνιο τρέξιµο πίσω από τις ανεκπλήρωτες 
υποχρεώσεις. 
 
3. Η ∆ΙΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ∆ΟΜΩΝ 
 
Αλλά θα πρέπει να παρέµβουµε ακόµα µια φορά. Εάν προσδιορίσουµε, ότι στη ζωή υπάρχει 
κάθε φορά χρόνος για κάτι, θα ήταν τότε το πρόβληµα πολύ απλό, θα είχε κανείς την εξής 
παράσταση, ότι υπάρχει βασικά ένας χρόνος οµοιόµορφος, ο οποίος µπορεί στη συνέχεια να 
χρησιµοποιηθεί για διαφορετικούς σκοπούς, σύµφωνα µε τη θέλησή µας, ότι δηλ. ο χρόνος 
είναι γενικά µια άδεια φόρµα, που θα ήταν δυνατόν να πληρωθεί µε περιεχόµενα κατά 
βούληση έτσι, ώστε θα µπορούσε κανείς να υπολογίζει τον απαιτούµενο για κάποιο θέµα 
χρόνο, αντί του απαιτούµενου για κάτι άλλο, ότι δηλ. θα µπορούσε να χρησιµοποιεί το χρόνο 
του, όπως θέλει, για παιχνίδι ή για εργασία. Αυτό µάλιστα ισχύει για τον αντικειµενικό χρόνο 
των ωρών· οι ώρες µπορούν να πληρωθούν, σύµφωνα µε τη θέλησή µας, µε δραστηριότητες, 
αλλά αυτό δεν ισχύει για το χρόνο του πραγµατικού βιώµατος. Αυτός αλλάζει πολύ 
περισσότερο σύµφωνα µε την ουσία του, κάθε φορά ανάλογα µε το σκοπό, που εκπληρώνει. 
Αυτός είναι, για να το εξηγήσουµε αρχικά µε αδρή διαφορά, διαφορετικός για την εργασία 
και διαφορετικός για τη σχόλη. 
Αυτό δεν ισχύει µόνο, σύµφωνα µε τις προηγούµενες θέσεις µας, επειδή ο χρόνος κυλάει 
γρηγορότερα ή αργότερα, αλλά τώρα σηµαίνει, πέραν αυτού, ότι ο άνθρωπος πρέπει να πάρει 
θέση σ' αυτόν το διαφορετικό τρόπο πορείας. Σηµαίνει δηλ. µια επιταγή, που τίθεται στον 
άνθρωπο αναφορικά µε τη σχέση του µε το χρόνο. Αφού είπαµε στα προηγούµενα, ότι ο 
άνθρωπος πρέπει να ζει αρµονικά µε το χρόνο, τότε αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να επιλέγει τον 
εκάστοτε αναγκαίο ρυθµό, δηλ. πρέπει να παίρνει θέση µέσα στο εκάστοτε διαφορετικό 
ρυθµό. Έτσι ο Proust λέγει ήδη: «Ειδικά κάτω από µια καθαρά ποσοτική άποψη δεν είναι 
όλες οι ηµέρες της ζωής µας ίδιες. Λιγότερο νευρικές φύσεις, όπως η δική µου, προσφέρονται 
για την αντιµετώπισή τους όπως τα αυτοκίνητα για διαφορετικές ταχύτητες. Υπάρχουν 
δύσκολες και κοπιώδεις ηµέρες στις οποίες σκαρφαλώνει ο άνθρωπος απελπιστικά αργά, και 
άλλες κατηφορικές, τις οποίες κατηφορίζει σφυρίζοντας ένα τραγούδι στα χείλη»16. 
Αλλά δεν υπάρχει µόνο η «καθαρά ποσοτική άποψη». Επίσης ο τρόπος της χρονικότητας 
αλλάζει, και κάθε φορά σύµφωνα µε τον ιδιαίτερό του χαρακτήρα, έχει κάθε ορισµένο βίωµα 
(και θα προσθέσουµε αµέσως σ' αυτό : κάθε ορισµένη δράση) το δικό του, τον ειδικό τύπο 
χρονικής ροής, Νέος όντας ο Rilke είπε µια φορά : «Κάθε βίωµα έχει έναν ιδιαίτερο ρυθµό, 
µε τον οποίο πρέπει να βιωθεί, αν θέλει να είναι νέο, βαθύ και παραγωγικό, και σοφία είναι 
να βρίσκεις σε κάθε ειδική περίπτωση αυτό το ρυθµό»17. Ο Binswanger ανατρέχει σ' αυτή την 
                                                           
15 Marcel Proust, Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. 1 Bd. In Swanns Welt. Γερµανικά από Ε. Rechel-
Mertens Frankfurt/Main 1953. 576, µε χρησιµοποίηση της προηγούµενης µετάφρασης από τον R. Schottlaender. 
Berlin 1925/26,2. Bd. 294. 
16 Rainer Maria Rilke. Briefe und Tagebücher aus der Frühzeit. 1899-1902 Leipzig 1931. 161. 
17 Ludwig Binswanger. Über Ideenflucht. Zürich 1933. 154. Συγκρ. και Otto Friedrich Bollnow. Das Wesen der 
Stimmungen 4. Aufl. Frankfurt/Main 1968. 165 ff. 
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αντίληψη, καθώς συνεχίζει: «Ύστερα από αυτό βλέπουµε, ότι ο εσωτερικός χρόνος του 
σοφού, ή, όπως επίσης µπορούµε να πούµε, του νοήµονα ανθρώπου, διαµορφώνεται 
("διαρθρώνεται") κάθε φορά σύµφωνα µε τη σηµασία, που ενοικεί στο βίωµα του. Η χαρά για 
[24/25] κάτι έχει τότε ένα διαφορετικό εσωτερικό, βιωµατικό ρυθµό από ό,τι ο πόνος για 
κάτι, η απαγόρευση για κάτι, ή η παραίτηση από κάτι, εντελώς διαφορετικό από την πλήρωση 
από κάτι, ή η συναίνεση αναφορικά µε κάτι κτλ. και σε καθένα υπάρχουν πάλι οι πιο µεγάλες 
διαφορές, κάθε φορά σύµφωνα µε το είδος του "Κάτι"»18. 
∆εν είναι λοιπόν µόνο, για να το επαναλάβουµε ακόµα µια φορά, ότι βιώνονται τα 
διαφορετικά είδη των βιωµάτων µε διαφορετικό ρυθµό, αλλά ότι όλα γενικά, για να βιωθούν 
σωστά, απαιτούν τον κατάλληλο ρυθµό τους, τον οποίο ο άνθρωπος µπορεί να πετύχει ή και 
να παραβλέψει, και πρόκειται στη συνέχεια όχι µόνο για "ρυθµό", αλλά για τύπο της 
χρονικότητας καθολοκληρία. Η χαρά, για να παραµείνουµε αρχικά στο παράδειγµα αυτό, 
εµβιώνεται εντελώς διαφορετικά στο παρόν εκείνου που χαίρεται. Ο πόνος απεναντίας 
κατευθύνεται πίσω στο περασµένο, στη δυστυχία, που δεν µπορεί να επαναφέρει το καλό, η 
συναίνεση για ένα σχέδιο πάλι στρέφεται στο µέλλον, ως το χώρο της πραγµατοποίησης κτλ. 
Θα επιχειρήσουµε να το διευκρινίσουµε µε µερικά απλά παραδείγµατα. Στην εργασία (την 
οποία ήδη αναφέραµε) σηµασία έχει να χρησιµοποιείς σωστά το χρόνο, να µη χάνεις από τα 
µάτια σου το τελικό σηµείο της εκτελούµενης εργασίας και συνειδητά να οδηγείσαι σ' αυτό. 
Κάθε στιγµή είναι ένα µέλος µιας κίνησης, που κατευθύνεται προς τα εµπρός. Είναι ένας 
τελεολογικά αρθρούµενος χρόνος. Ο άνθρωπος αισθάνεται απορροφηµένος από αυτές τις 
ευθύγραµµες κατευθύνσεις. Αλλά ταυτόχρονα είναι ένας ενεργητικός χρόνος. Από αυτό 
προσδιορίζονται ταυτόχρονα οι παρεκτροπές της σωστής συµπεριφοράς κατά την εργασία: 
Όποιος παρεκτρέπεται και χάνει το στόχο του από τα µάτια του, ζηµιώνει το σωστό τρόπο 
εργασίας. Αυτό γεννά την απαίτηση διαρκούς αγρύπνιας απέναντι στον επιδιωκόµενο σκοπό. 
∆εν επιτρέπεται να "ονειρεύεται" κανείς. Αλλά από την άλλη πλευρά µπορεί τότε να ξεχάσει 
κάποιος το χρόνο, επειδή είναι αφοσιωµένος εξολοκλήρου στη δουλειά του. Έχουµε έναν 
παραγωγικό τρόπο λήθης του χρόνου, από τον οποίο ο άνθρωπος πρέπει να ξεφύγει µόνον 
ύστερα από εξωτερικές επιδράσεις, είτε γιατί η εργασία σταµατά, είτε γιατί έρχεται η πείνα, ή 
γιατί µια µατιά στην ώρα µας κάνει να συνειδητοποιήσουµε ότι είναι ήδη πολύ αργά. 
Εντελώς κάτι άλλο είναι απεναντίας ο χρόνος της σχόλης. Ό,τι κατά την εργασία ήταν η 
ανώτερη αρετή, δηλ. η χρησιµοποίηση του χρόνου, καθίσταται τώρα αταίριαστη 
συµπεριφορά, απώλεια του καθαρού χαρακτήρα της σχόλης. Αυτός εκπληρώνεται πολύ 
περισσότερο τώρα για πρώτη φορά, έτσι που ο άνθρωπος δεν προσέχει καθόλου το χρόνο, 
αλλά αµέριµνα τον αφήνει να πετάει. Εκείνος πάλι που, ενώ έχει διακοπές, κοιτάζει συνεχώς 
την ώρα, δεν έχει καθόλου κατανοήσει, τι είναι σχόλη, και η επιχειρηµατοποίηση σύγχρονων 
τόπων διακοπών, µε συνεχείς εκδροµές µε λεωφορεία κτλ., δείχνει πεντακάθαρα, πόσο 
δύσκολο είναι για τον άνθρωπο, που έχει συνηθίσει στο κυνηγητό, να εξοικειωθεί σωστά στο 
χρονικό ρυθµό της ελευθερίας. Τούτο είναι επίσης µια σπουδαία συνεισφορά στην αγωγή για 
µια σωστή σχέση µε το χρόνο. 
Και όµως είναι καθοριστική για την ψυχική υγεία του ανθρώπου η εκµάθηση ενός σωστού 
τρόπου συµπεριφοράς κατά τη σχόλη, και είναι σπουδαίο πράγµα να [25/26] ενταχθεί αυτός 
στη ροή του χρόνου ολόκληρης της ηµέρας του. Όπως χρειάζεται ο άνθρωπος τον 
αποκλειστικά δικό του χώρο, στον οποίο αποσύρεται από τη δηµόσια-ζωή και χωρίς να 
υφίσταται εξωτερικές ενοχλήσεις, επανευρίσκει εκεί τον εαυτό του!19, (η µυστική θέση της 
ζωής του παιδιού, στην οποία αναφέρθηκε ο Langenveld)20, έτσι χρειάζεται και τον ιδιωτικό 
                                                           
18 Συγκρ. Otto Friedrich Bollnow, Mensch und Raum Stuttgart 1963. 123 ff. 
19 Martinus J. Langeveld. L' endroid secret dans la vie de l’ enfant, in: Situation. Beiträge zur 
Phänomenologischen Psychologie und Psychopathologie. Utrecht/Antwerpen 1954. 124 ff. 
20 Να αναφέρουµε µόνο: F. J. .1. Buytendijk. Wesen und Sinn des Spiels. Berlin 1933.- Hans Scheuerl. Das 
Spiel. Weinheim 1954. Eugen Fink. Oase des Glücks. Gedanken zu einer Ontologie des Spiels. Freiburg 1957. 
Hans- Georg Gadamer. Wahrheit und Methode. Tübingen 1960. 
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χρόνο, για τον οποίο δεν έχει ανάγκη να λογοδοτήσει ποτέ σε κανέναν, ούτε σε άλλους, ούτε 
στον εαυτό του, το χρόνο δηλ. ο οποίος δεν είναι ενσωµατωµένος στην επαγγελµατική ζωή 
εργασίας και τον οποίο επίσης µπορεί να σπαταλά όπως θέλει. Με ένα λόγο: ακόµα και η 
σωστή απραξία (Nichtstun) είναι κάτι σπουδαίο και χρειάζεται εκµάθηση. Κατανοούµε εδώ 
τη δικαιολογηµένη διαµαρτυρία εναντίον της µονόπλευρα συγκροτηµένης κοινωνίας της 
επίδοσης. 
Με τη σχόλη συγγενεύει στενά και το παιχνίδι. ∆ιαφέρει απο αυτή ως προς το ότι δε συνιστά 
αδράνεια, αλλά είναι και πάλι µια µορφή δραστηριότητας. ∆ιαφέρει όµως και από την 
εργασία, αφού αυτή η δραστηριότητα δεν προσβλέπει σε κάποιο σκοπό εκτός του εαυτού της, 
σε κάποιο αποτέλεσµα, που πρέπει να επιτευχτεί, αλλά το παιχνίδι βρίσκει, ως παιχνίδι, 
ικανοποίηση µέσα στον ίδιο τον εαυτό του, συνιστά µα δραστηριότητα που είναι καθαυτή 
εντελώς ευδιάθετη. Εδώ δεν µπορούµε φυσικά να υπεισέλθουµε στις διάφορες θεωρίες περί 
παιχνιδιού, οι οποίες οδηγούν στη βαθύτερη κατανόηση του ανθρώπου21. Εδώ πρέπει να 
θεωρηθεί αρκετή η αναφορά στη µοναδική χρονική σύνθεση του παιχνιδιού. 
Επειδή το παιχνίδι δε θέτει κάποιο σκοπό εκτός του εαυτού του, τον οποίο θα πρέπει να 
πετύχει και µε τον οποίο η παιχνιώδης δραστηριότητα φτάνει σε κάποιο φυσικό τέλος, πρέπει 
να συνιστά µια κίνηση, η οποία πληρούται µόνη της εσωτερικά. Αυτή είναι η εσωστρεφής 
κίνηση, η επαναλαµβανόµενη εδώ και εκεί, ή η κυκλοτερής. Εδώ ανήκει επίσης, συγγενής µε 
την έννοια αυτή µε το παιχνίδι, η κίνηση του χορού22, η οποία συνεχίζεται αυτόβουλα σε µια 
περιορισµένη έκταση. Με τον τρόπο αυτό αναγνωρίζουµε ταυτόχρονα το γενικό χαρακτήρα 
του παιχνιδιού: ότι εστιάζοντας στον εαυτό του, δε βρίσκει φυσικό τέλος. Συνεχίζεται, µέχρι 
που µια εξωτερική βία ή η σωµατική εξάντληση βάζουν ένα τέλος. 
Καθαρότερα παρατηρείται αυτό ίσως στα γνωστά αυτόµατα παιχνίδια, των οποίων η γοητεία 
στηρίζεται σ' αυτόν τον απλούστατο τύπο παιχνιδιού: Αν µπορούσε-να υπολογίσει κανείς µε 
ακρίβεια ένα γεγονός, ή να κρατήσει σε τέτοια από-. την επιδεξιότητα, ώστε να ελέγχει τη 
διαδικασία, θα ήταν ίσως γοητευτικό να αποκλείσει µε τον τρόπο αυτό τον "αυτοµατισµό", 
αλλά παιχνίδι µε τέτοιο τρόπο σε θα γινόταν. Αλλά από την άλλη πλευρά: εάν κάποιος δεν το 
επηρέαζε καθόλου, εάν παραδίδονταν εντελώς στο τυχαίο, δε θα υπήρχε επίσης παιχνίδι. 
Αυτό υπάρχει ι αρχικά εκεί, όπου ο άνθρωπος επιχειρεί µε την αλλαγή της εύνοιας να 
συλλάβει το τυχαίο. 
Και πάλι, είναι κάτι διαφορετικό η χρονικότητα της ενέργειας (Handeln) µε το πραγµατικό 
της νόηµα, όπως διέκρινε πολύ πειστικά η Hannah Arendt, από την εργασία και από την 
τεχνική κατασκευή, και προπάντων στην περίπτωση της πολιτικής ενέργειας23. Σ' αυτή την 
ενέργεια δεν υπάρχει κίνηση απευθείας προς το στόχο, [26/27] σαν αυτή που προβλήθηκε 
στην εργασία (από µας απλοποιηµένα, όχι όπως από την Hannah Arendt σε διάκριση προς 
την κατασκευή). Αυτός επιζητεί πολύ εντονότερα την ήρεµη αναµονή, την αργή 
προετοιµασία και στη συνέχεια την πνευµατική - παροντική σύλληψη της κατάλληλης 
ευκαιρίας. Είναι, θα λέγαµε, µε αυτό το παιχνιώδες χαρακτηριστικό, συγγενής µε το 
πραγµατικό παιχνίδι. Ο Haueptner αναφέρθηκε επανειληµµένα στις έρευνές του για τις 
προϋποθέσεις µιας επιτυχούς ιστορικής ενέργειας, στο ελαφρύ χέρι που θα ήταν απαραίτητο 
να "επισείεται"24 στην «τοξοειδή πορεία» του χρόνου. Και παρ' όλα αυτά παραγνωρίζει 
κανείς τη µεγάλη ευθύνη της ενέργειας, όταν την τοποθετήσει πολύ κοντά στο παιχνίδι. 
Υπόκειται στο σκληρό µέτρο της επιτυχίας, η οποία πρέπει να επιδιωχτεί µε αυτή την 
ενέργεια. Έτσι εδώ, διαφορετικά από ό,τι στο παιχνίδι, σηµασία έχει το αποτέλεσµα, και η 
ενέργεια κατευθύνεται σ' αυτό, όχι στη στιγµιαία ευτυχία. [27/28] 

                                                           
21 Για το χορό συγκρ. Otto Friedrich Bollnow. Neue Geborgenheit. Zum Problem einer Überwindung des 
Existenzialismus. Stuttgart 1955. 227 ff. 
22 Buytendijk. a. a. O. 144. 
23 Buytendijk. a. a. O. 115. 117. 
24 Hannah Arendt. Vita activa oder vom tätigen Leben. Stuttgart 1960. 
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Κεφάλαιο Τρίτο 
 
ΤΟ ΡΗΓΜΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ 
 
Θα έπρεπε όλα όσα εκθέσαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο να αναπτυχθούν ακριβέστερα. 
∆ιακόπτουµε ωστόσο εδώ, για να µη χάσουµε από τα µάτια µας το αποφασιστικό ερώτηµα. 
Αυτό το ερώτηµα ήταν, πώς είναι δυνατόν να πετύχουµε στη ροή του κινούµενου χρόνου ένα 
σταθερό κράτηµα, που θα επιτρέπει να συλλάβουµε µέσα στο χρονικό το υπερχρονικό. Αυτό 
το ερώτηµα δεν απαντήθηκε ακόµα από τις µέχρι τώρα έρευνες των διαφορετικών χρονικών 
δοµών της ανθρώπινης συµπεριφοράς, αλλά παρ' όλα αυτά ήταν προετοιµασµένο· διότι από 
τις διάφορες µορφές χρονικής συµπεριφοράς προέχουν δύο, οι οποίες υπόσχονται να 
προσεγγίσουν µια απάντηση στο ερώτηµά µας. Αυτές είναι: 
1. Η απολυτότητα της υπαρξιακής αποφασιστικότητας. 
2. Η χρονική δραπέτευση της µεγάλης, της σφοδρής ευτυχίας.  
Τις δύο απαντήσεις πρέπει να τις δούµε ακριβέστερα. 
 
1. Η ΥΠΑΡΞΙΑΚΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ HEIDEGGER 
 
Η υπαρξιακή-φιλοσοφική άποψη περί χρονικότητας αναπτύχθηκε στη θεωρούµενη ήδη 
σήµερα κλασική µορφή από τον Heidegger στο Είναι και ο χρόνος. Η χρονική ανάλυσή του 
είναι στο µεταξύ τόσο πολύ γνωστή, που είναι περιττό να την εκθέσουµε εδώ επακριβώς και 
είναι αρκετό να προβάλουµε µια σηµαντική για µας άποψη25. 
Ο Heidegger ξεκινάει από την εξωτερική µορφή της χρονικής απειλής, της απειλής από τον 
αναπόφευκτα επικείµενο και σε κάθε στιγµή ενδεχόµενο θάνατο· διότι κάτω από την πίεσή 
του οξύνεται η σχέση µε το χρόνο µε έναν έσχατο, αποφασιστικό τρόπο. Όταν ο άνθρωπος 
απέναντι σε αυτή την απειλή δεν αναδιπλώνεται στην απερισκεψία της καθηµερινής 
απασχόλησης και δεν πράττει έτσι, ώστε να µην τον αφορά το όλο ερώτηµα, αλλά δέχεται 
την απειλή του θανάτου µε πλήρη, µε ανεπιφύλακτη κατηγορηµατικότητα, τότε προκύπτει 
απέναντι στην απερίσκεπτη, στην υποβαθµισµένη ζωή, εκείνη η µορφή της αυθεντικής 
χρονικότητας, την οποία απέδωσε ο Heidegger ως την προδροµική αποφασιστικότητα. Είναι 
η κατάσταση, κατά την οποία ο άνθρωπος συµπιέζει όλη τη δύναµη του εδώ-Είναι του 
(Dasein) σε µια [28/29] αποφασιστική στιγµή και προσδίδει ο ίδιος στην απολυτότητα της 
στιγµιαίας απόφασής του έναν απόλυτο χαρακτήρα. Αυτό στη συνέχεια το συµπεριέλαβε καθ' 
όµοιο τρόπο ο Sartre στην έννοια της απόλυτης ένταξης (σύµπνοια). Κανονικά δε θα 
επιτρεπόταν εδώ να µιλάει κανείς για κατάσταση· διότι πρόκειται για ένα συµβάν, που 
επιτελείται στο λεπτό και του οποίου η ουσία βρίσκεται ακριβώς στην ένταση της 
δραστηριότητας. Η "αποφασιστικότητα" χαρακτηρίζει, λοιπόν, εκείνη την εσωτερική 
κατάσταση του ανθρώπινου εδώ-Είναι, κατά την οποία η δραστηριότητα δεν προσλαµβάνει 
πλέον το νόηµά της από έναν επιδιωκόµενο σκοπό, αλλά άθικτο τον φέρει µέσα της η ίδια. 
Πρόκειται για µια έσχατη ένταση του ανθρώπινου εδώ-Είναι, καθώς ετούτο αποσπάται από 
την κατάσταση µιας απλής χαραυγής και χαλαρότητας (Sich-treiben-lassens) και 
συγκεντρώνει όλη τη δύναµή του σε µια ενιαία δραστική αποκορύφωση. Ο άνθρωπος 
συγκεντρώνει εκεί το εδώ-Είναι του, το οποίο κατά τα άλλα ήταν διασκορπισµένο στην 
πληθώρα των προσφερόµενων δυνατοτήτων, σε µια ορισµένη επίδοση, η οποία δεν αντλεί το 
νόηµά της από την επιτυχία, που κατορθώνει (και κατά το δυνατόν δεν κατορθώνει), αλλά 
αποκλειστικά από την απολυτότητα της ίδιας της ένταξης. Εδώ κερδίζει το ίδιο το λεπτό 
                                                           
25 Gerhard Haeuptner. Verhängnis und Geschichte. Ein geschichtsphilosophischer Versuch. Meisenheim/Glan 
1956. Συγκρ. και 98 ff. 



 24 
 

απόλυτο χαρακτήρα, ο οποίος δεν µπορεί να αµφισβητηθεί πλέον από την όποια χρονική ροή 
και εξαφάνιση. 
Εδώ όχι µε τη φυγή από το χρόνο, αλλά µέσα στον ίδιο το χρόνο επιτυγχάνεται το ρήγµα 
µέσα στο Απόλυτο και στο πνεύµα αυτό κερδίζεται η αιωνιότητα. Αυτό είναι εκείνη η 
υπαρξιακά κατανοούµενη στιγµή, για την οποία ο Kierkegaard λέγει: «Η στιγµή είναι εκείνο 
το δισήµαντο, στο οποίο χρόνος και αιωνιότητα προσεγγίζονται µεταξύ τους και έτσι τίθεται 
η έννοια της χρονικότητας, κατά την οποία ο χρόνος διαρκώς διαρρηγνύει την αιωνιότητα και 
η αιωνιότητα µαταιώνει διαρκώς το χρόνο»26. Αυτή «δεν είναι πραγµατικά ένα άτοµο του 
χρόνου, αλλά ένα άτοµο της αιωνιότητας»27. 
Εδώ έχουµε µια πρώτη καθοριστική απάντηση στο ερώτηµα, πού µπορεί να κερδιθεί µια 
στάση άµεσα στον εξαφανιζόµενο χρόνο: Στην απολυτότητα της υπαρξιακής 
αποφασιστικότητας επιτυγχάνεται το ρήγµα µέσα από την πτωτικότητα κάθε χρονικού εδώ-
Είναι (Dasein). Αυτό το κέρδος δεν µπορεί, εάν καρπωθεί µια φορά, να αµφισβητηθεί πλέον 
από κανενός είδους εξαφανιζόµενο χρόνο. 
 
2. Η ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ 
 
Αλλά υπάρχει και µια δεύτερη δυνατότητα διάσπασης της χρονικότητας στο βίωµα του 
χρόνου. Αυτή είναι η κατάσταση της µεγάλης, της πλήρους, της µεθυστικής ευτυχίας, καθώς 
µερικές φορές κατακλύζει τον άνθρωπο, σε σπάνιες στιγµές υψηλής ψυχικής ανάτασης. Ό,τι 
συναντήσαµε στο παιχνίδι, ότι ο χρόνος πλέον δεν ωθείται έξω από τον εαυτό του, αλλά 
εστιάζει απόλυτα στον εαυτό του και ό,τι επίσης εκφράζεται ως λήθη του χρόνου σε κάθε 
απόλυτα αφοσιωµένη δραστηριότητα, ή επίσης σε αφηµένη ενατένιση, αυτό ολοκληρώνεται 
σε τέτοιες στιγµές καθολικής [29/30] πλήρωσης. Το παρελθόν δεν ενοχλεί πλέον, είναι σαν 
ξεχασµένο και το µέλλον δεν ανησυχεί πια τον άνθρωπο µε φροντίδες και φόβους, ούτε 
ανάγεται ο άνθρωπος µε ελπίδα και επιθυµίες πέρα από την παροντική επάρκεια. Ο χρόνος 
εκπίπτει και η ίδια η στιγµή κερδίζει αιωνιότητα. 
Επειδή οι άνθρωποι στις στιγµές τέτοιας µεγάλης ευτυχίας δε λειτουργούν αναστοχαστικά, 
πρέπει η έρευνα να επικεντρωθεί προ πάντων σε ποιητικές µαρτυρίες. Από την πληθώρα τους 
επιλέγω µια µόνο, στην οποία ξάστερα προβάλλει όλο το µεταφυσικό βάθος αυτής της 
εµπειρίας, την παράσταση του "µεγάλου µεσηµεριού" στο Ζαρατούστρα του Nietzsche. 
Καθώς ενοχλείται εκεί η µεσηµεριάτικη ευτυχία: «Το µεγάλο µεσηµέρι κοιµάται, κινεί το 
στόµα: µα, δεν πίνει µια σταγόνα ευτυχίας -µια παλιά µελαχρινή σταγόνα χρυσής ευτυχίας, 
χρυσού κρασιού;» σε µια πιο χαρακτηριστική πρόταση: «Τι µου συνέβηκε: Άκου! Πέταξε 
µακριά ο χρόνος: ∆εν πέφτω; ∆εν έπεσα - άκου! µέσα στα πηγάδια της αιωνιότητας28». 
Ο άνθρωπος βρίσκεται εκτός χρόνου, αισθάνεται ότι βρίσκεται υπεράνω του χρόνου, πέφτει, 
όπως λέγει, στα ''πηγάδια της αιωνιότητας". 
Αυτή η κατάσταση αποκτά έτσι µια µοναδική σηµασία, που αναδύεται πάνω από την 
υπόλοιπη ζωή έτσι, ώστε σε εκείνη -και µόνο σ' εκείνη- φανερώνεται ο κόσµος µε όλη την 
πληρότητά του. Και έτσι λέγει στη συνέχεια ο Nietzsche: «Πώς; ∆εν πληρώθηκε ακόµα ο 
κόσµος; Σφαιρικός και ώριµος; Ω! η χρυσή σφαιρική ωριµότητα -προς τα πού να πετάει 
άραγε;»29 Εδώ ακριβώς µπορούµε να µιλήσουµε για µια µεταφυσική εµπειρία, την οποία 
αποκτά ο άνθρωπος µε την εµβίωση της ευτυχίας. Αλλά και ο ίδιος ο άνθρωπος αισθάνεται 
µεταµορφωµένος, ανεβασµένος σε ένα άγνωστο παλαιότερα ύψος του εδώ-Είναι. Ο Proust, 

                                                           
26 Συγκρ. Otto Friedrich Bollnow, Existenzphilosophie. 7. Aufl. Stuttgart 1969 – Tου ιδίου: Französischer 
Existenzialismus. Stuttgart 1965. 
27 Sören Kierkegaard. Der Begriff der Angst. Μετ. από Ch. Schrempf.. Jena o. J. 86. 
28 A. a. O. 85 
29 Friedrich Nietzsche. Werke. Oktavausgabe 6. Bd. 7. 402. 
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για να χρησιµοποιήσουµε και µια άλλη µαρτυρία, είπε: «Ένα λεπτό, που είναι ελεύθερο από 
το νόµο του χρόνου, αναγεννά µέσα µας....τον άνθρωπο, που είναι ελεύθερος από το νόµο του 
χρόνου»30. 
Επίσης ορισµένες µαρτυρίες από την περιοχή του µυστικισµού µας οδηγούν σ' αυτή τη 
βεβαιότητα. ∆ε θα συνεχίσω για το θέµα αυτό, επειδή παρακολουθώ λεπτοµερέστερα αυτές 
τις σχέσεις σε µια άλλη θέση31. 
Αν και αυτές οι στιγµές της ευτυχίας είναι σύντοµες και περνούν τροµερά γρήγορα, τίθεται 
παρ' όλα αυτά το ερώτηµα ποια σηµασία έχουν, πέρα από τη στιγµή, για την υπόλοιπη ζωή. 
Είναι το ερώτηµα κατά πόσο η εµπειρία τους µπορεί να παραληφθεί από την υπόλοιπη ζωή 
και να λειτουργήσει εκεί παραγωγικά. Αφήνουµε κατά µέρος το ερώτηµα κατά πόσο η 
µεταφυσική γεύση, που κερδίζεται σ' αυτές τις στιγµές, µπορεί να διατηρηθεί στην πληρότητα 
του κόσµου πέρα από τη στιγµή του βιώµατος και περιοριζόµαστε στη σηµασία της για τη 
σωστή αντίληψη του ίδιου του χρόνου. Εδώ τονίζει προπάντων ο Ballauf, ότι οι στιγµές, «οι 
οποίες χαρίζουν στον άνθρωπο την ευτυχία του καθαρού εδώ-Είναι», έχουν αποφασιστική 
σηµασία για την όλη σχέση µε το χρόνο: Σ΄ αυτές δε συγκεντρώνεται µόνον ο χρόνος στο 
µεγάλο του "Πάντα", αλλά ο σκεπτόµενος άνθρωπος κατορθώνει πρώτη φορά τη σωστή 
ένταξη στο χρόνο32. Αυτό επιδρά στη συνέχεια στην όλη συµπεριφορά του ανθρώπου: «Ο 
νέος άνθρωπος επίσης γίνεται απαθέστερος και πιο µετρηµένος, όταν ο χρόνος του διατίθεται 
µε όλη την αφθαρσία και τη µοναδικότητά του. Πολλά χάνο- [30/31] νται από τη βιασύνη και 
το πιεστικό κυνηγητό ενός µέλλοντος, που δεν το φτάνουµε ποτέ»33. 
 
3. Η ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
 
Θα προσπαθήσω να συνοψίσω τα µέχρι τώρα αποτελέσµατα για την παρούσα προβληµατική: 
Απέναντι στο συναίσθηµα της προσωρινότητας καθώς εξαφανίζεται ο χρόνος, υπάρχουν δύο 
δυνατότητες να πετύχουµε κάποια πλήρωση, που είναι ασύλληπτη µέσα στο χρόνο: στην 
αποφασιστικότητα της απόλυτης ένταξης και στη δυναµικά πληρωµένη ευτυχία. Και στους 
δύο τύπους επιτυγχάνεται κάτι έσχατο, κάτι απόλυτο, του οποίου το νόηµα είναι ανεξάρτητο 
από την ευρύτερη, χρονικά, ακολουθία της ζωής, διότι φέρει µέσα του το νόηµά του. Εδώ 
δηλ. επιτυγχάνεται η αιωνιότητα. Παράλληλα πρέπει να δείξουµε τη διαφορά µεταξύ των δύο 
δυνατοτήτων: Ενώ η πραγµατοποίηση της έσχατης ένταξης είναι κάτι που δεν ξεπερνά τη 
δύναµη του ανθρώπου, η ευτυχία είναι κάτι που έρχεται άνωθεν στον άνθρωπο ως δώρο, δεν 
µπορεί ο ίδιος να την προκαλέσει, όπως είπε και ο Schiller: 

Αυτός όµως δεν καταναγκάζει την ευτυχία, και  
ό,τι µε φθόνο η χάρη του στερεί, ποτέ δεν  
το κερδίζει το θάρρος, που καταβάλλει34.  

Μονό η µία, λοιπόν, από τις δύο δυνατότητες είναι στο χέρι του ανθρώπου. Κι όµως 
διστάζουµε να σταθούµε εδώ και να ικανοποιηθούµε αναφορικά µε την επιδιωκόµενη 
απάντηση. ∆ιότι κι αν ακόµα υπάρχουν στιγµές που, απόλυτα πληρωµένες, εστιάζουν στον 
εαυτό τους, η ζωή συνεχίζεται παρ' όλα αυτά πέρα από αυτές τις σπάνιες στιγµές και θέτει το 
ερώτηµα για την κατάλληλη πλήρωσή της. Η ζωή δεν µπορεί να συνίσταται µόνον από τέτοια 
                                                           
30 Marcel Proust, a. a. O. 7. Bd. Die Wiedergefundene Zeit. 293. µε χρησιµοποίηση της προηγούµενης 
µετάφρασης In: Das Wesen der Stimmungen, a. a; Ο. S. 212. 
31 Συγκρ. Otto Friedrich Bollnow. Das Wessen der Stimmungen, a. a. O. 165 ff. Tου ίδιου: Der Mittag, Ein 
Beitrag zur Metaphysik der Tageszeiten, in: Unruhe und Geborgenheit im Wettbild neuerer Dichter. 3. Auf. 
Stuttgart 1968. 143 ff. 
32 A. a. O. 159. 
33 Friedrich Schiller. Das Glück. Sämtliche Werke (Säkularausgabe) 1. Bd. 121. 
34 Antoine de Saint-Exupéry. Die Stadt in der Wüste. Μεταφ.. από O.V. Nostitz. Bad Salzig u. Düsseldorf 1951. 
60. 
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µεµονωµένα σηµεία ανάτασης, και θα ήταν λάθος να ήθελε να καθορίζεται µόνον απ' αυτά. 
Και έτσι επαναλαµβάνεται το ερώτηµα: Πού υπάρχει µια στάση απέναντι στον τρόµο της 
παροδικότητας; Θέλω να επιχειρήσω να διαλευκάνω την απάντηση σ' αυτό το δύσκολο 
ερώτηµα µε λίγα προσεκτικά βήµατα ή τουλάχιστον να την προετοιµάσω. 
Μια πρώτη υπόδειξη δίδει ίσως µια πρόταση του Saint- Exupéry (από την "Citadelle" του). 
Αυτός είπε: «Πίκρα γεννιέται πάντα από το χρόνο που φεύγει, που σε τίποτα πια δεν ωφελεί, 
που δεν έχει ωριµάσει καλά τον καρπό του»35. Σύµφωνα µε αυτό η δυστυχία δεν οφείλεται 
στο πέρασµα καθαυτό, αλλά µόνο στο ανώφελο πέρασµα, και εξαρτάται κατά πόσο ο χρόνος 
"υπηρετεί" ό,τι θα ονοµαζόταν ευχαρίστηση, ώστε να χρησιµοποιείται σκόπιµα. Εάν 
νοήσουµε τον εαυτό µας σε µια δραστηριότητα που µας γεµίζει ικανοποίηση, τότε δε 
νιώθουµε κανένα πέρασµα του χρόνου, αλλά µόνο τη γεµάτη νόηµα πρόοδό του. Μόνον εκεί 
όπου η σκόπιµη δραστηριότητα διακόπτεται, δηλ. σε µια αναγκαστική περίσκεψη 
(Besinnung) τροµάζουµε από το πέρασµα του χρόνου. [31/32] 
Αυτό ισχύει, εάν ακολουθήσουµε για λίγο ακόµα το συλλογισµό του Saint-Exupéry, όχι µόνο 
όταν δηµιουργούµε αφοσιωµένοι σε ένα έργο, αλλά και όταν εξελισσόµαστε και 
µεγαλώνουµε µέσα στο χρόνο, που χρησιµοποιούµε σκόπιµα και συναισθανόµαστε, ότι 
παραµένουµε πάνω από την εξαφάνιση. Γι' αυτό λέει στη συνέχεια ο Saint-Exupery: «Είναι 
καλό, εάν ο χρόνος που περνάει, δε µας φαίνεται σαν κάτι που µας συνθλίβει και µας 
καταστρέφει, αλλά σαν κάτι που µας γεµίζει»35. Αυτό σηµαίνει, ότι υπάρχει το ενδεχόµενο 
ενός καταστρεπτικού χρόνου, αλλά αυτό δε συµβαίνει αναγκαστικά στην πορεία του χρόνου, 
προκύπτει πρώτη φορά από µια εσφαλµένη σχέση µε το χρόνο, µόνο από άγνοια της 
πραγµατικής δοµής της χρονικότητας. Μόνον αν δούµε το χρόνο σαν ένα συγκεκριµένο 
απόθεµα ετών, µε το οποίο ερχόµαστε στον κόσµο και το οποίο µπορούµε να διαφεντεύουµε, 
είναι δυνατόν αυτό το απόθεµα να µαραθεί κατά την πορεία του χρόνου. 
Όµως αυτό αλλάζει αν θεωρήσουµε τη ζωή µας σαν ένα γεγονός, που πρώτη φορά µέσα στην 
πορεία του χρόνου το ολοκληρώνουµε, όπου εµείς οι ίδιοι δηλ. µε το πέρασµα του χρόνου 
γινόµαστε πιο ολοκληρωµένοι και σταδιακά ωριµότεροι. Τότε το επιχείρηµα για τον 
περαστικό χρόνο, είναι τουλάχιστον ακατάλληλο για να το χρησιµοποιήσουµε για την 
απόκτηση αυτής της ολοκλήρωσης. ∆ιότι ο χρόνος που χρησιµοποιούµε γι' αυτό, δεν είναι 
ανώφελος χρόνος, του οποίου η εξαφάνιση θα έπρεπε να µας τροµάζει, αλλά µέσα στο χρόνο 
δηµιουργείται κάτι, δηλ. η ανθρώπινη πλήρωση. Πρέπει κανείς και εδώ να "χρησιµοποιήσει" 
το χρόνο, αλλά "να τον χρησιµοποιήσει" δε σηµαίνει τώρα πλέον ότι κάποιος θέλει να 
κερδίσει από το δευτερόλεπτο, όσο το δυνατόν περισσότερο, οπότε τα βιώµατα αραδιάζονται 
το ένα µετά το άλλο σε µια απλά ατελείωτη ακολουθία, αλλά ότι κάθε βιούµενος χρόνος συµ-
βάλλει µε το δικό του µερίδιο στην απόκτηση της ωριµότητας. Πρέπει, λοιπόν, σχετικά να 
θυµηθούµε ότι υπάρχουν µόνον ορισµένες περιπτώσεις, στις οποίες κυριολεκτεί το ερώτηµα 
για την προσωρινότητα. Στην πληρούµενη ζωή δεν τίθεται καθόλου αυτό το ερώτηµα (και 
αυτό σίγουρα δεν είναι µόνον απερισκεψία). 
Και εδώ µια ακόµα τελευταία σκέψη του Saint-Exupéry µπορεί ίσως να οδηγήσει ένα βήµα 
παραπέρα. Λέει σχετικά κάπου, ότι ο χρόνος οφείλει να είναι "δοµικό έργο" (Bauwerk)36. ∆ε 
διευκρινίζει όµως λεπτοµερέστερα πώς το εννοεί αυτό, αλλά ίσως δε θα άξιζε τον κόπο να 
συνεχιστεί περισσότερο αυτή η σύγκριση του χρόνου µε ένα χωρικό µόρφωµα. Ένα 
οικοδόµηµα γίνεται µε τη συναρµολόγηση τµηµάτων, που σχετίζονται λογικά µεταξύ τους, σε 
ένα τακτοποιηµένο Όλο. ∆εν οφείλει ο χρόνος να συλληφθεί έτσι, ώστε οι διάφορες µορφές 
του, τις οποίες διακρίναµε, ο χρόνος της εργασίας και της σχόλης, ο χρόνος των έσχατων 
αποφάσεων και εκείνος µιας σταθερά συναφούς εξέλιξης κτλ., δηλ. όλες οι διαφορετικές 
χρονικές µορφές, να ανήκουν µαζί σε ένα τέτοιο "οικοδόµηµα", ώστε δηλ. καµιά από αυτές 
                                                           
35 A. a. O. 37. 
 
36 A. a. O. 37. 
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µόνη της να µην είναι σωστός χρόνος, στον οποίο κανείς θα έπρεπε να προσανατολίσει τη 
ζωή του, ούτε η "πραγµατική" υπαρξιακή χρονικότητα, όπως την εννοεί ο Heidegger, αλλά 
έτσι ώστε όλες να είναι αναγκαίες, γιατί κάθε µία από αυτές έχει να εκπληρώσει µια αναγκαία 
λειτουργία στην ολότητα της ζωής. 
Από εδώ θα δινόταν µια βαθύτερη απάντηση στο ερώτηµα για τη σωστή σχέση µε [32/33] το 
χρόνο: Εξαρτάται κατά πόσο ο άνθρωπος, µε τη σωστή κατανοµή όλων των µορφών του 
χρόνου, αναγνωρίζει το δικαίωµά τους και µάλιστα έτσι, ώστε αυτές µε µια λογική 
συνεργασία οδηγούν στη συνέχεια στην απόλυτη πλήρωση της ζωής. Πώς τώρα οι 
διαφορετικές µορφές χρόνου, κάθε µία στο είδος της, συµβάλλουν στην πλήρωση της 
ανθρώπινης ζωής, για παράδειγµα οι χρόνοι της ελεύθερης σχόλης, του παιχνιδιού και της 
µεγάλης ευτυχίας, που αναιρεί το χρόνο, και είναι αναγκαίες, για να ξεδιπλωθεί όλη αυτή η 
πολύπτυχη σύνθεση, αυτό εξελίσσεται τώρα σε µεγάλο και ευρύ θέµα. Εάν πετύχουµε να 
γίνουν όλα φανερά, τότε φθάνουµε σε ένα σηµείο, το οποίο πλεονεκτεί απέναντι στο φόβο 
για την ανώφελη εξαφάνιση, αλλά θα γίνει ταυτόχρονα φανερό, πως, παρ' όλα αυτά, 
παραµένει αυτή η απειλή. Αυτή δεν υπάρχει αναγκαστικά µέσα στην ουσία του χρόνου, αλλά 
αναπηδά αρχικά από µια εσφαλµένη σχέση µε αυτόν . Κάθε στιγµή δηλ. η οποία δεν είναι 
ενταγµένη σ' αυτή τη συνάφεια και δε συµβάλλει στη συγκρότηση της συγκεκριµένης 
προσωπικότητας, ξεπέφτει στο άσκοπο εξαφάνισµα. Πρώτη φορά µε την αλλοίωση της 
σωστής σχέσης γίνεται ο χρόνος κάτι που εξαφανίζεται. 
 


