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Βίωση του χρόνου...

 Ο φυσικός χρόνος είναι ίδιος για όλους, αλλά το πώς τον βιώνουμε εξαρτάται εξ

ολοκλήρου από μας.

 Για να επιμηκύνεις τις μέρες, τις ώρες, τα λεπτά, μην κάνεις τα πράγματα πάντα με τον ίδιο

τρόπο. Άλλαξε τις συνήθειές σου και άνοιξε την πόρτα στο καινούργιο και την έκπληξη.

 Οι ηλικιωμένοι βλέπουν τον χρόνο να περνάει γρήγορα γιατί δεν μπορούν να αλλάξουν

συνήθειες και δεν μπορούν να κατανοήσουν το καινούργιο...



Έγχρονη ύπαρξή μας...

 Καθώς γερνάμε, έχουμε αναφορά στο παρελθόν μας, που το επανεξετάζουμε, και ορμή

προς το μέλλον, που δεν έχει συμβεί ακόμα και προσπαθούμε να το κάνουμε να έρθει.

 Α. Αυγουστίνος: στην κάθε στιγμή υπάρχουν το παρόν του παρελθόντος, το παρόν του

παρόντος και το παρόν του μέλλοντος.



Μια άλλη σχέση με τον χρόνο...

 Το ερώτημα που εγείρεται είναι... Μήπως πρέπει να δούμε μια άλλη σχέση με τον χρόνο;

 Αντί να τον βλέπουμε σαν μια ροή της οποίας είμαστε αιχμάλωτοι (από την πλευρά των

γηρατειών), να τον κατανοήσουμε ως έναν τρόπο να δούμε τα πράγματα «εν τω γίγνεσθαι»,

να θεωρήσουμε τον χρόνο ως έναν ανθρώπινο τρόπο να σκεφτόμαστε και να μιλάμε για τα

πράγματα, με ένα πριν κι ένα μετά...



Γιατί βαριόμαστε;

 Η αναζήτηση τρόπων για να περάσει η ώρα είναι μια καλή ένδειξη. Γιατί όσο προσπαθούμε

να περάσει η ώρα, τόσο πιο ατέλειωτη μας φαίνεται.

 Η ανία είναι ένα σύμπτωμα της εποχής μας.

 Οι ενδιαφέρουσες δραστηριότητες θα έδιναν νόημα στη ζωή μας, θα μας επέτρεπαν να

ξεφύγουμε από την πλήξη.

 Αυτός ο συλλογισμός υποκρύπτει τη διαπίστωση ότι η ζωή καθαυτή δεν είναι

ενδιαφέρουσα!!!



Η πλήξη...

 Η πρώτη μορφή πλήξης είναι να πλήττουμε από κάτι, ένα βιβλίο, μια αναμονή,... Μες στην

πλήξη ο χρόνος παρατείνεται. Ζούμε μια ενόχληση που μας παραλύει και η οποία γεννιέται

από το αργό πέρασμα του χρόνου. Πρέπει να τονιστεί ότι η πλήξη μπορεί να κάνει την

εμφάνισή της ακόμη και σε μια δραστηριότητα που την έχουμε επιλέξει.



Η πλήξη...

 Μια δεύτερη μορφή πλήξης συναντάμε όταν αφηνόμαστε στον χρόνο, με το να

εγκαταλείπουμε τον εαυτό μας ολοκληρωτικά στο παρόν, αποσυνδεδεμένοι από το

παρελθόν και το μέλλον (σε μια βραδινή δεξίωση, κουβεντιάζοντας ...). Τότε ο χρόνος

μοιάζει να είναι «σε στάση» μέσα σ’ αυτό το διεσταλμένο τώρα. Αυτό το σταμάτημα του

χρόνου, που μας βγάζει εκτός τροχιάς, μας ενοχλεί.



Η πλήξη...

 Η τρίτη μορφή πλήξης έρχεται κάποια στιγμή που πέφτουμε σε βαθιά ανία. Όλα μας

ενοχλούν. Τίποτε δεν είναι καινούργιο, όλα μοιάζουν τόσο παλιά κάτω απ’ τον ήλιο, άοσμα,

άχρωμα, άγευστα. Η πλήξη έρχεται από την αναμονή και την εγκατάλειψη του προσωπικού

μας καθήκοντος.



Τελικά

 Οι άνθρωποι πλήττουν σήμερα γιατί αφιερώνουν την ύπαρξή τους για να βρουν τρόπους 

να περάσει η ώρα τους. 

 Μαζί με τον Heidegger, αντί να αποφεύγουμε την ανία πρέπει να την αντιμετωπίσουμε, 

πρέπει να βρούμε τον εαυτό μας με τέτοιον τρόπο, ώστε να επανέλθουμε στον εαυτό μας...



Τα πρόσωπα του χρόνου;

 Τι είναι αυτό που διακρίνει το παρελθόν από το παρόν ή το μέλλον ή μήπως δεν υφίσταται

αντικειμενική διάκριση και ο χρόνος είναι μια ενιαία οντότητα που αποκαλείται παρόν; Τι είναι

αυτό που δίνει στον χρόνο την κατεύθυνσή του; Τι είναι εκείνο που συνηγορεί υπέρ της

ασυμμετρίας του χρόνου; Υφίσταται η άχρονη ύπαρξη ή μήπως γίνεται αντιληπτή μόνο

μέσα στα όρια του χρόνου;

 Μετά από χιλιετίες στοχασμού, η συναίνεση γύρω από τη φύση του χρόνου δεν έχει ακόμη

επιτευχθεί...



Και όμως...

 Οι νόμοι του Νεύτωνα για την κίνηση, η Γενική Θεωρία της Σχετικότητας του Αϊνστάιν και η

Κβαντική Θεωρία δεν απαιτούν από εμάς να γνωρίζουμε τη φύση του χρόνου για να τις

κάνουμε να λειτουργήσουν, ακόμα και οι ωρολογοποιοί δεν χρειάζεται να καταλαβαίνουν

τον χρόνο.



Η κίνηση...

 Όταν κάτι κινείται αλλάζει. Η αλλαγή είναι η θεμελιώδης ιδιότητα του Σύμπαντος. Το ερώτημα

είναι: Ο χρόνος προκύπτει από τις νοητικές προσπάθειές μας να οργανώσουμε τον

μεταβαλλόμενο κόσμο που βλέπουμε γύρω μας ή είναι μια πραγματική, θεμελιώδης ιδιότητα

του Σύμπαντος;



Υπάρχει ο χρόνος; 

 Αν ο χρόνος είναι πραγματικός, από πού προήλθε; Ως πρόσφατα οι περισσότεροι φυσικοί

θεωρούσαν ότι δημιουργήθηκε στη Μεγάλη Έκρηξη (Big Bang), όταν γεννήθηκαν η ύλη, η

ενέργεια και το ίδιο το Διάστημα. Σήμερα υπάρχει και ο ισχυρισμός σύμφωνα με τον οποίο

το Σύμπαν και ο χρόνος είχαν κάποιο είδος προϊστορίας.



Το βέλος του χρόνου

 Όπως ξέρουμε, ο χρόνος, αντίθετα με τον χώρο, έχει μόνο μια κατεύθυνση-κυλάει από το

παρελθόν προς το μέλλον και ποτέ αντίστροφα (ασυμμετρία του χρόνου).

 Οι φυσικοί νόμοι πάνε πίσω-μπρος... Οι νόμοι της Φυσικής δεν αποκαλύπτουν «βέλος» του

χρόνου. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους νόμους κίνησης του Νεύτωνα για να

υπολογίσουμε από πού πετάχτηκε μια μπάλα από το παρελθόν και που θα προσγειωθεί

στο μέλλον. Όσον αφορά τα σωματίδια, οι νόμοι και οι δυνάμεις που κυβερνούν τη

συμπεριφορά τους δεν αλλάζουν αν αντικαταστήσουμε το μέλλον με το παρελθόν

(συμμετρία των νόμων της φυσικής).



Το βέλος του χρόνου

 Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να συζητήσει κανείς την κατεύθυνση του χρόνου, ο πιο

βασικός είναι αυτός του «θερμο-δυναμικού βέλους». Σε κάθε μακροσκοπικό σύστημα οι

φυσικοί αποδίδουν μια εντροπία (μέτρο αταξίας της ύλης)

 Σύμφωνα με το δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής, η εντροπία του Σύμπαντος δεν μπορεί

ποτέ να μειωθεί. Η σταθερή πορεία από τη χαμηλή στην υψηλή εντροπία είναι αυτό που

αντιλαμβανόμαστε ως το πέρασμα από το παρελθόν στο μέλλον.

 Ο δεύτερος νόμος της θερμοδυναμικής δεν εξηγεί το βέλος του χρόνου, απλώς εξηγεί ότι οι

καταστάσεις υψηλής εντροπίας είναι πιο πιθανές από εκείνες χαμηλής εντροπίας.



Το βέλος του χρόνου

 Το βέλος του χρόνου συνεχίζει να γεννά προβληματισμούς. Ακόμη και η Νευρο-επιστήμη

θέτει τα δικά της ερωτήματα. Η κατανόησή μας για το πώς το βέλος του χρόνου

εκδηλώνεται πραγματικά σε διάφορες περιστάσεις-στην εξέλιξη, στη γήρανση, στη μνήμη,

στην αιτιότητα, στην πολυπλοκότητα-εξακολουθεί να περιορίζεται από ένα ευρύ φάσμα

αναπάντητων ερωτημάτων...

 Οι φυσικοί ίσως θα έχουν περισσότερες απαντήσεις στο μέλλον... που ίσως μας δείξουν το

δρόμο...



Θεωρία της σχετικότητας

 Η θεωρία του Αϊνστάιν (Γενική Σχετικότητα) προβλέπει ότι ο χρόνος κυλάει πιο αργά σε

ισχυρή βαρύτητα, επομένως γερνάμε πιο αργά αν ζούμε σε μια μονοκατοικία από ό, τι σε

έναν ουρανοξύστη: όταν βρισκόμαστε πιο κοντά στο έδαφος, βρισκόμαστε σε οριακά

ισχυρότερη βαρύτητα. Για να φτιάξουμε μια μηχανή του χρόνου πρέπει να συνδέσουμε δυο

περιοχές στις οποίες ο χρόνος κυλάει με διαφορετική ταχύτητα.



Μηχανή του χρόνου

 Από τη στιγμή που κατασκευάσουμε τη μηχανή του χρόνου, οι μελλοντικοί πολιτισμοί θα

μπορούν να έρχονται πίσω και να μας επισκέπτονται. Αυτό ανοίγει μια ενδιαφέρουσα

προοπτική: μπορεί κάποιος να έρθει και να σκοτώσει έναν πρόγονό του, κάνοντας αδύνατη

τη δική του ύπαρξη; Αυτή είναι μια από τις διασημότερες σπαζοκεφαλιές του ταξιδιού στο

χρόνο, το γνωστό ως «παράδοξο του παππού».



Παράξενα...

 Συμβαίνουν παράξενα πράγματα όταν προσεγγίζουμε την ταχύτητα του φωτός. Όσο πιο

γρήγορα κινούμαστε, τόσο πιο αργά κυλάει ο χρόνος. Το ρολόι κάποιου που βρίσκεται σε

κίνηση πάει πιο αργά από όταν είναι σταματημένος. Και αυτό συμβαίνει με κάθε είδους

ρολόγια, συμπεριλαμβανομένων και των χτύπων της καρδιάς μας.



Χωρόχρονος...

 Η θεωρία του Αϊνστάιν (1879-1955), ειδικής και γενικής σχετικότητας, έφερε μια καινούργια

αντίληψη για τον χώρο και τον χρόνο. Σύμφωνα με την ειδική σχετικότητα, χώρος και χρόνος

είναι χωριστά σχετικοί για κάθε παρατηρητή, αλλά υπάρχει μια μεγάλη έννοια, ένα είδος

ένωσης των δύο που διατηρεί μια ανεξάρτητη πραγματικότητα. Αυτή είναι ο «χωρόχρονος»

της ειδικής σχετικότητας. Η αρχή της ισοδυναμίας μεταξύ βαρύτητας και αδρανειακών

δυνάμεων οδήγησε τον Αϊνστάιν στην γενική σχετικότητα όπου (σε αντίθεση με τον

χωρόχρονο της ειδικής σχετικότητας) η βαρύτητα περιγράφεται μέσω της γεωμετρίας ενός

«καμπύλου χωροχρόνου» που ενοποιείται με το υλικό του περιεχόμενο.



Ο κυκλικός χρόνος

 Το ζήτημα του χρόνου δεν είναι μόνο ζήτημα της Φυσικής. Οι διάφοροι πολιτισμοί είχαν τις

δικές τους θέσεις για τον χρόνο. Κυρίαρχη θέση είναι αυτή του κυκλικού χρόνου. Ο κύκλος

του χρόνου καταλήγει στην ιδέα μιας αέναης ανακύκλωσης, αναπαράγει μορφολογικά

φαινόμενα όπως το 24-ωρο, τους παραγωγικούς και αναπαραγωγικούς περιοδικούς

κύκλους, τον χρόνο των εποχών, των ετών, των ηλικιών...



Ο ευθύγραμμος χρόνος

 Ο ιουδαϊκός προφητισμός και ο χριστιανικός κόσμος υιοθέτησαν την ιδέα του

ευθύγραμμου εξελισσόμενου χρόνου. Ο χρόνος αυτός ακολουθεί μια διαδρομή από το

παρελθόν προς το μέλλον, κάτι σαν την πορεία βέλους, το οποίο κινείται συνεχώς προς τα

εμπρός. Είναι ο ιστορικός, ο εξελισσόμενος χρόνος που προχωρεί από τα απλούστερα σε

πολυπλοκότερα φαινόμενα, ο χρόνος της Δύσης, τον οποίο κατανοούμε πρακτικότερα ως

σπείρα, καθώς περιλαμβάνει τις κυκλικές κοινωνικές χρονικότητες χωρίς να παύει να τρέχει

προς ένα έσχατο τέλος.



Σταθμοί μελέτης του χρόνου

 α) ο αντικειμενικός χρόνος του Νεύτωνα (1642-1727)

 β) ο υποκειμενικός χρόνος του Καντ (1724-1804) και γ) η θεωρία της σχετικότητας του

Αϊνστάιν



Ο ανθρώπινος οργανισμός και ο χρόνος

 Στο σύγχρονο κόσμο οι ζωές μας υπαγορεύονται σε μεγάλο βαθμό από τον χρόνο. Ακόμη

όμως και χωρίς ρολόγια, προγράμματα και ημερολόγια, το σώμα μας ακολουθεί τον χτύπο

του εσωτερικού ρολογιού μας, που δεν είναι άλλος από τους κιρκαδικούς ρυθμούς. Κατά τη

διάρκεια του 24ωρου βιώνουμε κύκλους φυσικών και νοητικών αλλαγών, οι οποίες

πιστεύεται ότι προετοιμάζουν τον εγκέφαλο και το σώμα μας ώστε να αντεπεξέρχονται στα

διαφορετικά καθήκοντα που έχουμε να φέρουμε εις πέρας σε διαφορετικές ώρες κατά τη

διάρκεια της ημέρας.

 Ο κιρκάδιος ρυθμός (circadian rhythm) είναι μια οποιαδήποτε βιολογική διαδικασία που

παρουσιάζει ενδογενή περιοδική μεταβολή στη διάρκεια ενός 24ώρου.



Δεν είμαστε ο ίδιος οργανισμός το 

μεσημέρι και τα μεσάνυχτα....

 Ο κύριος «διακόπτης» των κιρκαδικών ρυθμών είναι ένα μικροσκοπικό τμήμα εγκεφαλικού

ιστού που ονομάζεται υπερχιασματικός πυρήνας (SCN) και βρίσκεται λίγο πάνω από τα

οπτικά νεύρα. Αυτό το βιολογικό ρολόι συλλέγει πληροφορίες σχετικά με το φως από τον

αμφιβληστροειδή χιτώνα του ματιού και τις αναμεταδίδει στο υπόλοιπο σώμα μέσω

νευρικών παλμών και ορμονών.



Ορμόνες 

 Μεταξύ των ορμονών αυτών είναι εκείνη του ύπνου, μελατονίνη, και το αντίπαλο δέος της, η

ορεξίνη. Ο SCN επιβάλλει επίσης τους ρυθμούς του στη λειτουργία του ανοσοποιητικού

συστήματος, στην πέψη, στην κυτταρική διαίρεση, στη θερμοκρασία του σώματος, κ. ά. Το

μοτίβο της δραστηριότητάς του επαναπροσδιορίζεται κάθε ημέρα από το φως. Πολλά από

τα κύτταρα του ανθρώπινου σώματος περιέχουν δικά τους εσωτερικά ρολόγια.



Διακυμάνσεις...

 Η φυσική και η νοητική μας κατάσταση εμφανίζουν μεγάλες διακυμάνσεις ανάλογα με την

ώρα της ημέρας. Για παράδειγμα, η θερμοκρασία του πυρήνα του σώματος είναι στο

χαμηλότερο σημείο γύρω στις 4.30 π. μ., αυξάνεται κατά τη διάρκεια της ημέρας και φθάνει

στο ανώτατο σημείο της γύρω στις 7 μ. μ. Και τα επίπεδα της αδρεναλίνης αυξομειώνονται

κατά τη διάρκεια της ημέρας.



Διακυμάνσεις...

 Βέβαια, δεν ακολουθούν όλοι οι άνθρωποι το ίδιο μοτίβο. Για παράδειγμα, κάποιοι

άνθρωποι είναι πιο επιρρεπείς στο τζετ λαγκ και τους είναι πιο δύσκολο να προσαρμοστούν

στην εργασία σε βάρδιες σε σύγκριση με άλλους. Πρέπει να σημειωθεί ότι και η ηλικία

μπορεί να προκαλέσει βαθιές αλλαγές στο βιολογικό ρολόι.



Γιατί ο χρόνος είναι ελαστικός;

 Πολλές ουσίες και πολλές διαταραχές προκαλούν προβλήματα στην αντίληψη του χρόνου.

 Ο χρόνος μπορεί να επιμηκυνθεί ή να.. .συρρικνωθεί και με άλλους τρόπους. Φαίνεται ότι

επιβραδύνεται όταν φοβόμαστε, ενώ «κυλά σαν νερό» όταν διασκεδάζουμε. Ο χρόνος

φαίνεται να περνά πιο γρήγορα όσο γερνάμε.



Ο εγκέφαλος και οι πληροφορίες

 Για τα παιδιά τα πάντα είναι καινούργια με αποτέλεσμα ο εγκέφαλος να επεξεργάζεται

τεράστιες ποσότητες πληροφορίας σχετικά με τον κόσμο. Καθώς γερνάμε όμως ο

εγκέφαλός μας έχει μάθει πια τους κανόνες του κόσμου, σταματά να καταγράφει τόσες

πληροφορίες. Αυτό ίσως να είναι ένα μήνυμα: μπορούμε να παρατείνουμε τη ζωή μας

προσπαθώντας να χωρέσουμε μέσα μας όσο περισσότερες και διασκεδαστικότερες

εμπειρίες μπορούμε. Το πρόβλημα είναι να... βρούμε το χρόνο.



Οι οργανισμοί δίνουν το στίγμα της 

ηλικίας τους!

 Όταν ένας οργανισμός πεθαίνει, ο άνθρακας -14 σταδιακά διασπάται. Το γεγονός αυτό

συνιστά έναν πολύ χρήσιμο δείκτη για πλήθος χρονολογήσεις-από τους αποξηραμένους

καρπούς φυτών ως τα παγωμένα μαμούθ.

 Είναι ίσως ενθαρρυντικό να γνωρίζουμε ότι, όταν θα βρισκόμαστε κάτω από τη γη, τα

σώματά μας θα συνεχίσουν να καταγράφουν το πέρασμα του χρόνου!



Η κοινωνία και ο χρόνος

 Όπως στα βιολογικά προβλήματα έτσι και στα κοινωνικά προβλήματα ο χρόνος είναι ο

αληθινός δημιουργός και ο μεγάλος καταστροφέας. Είναι ο παράγοντας που δίνει τη

δυνατότητα στο εργαστήριο φύση να κάνει δυνατό οτιδήποτε φαντάζει απραγματοποίητο...

Δικαιολογημένα έχουν πει ότι, ένα μυρμήγκι αν έχει χρόνο θα μπορούσε να ισοπεδώσει το

Λευκό Όρος. Ένα ον που θα είχε τη μαγική δύναμη να αλλάζει τον χρόνο κατά βούληση, θα

είχε τη δύναμη που οι πιστοί αποδίδουν στους Θεούς τους.



Η κοινωνία και ο χρόνος

 Η επίδραση του χρόνου στη γένεση των ιδεών των μαζών είναι ακόμα πιο σημαντική. Σ’

αυτόν οφείλεται η γένεση των φυλών, των εθνών, των προκαταλήψεων. Σ’ αυτόν οφείλεται

η ανάπτυξη και ο θάνατος των πεποιθήσεων, εξαιτίας του αποκτούν δύναμη και εξαιτίας

του τη χάνουν.

 Ο χρόνος αρδεύει το έδαφος που θα φυτρώσουν οι ιδέες και οι πεποιθήσεις των μαζών,

όπως επίσης ο χρόνος είναι εκείνος που δημιουργεί τις συνθήκες διάδοσής τους.



Η κοινωνία και ο χρόνος

 Ο χρόνος δημιουργεί τη δεξαμενή σκέψης που τροφοδοτεί τον προβληματισμό και τη

γένεση των ιδεών. Οι ιδέες βυθίζονται πάντα σε ένα μακρύ παρελθόν και ο χρόνος

προετοιμάζει την ανθοφορία τους. Οι ιδέες είναι κόρες του παρελθόντος, μητέρες του

μέλλοντος και πάντα σκλάβες του χρόνου.



Η ζωή και η Αιωνιότητα...

 Ο χρόνος είναι ο ρυθμιστής, αρκεί να τον αφήσουμε να δρα για να δούμε όλα τα

πράγματα να μεταμορφώνονται.

 Ο χρόνος δημιουργεί τις κρίσεις και αυτός τις διώχνει, ο χρόνος δημιουργεί απογοητεύσεις

αλλά και ελπίδες.

 Ο χρόνος είναι η αλλαγή και το γίγνεσθαι, η άνοδος και η κάθοδος, η γέννηση και ο

θάνατος

 Χρόνος είναι ζωή.

 Αιωνιότητα σημαίνει το αντίθετο: είναι αυτό που δεν αλλάζει και δεν εξελίσσεται, ακριβώς

επειδή η αιωνιότητα βρίσκεται έξω από το χρόνο...


