
ΤΟ ΚΟΣΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 
και ο «ΕΧΕΦΡΩΝ» ΑΝΘΡΩΠΟΣ 

 
 Το Κοσμικό Ημερολόγιο, είναι η διαδοχή των γεγονότων από τη γέννηση του 
Σύμπαντος μέχρι σήμερα. Η διάρκειά του είναι 13 με 15 δισεκατομμύρια γήινα έτη, που είναι 
ασύλληπτα μεγάλος χρόνος για τα 100; έτη μιας ανθρώπινης ζωής. Αν συμπυκνώσουμε τον 
τεράστιο αυτό χρόνο σε 365 μέρες, σε ένα έτος δηλαδή, τότε η Γέννηση του Σύμπαντος 
έγινε την 1η Ιανουαρίου στις 00:00:00 και σήμερα έχουμε 31 Δεκεμβρίου ώρα 24:00:00. 
Ας δούμε την εξέλιξη των  γεγονότων : 
 
ΓΕΝΝΗΣΗ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ                                1η Ιανουαρίου στις 00:00:00 
Ο Γαλαξίας μας σχηματίστηκε τον                         Μάιο 
Άλλα πλανητικά συστήματα έγιναν                        Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο 
Ήλιος, Γη, Πλανήτες σχηματίστηκαν                  μέσα Σεπτεμβρίου 
Η ζωή εμφανίστηκε                                                 αμέσως μετά 
Οι ανθρωπίδες εμφανίστηκαν                                  31 Δεκεμβρίου  στις  22:30:00 
Η φωτιά ανακαλύφτηκε                                           31 Δεκεμβρίου  στις  23:46:00 
Ο Εχέφρων Άνθρωπος, εμείς, εμφανίστηκε        31 Δεκεμβρίου στις  23:59:00 
Η εξημέρωση φυτών ζώων αρχίζει                         31 Δεκεμβρίου στις   23:59:20 
Η κατασκευή εργαλείων αρχίζει                             31 Δεκεμβρίου στις   23:59:21 
Οι αγροτικοί οικισμοί εξελίσσονται σε πόλεις       31 Δεκεμβρίου στις   23:59:35  
 ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΜΑΣΤΕ                                31 Δεκεμβρίου στις   24:00:00 
 
Το   1 δευτερόλεπτο    του Κοσμικού Ημερολογίου  διαρκεί         500         χρόνια 
Το   1 λεπτό                                      =//=                                      30.000          =//=   
Η    1 μέρα                                          =//=                                  40.000.000     =//= 
Ο    1 μήνας                                       =//=                              1.250.000.000     =//= 
  

Αν το κοσμικό ημερολόγιο είναι όσο ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, όλη η ανθρώπινη 
ιστορία έχει το χώρο μιας παλάμης. Εξελίσσεται δηλαδή σε ελάχιστα δευτερόλεπτα του 
τέλους του Κοσμικού Ημερολογίου. 

Μόλις ξύπνησες ώ «Εχέφρων» άνθρωπε στον ωκεανό του Χωροχρόνου. Δεν έχεις 
κληρονομιά 10.000 ετών που καυχιέσαι. Σέρνεις πίσω σου την κληρονομιά 15 
δισεκατομμυρίων ετών εξέλιξης. Τόσος χρόνος χρειάστηκε για να μπορείς να ζεις σήμερα σε 
ένα πανέμορφο πλανήτη πεταμένο σε μια μικρή γωνιά του Σύμπαντος, περιτριγυρισμένο με 
χιλιάδες θάλασσες, βουνά, αστέρια, φυτά, ψάρια, ζώα, πουλιά, άνθη, λουλούδια γιομάτος 
αναρίθμητα χρώματα, αρώματα, μουσικές 

Πόσο Εχέφρων είσαι, όταν χαμένος στην άσκοπη καθημερινότητα εξαφανίζεις τη 
ζωή γύρω σου, που βρίθει σε άπειρες μορφές, όταν σκοτώνεις τον συνάνθρωπο, όταν 
λεηλατείς τη μάννα Γη, όταν δηλητηριάζεις τον πατέρα Ουρανό στο όνομα της εφήμερης 
ματαιοδοξίας σου; Πως θα δικαιολογήσεις το Εχέφρων που αυτοονομάστηκες στα παιδιά σου 
και τα εγγόνια σου, βλέποντάς τα να μην προλαβαίνουν να γεράσουν στον αφιλόξενο 
πλανήτη που τους κληρονόμησες; 

Κοίταξε πίσω  τα 15 δισεκατομμύρια χρόνια ανόητε άνθρωπε και βάλε τας φρένας 
σου να σκεφθούν τι θα πράξεις το επόμενο δευτερόλεπτο του επόμενου κοσμικού έτους. 
Χρησιμοποίησε την ευφυΐα σου και τη γνώση σου για το Σύμπαν, ώστε να γλυτώσεις τον 
μαγευτικό πλανήτη μας από το βέβαιο θάνατο που τον οδηγείς. Μην σπαταλήσεις 15 
δισεκατομμύρια χρόνια σε μια ανόητη αυτοκαταστροφή. 

Κοίταξε τη φύση, τα ποιήματά σου, τον ήλιο, το φεγγάρι, τ’ άστρα Αγαπημένε 
Άνθρωπε, κράτησε τρυφερά ένα  χέρι και λάτρεψε «αυτό τον κόσμο το μικρό το μέγα». 
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