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ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Κάθε γίγνεσθαι ὑποτάσσεται στὴν πραγμάτωση τῆς οὐσίας του, ἀλλὰ αὐτὸ τὸ γί-

γνεσθαι δὲν προκαλεῖ τὴν ἐμφάνιση μιᾶς σειρᾶς μορφῶν ποὺ θὰ μπορούσαμε νὰ ἑρ-

μηνεύσουμε ὡς ἀναγκαῖες στιγμὲς μιᾶς ἐξέλιξης. Τὸ διάστημα ποὺ χωρίζει τὴ στιγμὴ

τῆς «ἔναρξής» του ἀπὸ ἐκείνη τῆς ὁλοκλήρωσής του δὲν προϋποθέτει τὴ μεσολάβη-

ση τοῦ  χρόνου ὡς  ἱστορικοῦ χρόνου ποὺ περικλείει τὸ παρελθόν, τὸ παρὸν καὶ τὸ

μέλλον σὲ μία μοναδικὴ κατεύθυνση. Ἀλλὰ κάθε πραγματωμένη οὐσία, κάθε ὁλο-

κληρωμένη μορφὴ «εἶναι», δηλαδὴ ἀρνεῖται τὸν χρόνο, τόσο αὐτὸν ποὺ χρειάστηκε

γιὰ τὴν πραγμάτωσή της ὅσο καὶ τὸν ἐπερχόμενο -ἀρνεῖται τὸν χρόνο μέχρι ποὺ ὁ

χρόνος νὰ τὴν ἀρνηθεῖ μὲ τὴ σειρά του. Χρόνος σημαίνει φθορὰ καὶ ἀποσύνθεση· δὲν

δημιουργεῖ  τίποτε,  ἀλλὰ  ἡ  δημιουργία  μιᾶς  ὁλοκληρωμένης  μορφῆς  ἀποκαλύπτει

αὐτὸ ποὺ διαφεύγει ἀπὸ τὸν χρόνο, δηλαδὴ τὴν πάντα παρούσα δυνατότητα νὰ ἀπο-

καλυφθεῖ τὸ σωτήριο «ἀγαθὸ» στὸν ἄνθρωπο καὶ  στὸ σύμπαν. Κάθε φορὰ ποὺ ἡ

φύση κατορθώνει νὰ παράγει μιὰ ὁλοκληρωμένη μορφή, κάθε φορὰ ποὺ ὁ ἄνθρωπος

κατορθώνει νὰ ἐλέγξει τὸ χαοτικὸ ὑλικό της ἤ ποὺ τὸ ἔργο του φτάνει σὲ ἕνα θετικὸ

τέλος καὶ παράγει μέτρο καὶ ἀναλογία, τότε τὸ φθαρτὸ φωτίζεται ἀπὸ τὸ φῶς τοῦ

Εἶναι. Ὡστόσο κανένα ἀπὸ τὰ ἔργα τοῦ ἀνθρώπου ἤ τῆς  φύσεως δὲν ἀντέχει στὸν

χρόνο, δηλαδὴ στὴν «ἀλλαγὴ» καὶ τὴν «ἀποσύνθεση». «Κάθε ἀλλαγή, θὰ πεῖ ὁ Ἀρι-

στοτέλης, εἶναι ἐκ φύσεως καταλυτική. Μέσα δὲ εἰς τὸν χρόνον τὰ πάντα γεννῶνται

καὶ  καταστρέφονται  (...)  Ὁ χρόνος εἶναι εἰς τὴν οὐσίαν του αἴτιος μᾶλλον φθορᾶς

παρὰ γενέσεως διότι ἡ μεταβολὴ εἶναι καθ’ αὐτὴν καταλυτική· ἐὰν δε εἶναι αἰτία γε-

νέσεως καὶ ὑπάρξεως, τοῦτο δὲν γίνεται παρὰ τυχαίως (κατὰ συμβεβηκῶς)» (Φυσικὰ,

222b, 16-26). Ὁ χρόνος δὲν εἶναι κἄν ἡ συνθήκη μιᾶς σωρευτικῆς ἐμπειρίας: ἡ ἀλή-

θεια μᾶς ἔρχεται ἔξω ἀπὸ τὸν χρόνο· ἄν αὐτὴ βρίσκει τὴν πιὸ κατάλληλη ἔκφρασή

της μέσα στὸν ἐκτατὸ κόσμο ποὺ εἶναι τὸ «αἰωνίως ὄν» καὶ ποὺ «δὲν ἔχει ἀρχὴ καὶ
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τέλος» (Πλάτων, Πολιτεία,  527bb), ἀντίθετα ὁ ποταμὸς τοῦ χρόνου εἶναι ὁ «ποταμὸς

τῆς Λήθης» (ὅ.π.)· δικαίως, κατὰ τὸν Ἀριστοτέλη, ὁ πυθαγόρειος Πάρων ἔλεγε γιὰ

τὸν χρόνο ὅτι εἶναι «ἀμαθέστατος», γιατὶ πράγματι «μέσα εἰς αὐτὸν ξεχνοῦμε» (Ἀρι-

στοτέλης, Φυσικά, ὅ.π.). 

Κατόπιν αὐτοῦ κατανοοῦμε ὅτι ἦταν παντελῶς ἀδύνατο, ξεκινῶντας ἀπὸ τέτοιες

προκείμενες, νὰ συλλάβει κανεὶς τὸν χρόνο ὡς ὡρίμανση καὶ νὰ τοποθετήσει, γιὰ πα-

ράδειγμα, σὲ μία χρονικὴ στιγμὴ ἤ στὸ «τέλος» τῆς ἱστορίας αὐτὴ τὴ «σύμφωνη μὲ

τὴ φύση» ἰδανικὴ πολιτεία στὸ ὄνομα τῆς ὁποίας ὁ Πλάτων ἤ ὁ Ἱππίας ἀσκοῦσαν

κριτικὴ στοὺς ἰσχύοντες θεσμοὺς (Πλάτων,  Πολιτεία,  452a,  Πρωταγόρας,  337bc-d).

Ἰδιαίτερα γιὰ τὸν Πλάτωνα ἦταν παντελῶς «ἀδιάφορο» νὰ ξέρει ἄν αὐτὴ ἡ πολιτεία

«ὑπάρχει ἤ ἄν θὰ ὑπάρξει κάποτε» (Πολιτεία, 592b). Ἐκεῖνο ποὺ πρέπει νὰ γνωρίζει

κανεὶς γι’ αὐτὴν εἶναι πὼς ἀποτελεῖ «ἕνα πρότυπο (παράδειγμα) στὸν οὐρανό»: ἐκε-

ῖνος ποὺ θὰ θέλει νὰ τὸ «βλέπει» (ὁρᾶν) καὶ «μὲ αὐτὸ ὡς κανόνα νὰ ρυθμίζει τὸ πολί-

τευμα τῆς ψυχῆς του», μόνο σὲ αὐτῆς τῆς ἰδανικῆς πολιτείας «τὰ πολιτικὰ θὰ ἀναμει-

χθεῖ».   

Οἱ Ἕλληνες ἦταν ἀπολύτως ἀνίκανοι νὰ συλλάβουν τὴν ἱστορία ὡς μία μεγάλη

ἑνότητα ποὺ περικλείει  ὁλόκληρη τὴν ἀνθρωπότητα καὶ  τὴν ὁδηγεῖ,  σύμφωνα μὲ

κάποιο θεϊκὸ σχέδιο ἤ μὲ μία ἐσώτερη λογική, πρὸς ἕναν ὑπέρτατο σκοπό. Εἶχαν

πλήρη συνείδηση τῆς «προόδου» ποὺ εἶχαν πραγματοποιήσει ὄχι μόνο σὲ σχέση μὲ

τὴν Ἀνατολὴ ἀλλὰ ἐπίσης, καὶ κυρίως, σὲ σχέση μὲ τὸ ἴδιο τὸ παρελθόν τους· καὶ

ὅμως, ἡ ἔννοια τῆς προόδου τοὺς ἦταν ἐντελῶς ξένη...

Πράγματι, κανεὶς δὲν εἶχε σκεφτεῖ νὰ ἑρμηνεύσει τοὺς μηδικοὺς πολέμους ἤ τὸν

πελοποννησιακὸ πόλεμο σύμφωνα μὲ τὰ κριτήρια τῆς προόδου. Ὁ Αἰσχύλος, ποὺ

ἔτρεφε γιὰ τοὺς Πέρσες τὸν ἴδιο θαυμασμὸ μὲ τὸν Ἡρόδοτο (Πέρσες, στ. 654 κ.ε.,

7b67b, 7b7b2), δὲν δίνει κανένα «ἱστορικὸ» χαρακτῆρα στὸν θριαμβευτικό του ὕμνο· ὁ

πόλεμος μεταξὺ Ἑλλήνων καὶ Περσῶν ὑπακούει στοὺς ἴδιους «α-ἱστορικούς» νόμους

ποὺ διέπουν τὶς ἀνθρώπινες συγκρούσεις καὶ ὁ Ξέρξης τιμωρεῖται μονάχα ἐπειδὴ πα-

ρέβη τοὺς νόμους τῆς δικαιοσύνης καὶ ξεπέρασε τὰ ὅρια τῆς ἐπικράτειας ποὺ τοῦ εἶχε

ὁρίσει τὸ πεπρωμένο. Αὐτὴ ἀκριβῶς εἶναι καὶ ἡ προσέγγιση τοῦ Ἡροδότου: ἡ τραγι-

κὴ αἴσθηση τῆς  Νεμέσεως, ἡ βαθιὰ πεποίθηση ὅτι τὸ θεϊκὸ στοιχεῖο ποὺ δρᾶ στὴν



ἱστορία «ἀρέσκεται στὸ νὰ σπέρνει τὴν ταραχή» (Ι, 32, φθονερὸν καὶ ταραχῶδες), ἡ

προοπτικὴ τῶν τυχαῖων ἀντιξοοτήτων, τῶν συμφορῶν, πάνω στὶς ὁποῖες ὁ ἄνθρωπος

δὲν ἀσκεῖ κανέναν ἔλεγχο, καὶ οἱ ὁποῖες διαποτίζουν τὸν τρόπο τοῦ νὰ γράφει τὴν

ἱστορία, τὸν καθιστοῦσαν ὁλότελα ξένο πρὸς τὴν ἰδέα ὅτι αὐτὸ ποὺ εἶναι ἀποκλειστι-

κὰ ἀνθρώπινο μπορεῖ νὰ ἔχει κάποια συνέχεια μὲ διάρκεια καὶ νὰ δημιουργεῖ μιὰ

ὁποιαδήποτε προοδευτικὴ ἐξέλιξη....

Γιὰ τοὺς Ἕλληνες αὐτὸ ποὺ ὑπῆρξε εἶναι αὐτὸ ποὺ θὰ ὑπάρξει, καὶ αὐτὸ ποὺ γίνε-

ται εἶναι αὐτὸ ποὺ πρέπει νὰ γίνεται καὶ στὸ μέλλον: κατανοοῦμε ὅτι αὐτὸ τὸ ἰσχυρὸ

μέσο μὲ τὸ ὁποῖο ἑδραιώνεται ἡ τέλεια αὐτάρκεια τοῦ παρόντος καὶ ἡ ἀποδοχὴ τοῦ

πεπρωμένου  ποὺ αὐτὸ  ὑπαγορεύει  καθιστοῦσαν  λιγότερο ἤ  περισσότερο ἀδύνατη

ὁποιαδήποτε ἀναφορά,  ἔστω καὶ ὑπόρρητη,  στὰ κριτήρια τῆς προόδου.  Ἄν ὁ ἀν-

θρώπινος χρόνος, δηλαδὴ ὁ χρόνος ποὺ ἑρμηνεύεται σὲ συνάρτηση μὲ τὶς περιορι-

σμένες ἀνθρώπινες προοπτικές, ὑποδηλώνει καταστροφὴ καὶ ἀποσύνθεση, ἀντίθετα,

ὁ κοσμικὸς χρόνος, ποὺ ξετυλίγεται σὲ κλειστὸ κύκλωμα, ἐπιστρέφοντας ἀδιάκοπα

στὸν ἑαυτό του, δηλαδὴ ὁ χρόνος τῆς οὐράνιας περιοδικότητας, ἐθεωρεῖτο τὸ μοναδι-

κὸ σύμβολο τῆς σωτήριας αἰωνιότητας.... 

Σὲ αὐτὲς τὶς συνθῆκες δὲν ὑπάρχει  πραγματικὸ πρὶν ἤ μετά· ὁ ἄνθρωπος εἶναι

οὐσιαστικὰ ἀδιαπέραστος ἀπὸ μιὰ ἱστορία ποὺ μπορεῖ μεν νὰ διαμορφώνει τὶς συν-

θῆκες ὕπαρξής του ἀλλὰ δὲν ἀλλοιώνει σὲ τίποτε τὸ βαθύτερο πεπρωμένο του.

Κατανοοῦμε λοιπὸν γιατί ὁ Ἀριστοτέλης, ὁ μεγαλύτερος ἐγκυκλοπαιδικὸς νοῦς τῆς

Ἀρχαιότητας, θεωροῦσε τὴν ἱστορία λιγότερο φιλοσοφικὴ ἀπὸ τὴν ποίηση καὶ δὲν

διανοήθηκε νὰ γράψει μία φιλοσοφία τῆς ἱστορίας: ἡ ἰδέα τοῦ κόσμου καὶ τοῦ κοσμι-

κοῦ χρόνου, δηλαδὴ τῆς οὐράνιας περιοδικότητας ποὺ δίνει ρυθμὸ στὴν ὕπαρξη τοῦ

σύμπαντος, δίχως νὰ ἀλλοιώνει τὴν ὀργάνωσή του ἤ νὰ διασπᾶ τὴν ἀέναη συνέχειά

του, καθιστοῦσε κυριολεκτικὰ ἀδύνατη ὁποιαδήποτε φιλοσοφικὴ διερώτηση πάνω

στὴ δομὴ καὶ τὴν ἔννοια τοῦ ἱστορικοῦ χρόνου ὡς τέτοιου. 

Ἐν ὀλίγοις, ἡ «ἀνθρωπιστικὴ» Ἑλλάδα, τόσο ἄπληστη κατὰ τὰ ἄλλα νὰ ἐξερευνή-

σει τὸ ἀνθρώπινο γεγονὸς σὲ ὅλες τὶς διαστάσεις ποὺ τὸ χαρακτηρίζουν, σὲ ὅλες τὶς

ὄψεις ποὺ περιλαμβάνει, ὑποχώρησε μὲ σύνεση μπροστὰ σὲ ὁτιδήποτε μποροῦσε νὰ

δώσει ἀξία στὸν χρόνο ἤ νὰ ἐμφανίσει τὴν ἱστορία ὡς τὸν εἰδικὸ ἀνθρώπινο τρόπο



ὕπαρξης. Ἡ ὀργάνωση μιᾶς ἐπίγειας πόλης βρισκόταν πάντα στὸ κέντρο τοῦ προβλη-

ματισμοῦ τῶν ποιητῶν καὶ φιλοσόφων τῆς Ἑλλάδας, ποὺ ὅλοι σχεδὸν ὑπῆρξαν παι-

δαγωγοὶ καὶ νομοθέτες -ἀλλὰ ποτὲ δὲν διανοήθηκαν νὰ τοποθετήσουν στὸν ἱστορικὸ

κόσμο τὴν πραγματικὴ μοῖρα τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ἀκόμη λιγότερο νὰ προσδώσουν

στὸν ἄνθρωπο μιὰ θέση στὸ σύμπαν ποὺ θὰ τὸν ἔκανε νὰ λησμονήσει τὴν ἀβεβαιότη-

τα τῆς ὕπαρξής του καὶ τὴν ὑποταγή του μπροστὰ σ’ αὐτὸ ποὺ τὸν ξεπερνᾶ....

Ὁ κόσμος, ἕνα σύμπαν ὁλοκληρωμένο, διατεταγμένο, ἁρμονικό, μᾶλλον ἀντικεί-

μενο θρησκευτικῆς λατρείας, τραγικοῦ φόβου ἤ αἰσθητικῆς θέασης παρὰ ἐπιστημονι-

κῆς κυριάρχησης ἤ τεχνικῆς ἐκμετάλλευσης, ἀποτελεῖ γιὰ τοὺς Ἕλληνες τὸ ὑπόδειγ-

μα τάξης καὶ ὀρθολογικότητας μὲ τὸ ὁποῖο ὁ ἀνθρώπινος κόσμος ὀφείλει νὰ συμμορ-

φώνεται στὸ μέτρο τοῦ δυνατοῦ. Εἶναι αὐτὸς ὁ κόσμος, λέει ὁ Πλάτωνας, τὸν ὁποῖο

πρέπει νὰ ἀναγνωρίσουμε στὴ μέθοδο τῶν «ζωγράφων, τῶν κτιστῶν καὶ ὅλων τῶν

ἄλλων τεχνιτῶν» (Γοργίας, 503e). Ἄς ἀκολουθήσουμε τὸ παράδειγμά του καὶ ἄς δο-

ῦμε ἀπὸ κοντὰ πὼς ἡ τέχνη τῆς κλασσικῆς ἐποχῆς μεταβλήθηκε ἡ ἴδια σὲ ἕνα «σύνο-

λο ποὺ διαθέτει ἁρμονία καὶ χάρη»: ἕως ἄν τὸ ἅπαν συστήσηται ταγμένον τε καὶ κεκο-

σμημένον πρᾶγμα.   
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