
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ 
 
 
 
 

 
 

ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ 
Πασχαλίνα Παπανικολάου 
Θεανώ Παπαστεργίου 
Άννα-Μαρία Νέτσο 



χρόνος 
ο γιατρός όλων...  

• Αρχική  
• Επιστημονικός  
• Κυκλικός  
• Μυθικός  
• Έσχατος  
• Χρόνος είναι...  

Χρόνος στην επιστήμη 
ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ  

Επί του παρόντος ο χρόνος νοείται ως θεμελιώδης ποσότητα και όπως οι 

άλλες θεμελιώδεις ποσότητες -χώρος και μάζα- καθορίζεται μέσω της 

μέτρησης. Συνεπώς είναι μέγεθος. Επίσης επί του παρόντος, η στερεότυπη 

χρονική μονάδα, το συμβατικό δευτερόλεπτο, ορίζεται ως η διάρκεια 9 192 

631 770 περιόδων της ακτινοβολίας που αντιστοιχεί στη μετάβαση μεταξύ 

των δύο ανωτέρων επιπέδων της κατάστασης ελαχίστης ενέργειας του 

ατόμου 133Cs. 

Για την φυσική ο χρόνος είναι διάσταση που επιτρέπει σε δύο ταυτόσημα 

γεγονότα που συμβαίνουν στο ίδιο σημείο στον χώρο, να διακρίνονται 

μεταξύ τους. Το διάστημα ανάμεσα σε δύο τέτοια γεγονότα σχηματίζει τη 

βάση της μέτρησης του χρόνου. Για γενικούς σκοπούς η περιστροφή της γης 

γύρω από τον άξονά της παρέχει τις μονάδες μέτρησης της ημέρας ώρες και 

η τροχιά της γύρω από τον ήλιο (ουσιαστικά η φαινόμενη πορεία του ήλιου 

που παράγεται από τις ιδιαιτερότητες της γήινης τροχιάς) τις ημερολογιακές 

μονάδες. Όσον αφορά στη χρήση του χρόνου για επιστημονικούς σκοπούς, 

τα διαστήματα χρόνου καθορίζονται -όπως προαναφέρθηκε- με όρους 

συχνότητας μιας ιδιαίτερης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. 
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Ήδη από την εποχή της δημοσίευσης της ειδικής θεωρίας της σχετικότητας 

το 1905, θεωρήθηκε ότι ο Άλμπερτ Αϊνστάιν εγκατέλειψε την έννοια του 

απόλυτου χρόνου. Σε αυτό το εννοιολογικό πλαίσιο ο απόλυτος χρόνος 

εννοείται ως 'ο χρόνος που κυλά ισοδύναμα και ανεξάρτητα από την 

κατάσταση κίνησης του παρατηρητή'. Οι επιδράσεις της διαστολής του 

χρόνου και η κατάρρευση του απόλυτου ταυτόχρονου σημαίνουν ότι υπό 

αυτή την έννοια ο απόλυτος χρόνος δεν μπορεί να εφαρμοστεί στη μέτρηση 

ενός χρονικού διαστήματος. 

Αν και οι φιλόσοφοι τείνουν να περιγράφουν το έργο του Αϊνστάιν ως 

έναρξη της επιστημονικής επανάστασης του 20ου αιώνα, πολλές από αυτές 

τις 'επαναστατικές ιδέες' δεν ήταν ακριβώς πρωτότυπες. Το 1898, για 

παράδειγμα, ο Ζυλ Πουανκαρέ (Jules Poincaré) (1854–1912), ο Γάλλος 

μαθηματικός, έθεσε το ζήτημα του απόλυτου ταυτόχρονου σχολιάζοντας ότι 

'δεν έχουμε κάποια άμεση γνώση για την εξίσωση δύο χρονικών 

διαστημάτων'. Ο Πουανκαρέ φαίνεται πως κατανοούσε την ανάγκη του 

καθορισμού του τοπικού χρόνου για έναν δεδομένο παρατηρητή. Το 1904 

παρατήρησε ότι τα ρολόγια που συγχρονίζονταν με φωτεινά σήματα μεταξύ 

παρατηρητών σε ενιαία σχετική κίνηση 'δεν δείχνουν την άληθινή ώρα, αλλά 

μάλλον αυτό που μπορεί να αποκαλέσει κανείς τοπική ώρα'. 

Αναφέρεται συχνά ότι η θεωρία της σχετικότητας αφαιρεί τον απόλυτο 

χρόνο από τη μηχανική. Αυτό αληθεύει για τις μετρήσεις τους χρόνου που 

προαναφέρθηκαν,αλλά όχι τον ίδιο τον χρόνο ως οντότητα. Ο ορισμός του 

Νεύτωνα για τον απόλυτο χρόνο είναι ουσιαστικά φιλοσοφική έννοια και οι 

όποιες συζητήσεις έγιναν στην εποχή του είχαν φιλοσοφικό και όχι 

πειραματικό υπόβαθρο. Άλλωστε ίδιος ποτέ δεν ισχυρίστηκε ότι μπορεί 

κανείς να μετρήσει τον απόλυτο χρόνο. Τούτη η απόλυτρη οντότητα έπρεπε 

να γίνει διακριτή από τα αισθητά, 'φυσικά μέτρα' που εφαρμόζονται σε 

καθημερινές χρήσεις. 



Στις απόψεις του Αϊνστάιν για το σύμπαν, οι περιγραφές ενός φυσικού 

φαινομένου πρέπει να είναι πλήρως σχετικιστικές ως προς τη φύση τους και 

απαιτούνται οι μετασχηματισμοί Λόρεντζ ανάμεσα στις συντεταγμένες των 

συστημάτων στην ενιαία σχετική κίνηση. Αντίθετα με το τι πιστεύεται 

γενικότερα, η νευτώνεια μηχανική δεν βασιζόταν στον απόλυτο χώρο και 

χρόνο και ήταν πλήρως σχετικιστική, αλλά με τη Γαλιλαιϊκή έννοια. Δηλαδή, 

απαιτούντο γαλιλαιϊκοί μετασχηματισμοί ανάμεσα στις συντεταγμένες των 

συστημάτων στην ενιαία σχετική κίνηση. 

Εξετάζοντας το ταυτόχρονο ο Αϊνστάιν χρησιμοποίησε ουσιαστικά ένα 

νοητικό πείραμα. Ως αποτέλεσμα του πειράματος, κατά την άποψή του, 

έπρεπε να εγκαταλειφθεί η έννοια του ταυτόχρονου. Το σύμπαν του είναι 

αιτιατό και σε ένα αιτιατό σύμπαν δεν υπάρχει το ταυτόχρονο, όπως και δεν 

υπάρχουν ταυτόχρονα γεγονότα. Τα γεγονότα έχουν καθορισμένη τάξη, 

βασισμένη στην αιτιατή σειρά τους,η οποία δεν είναι δυνατόν να αλλαχθεί. 

Χωρίς να το δηλώνει άμεσα,ο Αϊνστάιν εισήγαγε έναν τρίτο παράγοντα στη 

θεωρία της σχετικότητας, ότι δηλαδή καμία πληροφορία δεν μπορεί να 

μεταδοθεί ταχύτερα από την ταχύτητα του φωτός. Τόσο για τον Νεύτωνα 

όσο και για τον Αϊνστάιν ο απόλυτος χρόνος είναι στην πραγματικότητα η 

απόλυτη σειρά των γεγονότων, που καθορίζεται από την αιτιότητα, και όχι η 

μέτρηση του χρόνου, που είναι αντικείμενο συνήθους παρατήρησης. 

 
Σύμφωνα με το Λεξικό της Οξφόρδης με τον όρο χρόνος εννοείται “η ακαθόριστη 
κίνηση της ύπαρξης και των γεγονότων στο παρελθόν, το παρόν, και το μέλλον, 
θεωρούμενη ως σύνολο”. 
Γενικά Χρόνος χαρακτηρίζεται η ακριβής μέτρηση μιας διαδικασίας από το παρελθόν 
στο μέλλον. Κάθε φυσικό φαινόμενο π.χ. μια πτώση αντικειμένου στο έδαφος 
εξελίσσεται στην έννοια της ορισμένης χρονικής περιόδου. Ο χρόνος μετράται σε 
μονάδες όπως το δευτερόλεπτο και με ειδικά όργανα τα χρονόμετρα π.χ. ρολόι. Οι 
καθημερινές εμπειρίες αποδεικνύουν πως ο χρόνος “κυλάει” με τον ίδιο πάντα ρυθμό 
και μόνο προς μια κατεύθυνση - από το παραλθόν προς το μέλλον. Η κίνηση 
γενικότερα ούτε μπορεί να διακοπεί αλλά και ούτε να αντιστραφεί στην έννοια του 
χρόνου. Παρά ταύτα, όπως εξηγεί η ειδική θεωρία της σχετικότητας, αυτή η κίνηση 
μπορεί να επιβραδυνθεί με ασύλληπτα μεγάλες ταχύτητες. 



Ένας άλλος στερεότυπος ορισμός για τον χρόνο είναι “ένα μη χωρικό γραμμικό 
συνεχές στο οποίο τα γεγονότα συμβαίνουν με εμφανώς μη αναστρέψιμη τάξη”. 
Πρόκειται για μείζονα έννοια η οποία λειτουργεί τόσο ως θεμελιώδης οντότητα, όσο 
και ως σύστημα μέτρησης. Με τον χρόνο ασχολήθηκε τόσο η φιλοσοφία όσο και η 
επιστήμη, διαμορφώνοντας ενίοτε αντιφατικές απόψεις για το νόημά του. Επί της 
ουσίας οι διαφοροποιήσεις δεν αφορούν στις μονάδες μέτρησης του χρόνου αλλά στο 
αν ο χρόνος ως οντότητα είναι δυνατόν να μετρηθεί ή αποτελεί τμήμα του μετρητικού 
συστήματος. 

Επί του παρόντος ο χρόνος νοείται ως θεμελιώδης ποσότητα1 και όπως οι άλλες 
θεμελιώδεις ποσότητες -χώρος και μάζα- καθορίζεται μέσω της μέτρησης. Συνεπώς 
είναι μέγεθος. Επίσης επί του παρόντος, η στερεότυπη χρονική μονάδα, το συμβατικό 
δευτερόλεπτο, ορίζεται ως η διάρκεια 9 192 631 770 περιόδων της ακτινοβολίας που 
αντιστοιχεί στη μετάβαση μεταξύ των δύο ανωτέρων επιπέδων της κατάστασης 
ελαχίστης ενέργειας του ατόμου 133Cs. 

Για την φυσική ο χρόνος είναι διάσταση που επιτρέπει σε δύο ταυτόσημα γεγονότα 
που συμβαίνουν στο ίδιο σημείο στον χώρο, να διακρίνονται μεταξύ τους. Το 
διάστημα ανάμεσα σε δύο τέτοια γεγονότα σχηματίζει τη βάση της μέτρησης του 
χρόνου. Για γενικούς σκοπούς η περιστροφή της γης γύρω από τον άξονά της παρέχει 
τις μονάδες μέτρησης της ημέρας ώρες και η τροχιά της γύρω από τον ήλιο 
(ουσιαστικά η φαινόμενη πορεία του ήλιου που παράγεται από τις ιδιαιτερότητες της 
γήινης τροχιάς) τις ημερολογιακές μονάδες. Όσον αφορά στη χρήση του χρόνου για 
επιστημονικούς σκοπούς, τα διαστήματα χρόνου καθορίζονται -όπως 
προαναφέρθηκε- με 
όρους συχνότητας μιας 
ιδιαίτερης 
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και ανεξάρτητα από την κατάσταση κίνησης του παρατηρητή’. Οι επιδράσεις της 
διαστολής του χρόνου και η κατάρρευση του απόλυτου ταυτόχρονου σημαίνουν ότι 
υπό αυτή την έννοια ο απόλυτος χρόνο

Αν και οι φιλόσοφοι τείνουν να περιγράφουν το έργο του Αϊνστάιν ως έναρξη της 
επιστημονικής επανάστασης του 20ου αιώνα, πολλές από αυτές τις ‘επαναστατικές



ιδέες’ δεν ήταν ακριβώς πρωτότυπες. Το 1898, για παράδειγμα, ο Ζυλ Πουανκαρέ 
(Jules Poincaré) (1854–1912), ο Γάλλος μαθηματικός, έθεσε το ζήτημα του απόλυτου 
ταυτόχρονου σχολιάζοντας ότι ‘δεν έχουμε κάποια άμεση γνώση για την εξίσωση δ
χρονικών διαστημάτων’. Ο Πουανκαρέ φαίνεται πως κατανοούσε την ανάγ
καθορισμού του τοπικού χρόνου για έναν δεδομένο παρατηρητή. Το 1904 
παρατήρησε ότι τα ρολόγια που συγχρονίζονταν με φωτεινά σήματα μεταξύ 
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τητα, 
και όχι η μέτρηση του χρόνου, που είναι αντικείμενο συνήθους παρατήρησης2. 

ν μέσω άλλων ποσοτήτων,καθώς 
δεν υπάρχει κάτι πιο θεμελιώδες επί του παρόντος. 

e Oxford Dictionary of Philosophy, Simon Blackburn, Oxford University 
Press, 1996. 

Αν έχετε κ εί να μου 
γράψετε γύρω από τι θα θέλατε περισσότερες λεπτομέρειες. 

~ από halifis5689 στο Σεπτέμβριος 25, 2007. 

16 αποκρίσεις to “Ο χρόνος στη Φυσική” 

Αναφέρεται συχνά ότι η θεωρία της σχετικότητας αφαιρεί τον απόλυτο χρόνο από τη 
μηχανική. Αυτό αληθεύει για τις μετρήσεις τους χρόνου που προαναφέρθηκαν,αλλά 
όχι τον ίδιο τον χρόνο ως οντότητα. Ο ορισμός του Νεύτωνα για τον απόλυτο χρόνο 
είναι ουσιαστικά φιλοσοφική έννοια και οι όποιες συζητήσεις έγιναν στην 
είχαν φιλοσοφικό και όχι πειραματικό υπόβαθρο. Άλλωστε ίδιος ποτέ δεν 
ισχυρίστηκε ότι μπορεί κανείς να μετρήσει τον απόλυτο χρόνο. Τούτη η απόλυτρη 
οντότητα έπρεπε να γίνει 

Στις απόψεις του Αϊνστάιν για το σύμπαν, οι περιγραφές ενός φυσικού φαινομέν
πρέπει να είναι πλήρως σχετικιστικές ως προς τη φύση τους και απαιτούνται οι 
μετασχηματισμοί Λόρεντζ ανάμεσα στις συντεταγμένες των συστημάτων στην ενιαία
σχετική κίνηση. Αντίθετα με το τι πιστεύεται γενικότερα, η νευτώνεια μηχανική δεν 
βασιζόταν στον απόλυτο χώρο και χρόνο και ήταν πλήρως σχετικιστική, αλλά με τη 
Γαλιλαιϊκή έννοια. Δηλαδή, απαιτούντο γαλιλαιϊκοί μετασχημ

Εξετάζοντας το ταυτόχρονο ο Αϊνστάιν χρησιμοποίησε ουσιαστικά ένα νοη
πείραμα. Ως αποτέλεσμα του πειράματος, κατά την άποψή του, έπρεπε να 
εγκαταλειφθεί η έννοια του ταυτόχρονου. Το σύμπαν του είναι αιτιατό και σε ένα
αιτιατό σύμπαν δεν υπάρχει το ταυτόχρονο, όπως και δεν υπάρχουν ταυτόχρονα 
γεγονότα. Τα γεγονότα έχουν καθορισμένη τάξη, βασισμένη στην αιτιατή σειρά 
τους,η οποία δεν είναι δυνατόν να αλλαχθεί. Χωρίς να το δηλώνει άμεσα,ο Αϊνστ
εισήγαγε έναν τρίτο παράγοντα στη θεωρία της σχετικότητας, ότι δηλαδή καμία 
πληροφορία δεν μπορεί να μεταδοθεί ταχύτερα από την ταχύτητα του φωτ
για τον Νεύτωνα όσο και για τον Αϊνστάιν ο απόλυτος χρόνος είναι στην 
πραγματικότητα η απόλυτη σειρά των γεγονότων, που καθορίζεται από την αιτιό

1: Δηλαδή ποσότητες που δεν μπορούν να μετρηθού

2: “time”, Th

άποια απορία αφήστε σχόλιο ούτως ώστε να εμβαθύνω. Αρκ



1. poia einai i elaxisti xroniki diarkeia ? fantasou mia mera na erthei kapoios kai 
na pei : re paidia den iparxei xronos ! einai ola mesa sto mialo mas oute 
mellon iparxei oute parelthon apla i eimaste se ena xoro kai to katheti allazei 
morfi kai sxima sinexos opos to kainourgio spiti pou kapote tha paliosei. to 
roloi einai enas mixanismos pou apla girizei to dikti se mia katefthinsi 
stathera. ti akrivos einai o xronos tou ainstain megalonei kai mikrainei analoga 
me tin taxitita ? me to aytokinito prepei na kalipso mia apostasi 100km an 
trexo tha tin kalipso se mikro xrono . an pigaino me 60 tha tin kalipso se 
megalitero xrono. ayto thelei na pei ? 

Alithezs το είπε στο Ιανουάριος 13, 2008 στο 8:14 μ.μ  

2. Η φυσική σήμερα υποδεικνύει ότι το σύμπαν μας είναι τουλάχιστον τεσσάρων 
διαστάσεων. Από αυτές οι ανθρώπινες αισθήσεις μας αντιλαμβάνονται μόνο 
τις τρεις. Είμαστε από τη φύση πλασμένοι ώστε να μη μπορούμε να 
αντιληφθούμε τις υπόλοιπες. Το πραγματικό σύμπαν είναι ένα χωροχρονικό 
συνεχές στο οποίο ο χρόνος είναι της ίδιας μορφής με τις υπόλοιπες 
διαστάσεις. Οι αισθήσεις μας, αποκόβουν ένα μικρό μέρος του πραγματικού 
σύμπαντος στο οποίο ισχύουν οι αρχές της Ευκλείδιας γεωμετρίας και της 
Νευτώνιας μηχανικής όπως αν κόψουμε ένα πολύ μικρό κομμάτι ενός 
μεγάλου κύκλου, αυτό αποτελεί με πολύ καλή προσέγγιση ευθύγραμμο 
τμήμα. Ο Albert Einstein είπε: “Για ‘μας, τους ορκισμένουν φυσικούς, η 
διάκριση ανάμεσα στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον είναι μόνο μια 
ψευδαίσθηση, ακόμα κι αν είναι τόσο επίμονη”. 

halifis5689 το είπε στο Ιανουάριος 13, 2008 στο 8:41 μ.μ  

3. einai poli oraia ayta pou grafeis kai prospathoun na m alla3oun to tropo pou 
vlepo ton kosmo. exo kai aipnies pali.. epidi den 3ero kai esi 3ereis na 
katanoiseis oti mporei na leo vlakeies .epidi poles kouventes kai fantasioseis 
gia to -xrono- de tha elega se kanena mi me klisoun pouthena kai epidi edo 
mesa 3ero oti kanenas de me 3erei epomenos ti na fovitho ? alla aplos pesmou 
ti gnomi sou kai meta sviseta an einai ayta p grafo. otan leme 
antilamvanomaste tis treis diastaseis enoas oti antilamvanomaste to xoro ton 
keno pou einai trisdiastatos gia tous athropous etsi ? 
stin ousia mallon den antilambanomaste omos oute to xoro! ksero na metriso 
to xrono alla de 3ero ti einai. mporeis na metriseis tin apostasi meta3i dio 
antikeimenon alla de 3ereis ti einai akrivos ayto pou ta xorizei to keno. thelo 
na po antilamvanese mono to fos pou erxese sta matia sou. mporei ola ta 
pragmata pou einai giro mas kai leme “ayto einai makria apo mena to allo 
einai konta se mena” na min isxei kai stin ousia na einai dipla mas apla na 
iparxei mia diafora energias. ayto pou leme xoros kai xronos na peis oti miazei 
me ayta pou kaname sto likio giatin mixaniki energia. an afiseis mia petra na 
pesei i dinamiki energia ginete kinitiki xoris na xathei i mixaniki. pes den 
iparxei trivi sproxneis mia petra eythia kai les thelo na kalipsei 100 metra na 
ftasi to allo antikeimeno. stin ousia ta i petra kai to allo antikeimeno einai 
dipla apla o xronos kai o xoros meta3i tous diaforetikos kai tha alla3oun 
analoga me tin energeia pou tha doseis stin petra sproxnontas tin. an ena 
antikeimeno sto diastima kinite stathera xoris na iparxei kati na to stamatisei 
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leme exei kinitiki energia. ayti i kinitiki energia p leme “i ousia tis” isos einai 
o tropos pou allazei o xronos kai o xoros giro tis.! 

Alithezs το είπε στο Ιανουάριος 15, 2008 στο 2:27 π.μ.  

4. Λοιπόν… Για να καταλάβεις τη λογική των τεσσάρων διαστάσεων πρέπει να 
καταλάβεις τη λογική των λιγότερων διαστάσεων πρώτα. Σκέψου λοιπόν έναν 
επίπεδο κόσμο (2 διαστάσεων) οι άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο θα ήταν 
επίπεδοι (σα ζωγραφιές σε ένα φύλλο χαρτί) εφόσον θα τους έλειπε η τρίτη 
διάσταση (ύψος). Αν στον κόσμο τους χαράζαμε ένα ευθύγραμμο τμήμα, τότε 
αυτοί για να το περάσουν θα έπρεπε να πάνε γύρω- γύρω αφού δεν 
αντιλαμβάνονται το ύψος και συνεπώς δε μπορούν να περάσουν πάνω από τη 
γραμμή. Το ευθύγραμμο λοιπόν τμήμα, αποτελεί γι’ αυτούς κάτι σαν τοίχο. 
Το γεγονός όμως ότι οι “επιπεδάνθρωποι” δεν αντιλαμβάνονται την τρίτη 
διάσταση (ύψος) δε σημαίνει ότι δεν υπάρχει κιόλας. 
Αντίστοιχα, η θεωρία της σχετικότητας του Albert Einstein προβλέπει 
τουλάχιστον τέσσερεις διαστάσεις εκ των οποίων οι τρεις είναι οι χωρικές 
διαστάσεις που αντιλαμβανόμαστε και σαν τέταρτη ονομάζει τον χρόνο, ο 
οποίος όμως σα διάσταση του πραγματικού σύμπαντος (δήλαδη όχι του 
σύμπαντος που αντιλαμβάνονται οι ατελέστατες αισθήσεις μας και 
ονομάζουμε “παρατηρούμενο σύμπαν” δεν είναι αυτό που μετράνε τα 
ρολόγια μας. Σκέψου τώρα ότι στη θέση των δισδιάστατων ανθρώπων είμαστε 
εμείς. Κάποιο τετραδιάστατο ον που μας παρατηρεί (όπως εμείς 
παρατηρούσαμε τους “επιπεδάνθρωπους” θα χλευάζει την αδυναμία μας να 
περάσουμε μέσα από τον τοίχο. Γι’ αυτόν θα είναι εύκολο να περάσει τον 
τοίχο απλώς χρησιμοποιώντας την τέταρτη διάσταση που εμείς δε μπορούμε 
να αντιληφθούμε γιατί είμαστε έτσι φτιαγμένοι από τη φύση. Είναι όπως εμείς 
περνάμε γραμμές χαραγμένες στο πάτωμα απλά σηκώνοντας το πόδι μας 
(χρησιμοποιούμε τη διάσταση του ύψους), ενώ σε κάποιον επίπεδο άνθρωπο 
θα ήταν αδύνατο. 
Συνεχίζοντας λοιπόν, μνημονεύω ότι στο πραγματικό σύμπαν δεν υπάρχουν οι 
έννοιες του “εδώ” και του “εκεί”, του “μέσα και του “έξω”, του “τώρα” και 
του “μετά” αφού η θεωρία της σχετικότητας λέει οτι το σύμπαν αποτελεί ένα 
χωρορχρονικό συνεχές. Αξίζει να σημειώσω ότι η θεωρία της σχετικότητας 
έχει αποδειχτεί πειραματικά και συνεπώς όσα προβλέπει είναι αληθή είτε μας 
φαίνονται λογικά είτε όχι. Στο κάτω- κάτω η λογική μας πολλές φορές 
περιορίζεται από τις αισθήσεις μας. 
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Ο Χρόνος στη Φυσική

Επί του παρόντος ο χρόνος νοείται ως θεμελιώδης ποσότητα1 και όπως οι 
άλλες θεμελιώδεις ποσότητες -χώρος και μάζα- καθορίζεται μέσω της 
μέτρησης. Συνεπώς είναι μέγεθος. Επίσης επί του παρόντος, η στερεότυπη 
χρονική μονάδα, το συμβατικό δευτερόλεπτο, ορίζεται ως η διάρκεια 9 192 
631 770 περιόδων της ακτινοβολίας που αντιστοιχεί στη μετάβαση μεταξύ των 
δύο ανωτέρων επιπέδων της κατάστασης ελαχίστης ενέργειας του ατόμου 
133Cs. 

Για την φυσική ο χρόνος είναι διάσταση που επιτρέπει σε δύο ταυτόσημα 
γεγονότα που συμβαίνουν στο ίδιο σημείο στον χώρο, να διακρίνονται μεταξύ 
τους. Το διάστημα ανάμεσα σε δύο τέτοια γεγονότα σχηματίζει τη βάση της 
μέτρησης του χρόνου. Για γενικούς σκοπούς η περιστροφή της γης γύρω από 
τον άξονά της παρέχει τις μονάδες μέτρησης της ημέρας ώρες και η τροχιά 
της γύρω από τον ήλιο (ουσιαστικά η φαινόμενη πορεία του ήλιου που 
παράγεται από τις ιδιαιτερότητες της γήινης τροχιάς) τις ημερολογιακές 
μονάδες. Όσον αφορά στη χρήση του χρόνου για επιστημονικούς σκοπούς, 
τα διαστήματα χρόνου καθορίζονται -όπως προαναφέρθηκε- με όρους 
συχνότητας μιας ιδιαίτερης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. 

Ήδη από την εποχή της δημοσίευσης της ειδικής θεωρίας της σχετικότητας το 
1905, θεωρήθηκε ότι ο Άλμπερτ Αϊνστάιν εγκατέλειψε την έννοια του 
απόλυτου χρόνου. Σε αυτό το εννοιολογικό πλαίσιο ο απόλυτος χρόνος 
εννοείται ως 'ο χρόνος που κυλά ισοδύναμα και ανεξάρτητα από την 
κατάσταση κίνησης του παρατηρητή'. Οι επιδράσεις της διαστολής του 
χρόνου και η κατάρρευση του απόλυτου ταυτόχρονου σημαίνουν ότι υπό αυτή 
την έννοια ο απόλυτος χρόνος δεν μπορεί να εφαρμοστεί στη μέτρηση ενός 
χρονικού διαστήματος. 

Αν και οι φιλόσοφοι τείνουν να περιγράφουν το έργο του Αϊνστάιν ως έναρξη 
της επιστημονικής επανάστασης του 20ου αιώνα, πολλές από αυτές τις 
'επαναστατικές ιδέες' δεν ήταν ακριβώς πρωτότυπες. Το 1898, για 
παράδειγμα, ο Ζυλ Πουανκαρέ (Jules Poincaré) (1854–1912), ο Γάλλος 
μαθηματικός, έθεσε το ζήτημα του απόλυτου ταυτόχρονου σχολιάζοντας ότι 
'δεν έχουμε κάποια άμεση γνώση για την εξίσωση δύο χρονικών 
διαστημάτων'. Ο Πουανκαρέ φαίνεται πως κατανοούσε την ανάγκη του 
καθορισμού του τοπικού χρόνου για έναν δεδομένο παρατηρητή. Το 1904 
παρατήρησε ότι τα ρολόγια που συγχρονίζονταν με φωτεινά σήματα μεταξύ 
παρατηρητών σε ενιαία σχετική κίνηση 'δεν δείχνουν την άληθινή ώρα, αλλά 
μάλλον αυτό που μπορεί να αποκαλέσει κανείς τοπική ώρα'. 

Αναφέρεται συχνά ότι η θεωρία της σχετικότητας αφαιρεί τον απόλυτο χρόνο 
από τη μηχανική. Αυτό αληθεύει για τις μετρήσεις τους χρόνου που 
προαναφέρθηκαν,αλλά όχι τον ίδιο τον χρόνο ως οντότητα. Ο ορισμός του 
Νεύτωνα για τον απόλυτο χρόνο είναι ουσιαστικά φιλοσοφική έννοια και οι 
όποιες συζητήσεις έγιναν στην εποχή του είχαν φιλοσοφικό και όχι 
πειραματικό υπόβαθρο. Άλλωστε ίδιος ποτέ δεν ισχυρίστηκε ότι μπορεί κανείς 
να μετρήσει τον απόλυτο χρόνο. Τούτη η απόλυτρη οντότητα έπρεπε να γίνει 
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διακριτή από τα αισθητά, 'φυσικά μέτρα' που εφαρμόζονται σε καθημερινές 
χρήσεις. 

Στις απόψεις του Αϊνστάιν για το σύμπαν, οι περιγραφές ενός φυσικού 
φαινομένου πρέπει να είναι πλήρως σχετικιστικές ως προς τη φύση τους και 
απαιτούνται οι μετασχηματισμοί Λόρεντζ ανάμεσα στις συντεταγμένες των 
συστημάτων στην ενιαία σχετική κίνηση. Αντίθετα με το τι πιστεύεται 
γενικότερα, η νευτώνεια μηχανική δεν βασιζόταν στον απόλυτο χώρο και 
χρόνο και ήταν πλήρως σχετικιστική, αλλά με τη Γαλιλαιϊκή έννοια. ∆ηλαδή, 
απαιτούντο γαλιλαιϊκοί μετασχηματισμοί ανάμεσα στις συντεταγμένες των 
συστημάτων στην ενιαία σχετική κίνηση. 

Εξετάζοντας το ταυτόχρονο ο Αϊνστάιν χρησιμοποίησε ουσιαστικά ένα νοητικό 
πείραμα. Ως αποτέλεσμα του πειράματος, κατά την άποψή του, έπρεπε να 
εγκαταλειφθεί η έννοια του ταυτόχρονου. Το σύμπαν του είναι αιτιατό και σε 
ένα αιτιατό σύμπαν δεν υπάρχει το ταυτόχρονο, όπως και δεν υπάρχουν 
ταυτόχρονα γεγονότα. Τα γεγονότα έχουν καθορισμένη τάξη, βασισμένη στην 
αιτιατή σειρά τους,η οποία δεν είναι δυνατόν να αλλαχθεί. Χωρίς να το 
δηλώνει άμεσα,ο Αϊνστάιν εισήγαγε έναν τρίτο παράγοντα στη θεωρία της 
σχετικότητας, ότι δηλαδή καμία πληροφορία δεν μπορεί να μεταδοθεί 
ταχύτερα από την ταχύτητα του φωτός. Τόσο για τον Νεύτωνα όσο και για τον 
Αϊνστάιν ο απόλυτος χρόνος είναι στην πραγματικότητα η απόλυτη σειρά των 
γεγονότων, που καθορίζεται από την αιτιότητα, και όχι η μέτρηση του χρόνου, 
που είναι αντικείμενο συνήθους παρατήρησης2. 

 Ο χρόνος στη Φιλοσοφία

Η φύση του χρόνου υπήρξε ένα από τα μείζονα προβλήματα της φιλοσοφίας 
από την αρχαιότητα ήδη. Είναι ορθό να βλέπουμε τον χρόνο να κυλά; Κι αν 
συμβαίνει κάτι τέτοιο, κυλά από το μέλλον στο παρελθόν με την ανθρωπότητα 
κολλημένη σαν βάρκα στη μέση του ποταμού; Ή μήπως κυλά από το 
παρελθόν προς το μέλλον, παρασύροντας τη βάρκα με τη ροή του; ∆ύσκολα 
ερωτήματα ή πολύ αφηρημένα για να απαντηθούν και να μας ωθήσουν να 
απορρίψουμε τη 'μεταφορική' εικόνα του χρόνου ως ροή. Αν, ωστόσο 
επιθυμούμε να απορρίψουμε την εικόνα της ροής,πώς μπορούμε να 
συλλάβουμε το πέρασμά του; 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 στο χρόνο την κατεύθυνσή του; Τι είναι εκείνο που συνηγορεί υπέρ της 
ασυμετρίας μεταξύ παρελθόντος και παρόντος; Υφίσταται η άχρονη ύπαρξη ή 
μήπως η ύπαρξη γίνεται αντιληπτή μόνο μέσα στα όρια του χρόνου; 

Πολλά από αυτά τα προβλήματα τέθηκαν στα Φυσικά του Αριστοτέλη, με τη 
μορφή παράδοξων ή προβλημάτων που αφορούσαν στην ίδια την ύπαρξη 
του χρόνου. Το ένα πρόβλημα είναι ότι ο χρόνος δεν μπορεί να υπάρχει, γιατί 
δεν υπάρχει κανένα από τα επί μέρους τμήματά του (π.χ. η παρούσα 
στιγμή,ως μη έχουσα διάρκεια, δεν μπορεί να υπολογιστεί ως τμήμα του 
χρόνου). Αν πάλι αναρωτηθούμε πότε παύει ναυπάρχει η παρούσα στιγμή, 
οποιαδήποτε πιθανή απάντηση εμπεριέχει αντίφαση: όχι στο παρόν, γιατί όσο 
υπάρχει υπάρχει. Ούτε στο μέλλον, στην επόμενη στιγμή, γιατί στο συνεχές 

http://www.wikipedia.gr/%CF%83/%CF%8D/%CE%BC/%CE%A3%CF%8D%CE%BC%CF%80%CE%B1%CE%BD.html
http://www.wikipedia.gr/%CE%BC/%CE%B5/%CF%84/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%AF_%CE%9B%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B6_caf3.html
http://www.wikipedia.gr/%CF%80/%CE%BB/%CE%B7/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1.html
http://www.wikipedia.gr/%CF%84/%CE%B1/%CF%87/%CE%A4%CE%B1%CF%87%CF%8D%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CF%86%CF%89%CF%84%CF%8C%CF%82.html
http://www.wikipedia.gr/%CF%87/%CF%81/%CF%8C/%CE%A7%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%82.html#fn_2#fn_2
http://www.wikipedia.gr/%CF%87/%CF%81/%CF%8C/%CE%A7%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%82.html
http://www.wikipedia.gr/%CE%B1/%CF%81/%CE%B9/%CE%91%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B7%CF%82.html


δεν υπάρχει επόμενη στιγμή. Αλλά δεν μπορούμε να αντιληφθούμε την 
παρούσα στιγμή ως διαρκώς υπάρχουσα, γιατί τότε, όσα συνέβησαν πριν 
από 10.000 χρόνια υπάρχουν ταυτόχρονα με όσα συμβαίνουν στο παρόν. Τα 
παράδοξα του Αριστοτέλη και του Ζήνωνα για τον χρόνο και τον χώρο, 
ώθησαν Ατομιστές όπως ο Επίκουρος και ο ∆ιόδωρος Κρόνος να θεωρήσουν 
τη δομή του χρόνου κοκκιώδη, αλλά σε αυτή τους την άποψή συνάντησαν 
αντίσταση από τους Στωικούς, κυρίως τον Σέξτο Εμπειρικό. Η θεμελιώδης 
ιδεαλιστική λύση, που επιτρέπει σε διαφορετικές χρονικές στιγμές να 
συνυπάρχουν στο αντικείμενο της ενόρασης προτάθηκε από τον άγιο 
Αυγουστίνο της Ιππώνος (Εξομολογήσεις, ΧΙ 14) και είναι ορατή στη 
φιλοσοφία του Λάιμπνιτς, του Τζορτζ Μπέρκλεϊ, του Εμμάνουελ Καντ και του 
Ανρί Μπεργκσόν3. 

Από το 1895, τότε που ο Χέρμαν Γκίνκελ δημοσίευσε το διάσημο έργο του για 
τη δημιουργία και το χάος στον αρχέγονο και τον έσχατο χρόνο4, έχουν γίνει 
πολλές αλλαγές στην ιστορία των θρησκειών και τα σχετικά πεδία της 
εθνολογίας, της ανθρωπολογίας και της ψυχολογίας. Ωστόσο, η σύλληψή του 
αρχέγονου και του έσχατου χρόνου ως των δύο πόλων της ίδιας ιστορίας, 
υποστηρίχθηκε από δύο σημαντικές μελέτες, όπως το Νόημα στην Ιστορία, 
του Καρλ Λέβιθ5 και Ο μύθος της αιώνιας επιστροφής, του Μίρτσεα Ελιάντε. 

Το αίνιγμα του χρόνου είναι εν μέρει το αίνιγμα της έναρξης, γιατί εκεί 
βρίσκεται η βάση του παρελθόντος. Η έναρξη είναι το παρελθόν. Ωστόσο, 
καθημερινά γίνεται μια νέα έναρξη μέσα στην περιοδική κίνηση της ημέρας. 
Βάσει τη σύλληψης του Γκίνγκελ τo σύνολο όλων αυτών των 
επαναλαμβανόμενων ενάρξεων το αποκαλούμε χρόνο. Ζούμε στο χρόνο και 
καθημερινά βιώνουμε τη νέα έναρξη σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε να 
εκπληρώσουμε. Εκείνο που λείπει κατά την άποψή του είναι το γεγονός ότι η 
ανθρωπότητα δεν κατανοεί τη μαγεία της νέας έναρξης, δηλαδή την αέναη 
μετάβαση από το παρελθόν στο παρόν. 

Τι είναι, λοιπόν, ο χρόνος; Αν δε με ρωτά κανείς, γνωρίζω. Αν, όμως,, 
θέλω να το εξηγήσω σε κάποιον που με ρωτά, δε γνωρίζω. Αλλά σε 
κάθε περίπτωση τολμώ να πω πως τούτο γνωρίζω Αν τίποτε δεν 
τελείωνε, δε θα υπήρχε παρελθόν. Αν τίποτε δεν πλησίαζε, δε θα 
υπήρχε μέλλον. Αν τίποτε δεν υπήρχε, δε θα υπήρχε και παρόν. Όμως, 
πώς είναι δυνατόν να υπάρχει το παρελθόν και το μέλλον, αφού τo 
παρελθόν πέρασε και το μέλλον δεν έχει έρθει ακόμη; Από την άλλη, αν 
το παρόν ήταν πάντα παρόν και δεν κυλούσε, το παρελθόν δε θα ήταν 
χρόνος αλλά αιωνιότητα Αλλά, αν ήταν το παρόν μόνο χρόνος, γιατί 
κυλά στο παρελθόν, πώς μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει; Υπάρχει, 
μόνον γιατί κάποια στιγμή θα πάψει να υπάρχει. To μόνο, λοιπόν, που 
μπορούμε να βεβαιώσουμε είναι ότι ο χρόνος οδηγεί στη μη-ύπαρξη. -
Άγιος Αυγουστίνος6
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Εδώ χρειάζεται να θυμηθούμε τον περίφημο διαχωρισμό του Ανρί 
Μπεργκσόν ανάμεσα στον χωροχρόνο και τον καθαρό χρόνο7. Ο 
χωροχρόνος είναι ο χρόνος των ρολογιών μας, μια υβριδική έννοια που 
προκύπτει από την εισβολή της ιδέας του χώρου στην επικράτεια της 
καθαρής συνείδησης. Πρόκειται για την εμπειρία του χρόνου, έτσι όπως 
την οργανώνει ο άνθρωπος στο χώρο, ως ακολουθία χρονικών μονάδων. 
Στην πραγματικότητα αυτές οι χρονικές μονάδες δεν υπάρχουν, γιατί ο 
χρόνος είναι μια μελωδία, ένα ποτάμι. Η ιδιαιτερότητά του έγκειται στο 
γεγονός ότι κυλά μέσα από τα χέρια μας σαν νερό, είναι αψηλάφητος, 
όπως το έθεσε ο άγιος Αυγουστίνος. ∆εν υπάρχει σταθερό παρόν. Είτε 
είναι ήδη παρελθόν ή είναι ακόμη μέλλον. Όταν λέμε ότι είναι δέκα και 
μισή δεν είναι πια δέκα και μισή. Ένα ισχυρό ρεύμα μεταφέρει την 
ανθρωπότητα στο ποτάμι του χρόνου. Ο άνθρωπος είναι προσωρινός, 
φευγαλέοε, καθώς δεν μπορεί να αδράξει σταθερά ένα σημείο και να 
αντισταθεί στο ρεύμα. Ο άνθρωπος των δέκα και μισή δεν είναι ίδιος με 
τον άνθρωπο των έντεκα. Στην πραγματικότητα είμαστε ο χρόνος. 

Παρόλα αυτά έχουμε το παρελθόν μας και κάνουμε σχέδια για το μέλλον 
μας. Εδώ υπεισέρχεται η ιδέα του «ταυτόχρονου», όπως το έθεσε ο Καρλ 
Χάιμ. Τη στιγμή που βιώνουμε ένα ψήγμα του χρόνου, υπάρχει μια σχέση 
«ταυτόχρονου», σε σχέση με τις άλλες διαδοχικές χρονικές μονάδες. Οι 
νότες ενός μουσικού κοματιού δεν παίζονται μόνον ως διακεκριμένες 
νότες, αλλά και ως συγχορδίες, δηλαδή ταυτόχρονα. 

 Ναυτιλιακός χρόνος

Ως Αστρονομικός ή Ναυτιλιακός χρόνος χαρακτηρίζεται η έννοια του 
χρόνου σε αστρονομικούς υπολογισμούς ή ναυτικού ενδιαφέροντος που 
αφορά τη σχετική θέση της Ουράνιας σφαίρας προς τη Γήινη σφαίρα 
κατά τη στιγμή κάποιας παρατήρησης όπου και προσδιορίζεται αυτή από 
την γωνιακή απόσταση (δυτική ωρική γωνία) σημείου Γης και ουρανίου 
σώματος. Το Τρίγωνο θέσεως και η ωρική γωνία σχετίζονται με αυτόν τον 
χρόνο. 

 ∆είτε σχετικά 
Ναυτιλιακός 
χρόνος 

 Κυκλικός χρόνος

Η ιδέα του «ταυτόχρονου» συνδέθηκε από αμνημονεύτων εποχών με την 
εικόνα του κύκλου, καθώς η σχέση χώρου και χρόνου είναι ίδια με αυτήν 
που έχει η ευθεία σε σχέση με τον κύκλο. Το πρόβλημα του 
τετραγωνισμού του κύκλου δεν είναι ιδιοτροπία των μαθηματικών, αλλά 
ένα πρόβλημα ριζωμένο στην εσώτατη ύπαρξή μας. Ο κύκλος δεν είναι 
μια σειρά απειροστών ευθειών. Κάθε σημείο του είναι ταυτόχρονα το 
επόμενο σημείο. Μπορούμε να γράψουμε μια εφαπτομένη στον κύκλο, 
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αλλά στην πραγματικότητα δεν πρόκειται να αγγίξει τον κύκλο, εκτός και 
αν δούμε το θέμα αυστηρώς μαθηματικά. 

Κατά τον ίδιο τρόπο μπορούμε να περάσουμε από το χρόνο στο χώρο, 
μόνο αν τον δούμε ως ένα συνεχές, πάλι με τη μαθηματική έννοια. Ο 
αυθεντικός χώρος δεν είναι μια επιφάνεια που μπορεί να διαιρεθεί, κατά 
τον ίδιο τρόπο που δεν μπορεί να διαιρεθεί ο αυθεντικός χρόνος. Από 
φιλοσοφικής άποψης ο χώρος δεν βιώνεται ως συνεχές, αλλά ως ένας 
αριθμός νησίδων ανάμεσα στις οποίες υπάρχει μόνον κενό. Συνεπώς, 
τόσο ο χώρος όσο και ο χρόνος δεν είναι παρά μορφές της ζωής, που 
δημιουργεί επιλέγοντας καθοριστικά σημεία και διαστήματα στο 
χωροχρονικό συνεχές. Ο χώρος στην πραγματικότητα που βιώνουμε δεν 
είναι ένα αφηρημένο μέγεθος, αλλά μια σειρά «τόπων», όπως ο χρόνος 
είναι μια σειρά φευγαλέων στιγμών. Συνήθως, από αυτές τις οτιγμές 
επιλέγουμε κάποιες ως σταθερά σημεία εναλλαγής του κυκλικού χρόνου. 
Αυτές τις στιγμές τις αποκαλούμε εορτασμούς και συνδέονται στενά μέσω 
του ημερολογίου με τις κυκλικές εναλλαγές του χρόνου. Ο θερισμός, η 
σπορά, η ανατολή ή η δύση ενός ουράνιου σώματος είναι τα πραγματικά 
δεδομένα, οι «πληροφορίες» από τις οποίες εξαρτάται η ζωή μας μέσα 
στο χρόνο. 

Στο έργο του Ο Άνθρωπος και το Ιερό8 ο Σαλουά λέγει πως «ο 
γιορτασμός δεν είναι τίποτ' άλλο παρά η εκ νέου ανακάλυψη και 
συγκεκριμενοποίηση του χάους» και από αυτή την άποψη κατέχει μια 
θεμελιακή σχέση με τη δημιουργία. Το πρωταρχικό χάος είναι άχρονο και 
απεριόριστο, άναρχο και αδιαμόρφωτο. Από τη στιγμή που 
μορφοποιείται, υφίσταται τους νόμους του χρόνου είτε στην ενοποιημένη 
είτε στη διαφοροποιημένη μορφή του. Η περιοδικότητα των φαινομένων 
είναι το μέγεθος που μορφοποιεί, που παρέχει το καλούπι για να 
εκδηλωθεί το άναρχο δυναμικό του χάους. Από αυτή την άποψη οι 
αρχέγονοι εορτασμοί συνδέονται με αστρονομικές κοσμικές περιόδους, οι 
οποίες αντιπροσωπεύουν δεδομένες αξίες στη ζωή. Κάποτε έρχεται η 
στιγμή της σποράς, του θερισμού, του ύπνου και της αφύπνισης, της 
δύσης και της ανατολής. 

Αρχικά, το έτος δεν ήταν όπως το γνωρίζουμε σήμερα, αλλά σχετιζόταν 
άμεσα με την εναλλαγή των εποχών και την εναλλαγή σημαντικών 
περιόδων. Σύμφωνα με την Τζέιν Χάρισον ο ελληνικός ενιαυτός είναι το 
έτος της συγκομιδής, οι «Ώρες» φέρνουν άνθη και καρπούς. Την ίδια 
στιγμή είναι δαίμονες, δηλαδή Θεοί που ανανεώνουν διαρκώς τη ζωή. 
Έτσι, το έτος είναι έτος της ψυχής και ο χρόνος είναι χρόνος της ζωής. 
Βέβαια, αυτό που πρέπει να διακρίνουμε εδώ είναι το γεγονός ότι η 
σχέση μας με τον εξωτερικό κόσμο μας παρέχει μια σταθερή βάση, πάνω 
στην οποία επεξεργαζόμαστε ένα ημερολόγιο, τις dies fasti και nefasti, τις 
εορταστικές και αποφράδες ημέρες του ρωμαϊκού ημερολόγιου για 
παράδειγμα. Μαθαίνουμε, δηλαδή να βάζουμε τις σωστές διαχωριστικές 
γραμμές, προκειμένου να επιβεβαιώσουμε το χρόνο. Στην αρχαία Ρώμη 
το ημερολόγιο -δηλαδή οι μέρες τη σποράς, του θερισμού, του γάμου 
κ.λπ.- διακηρύσσονταν με επίσημο τρόπο από τον rex sacrorum, Βασιλέα 
των Ιερουργιών και διάδοχο του βασιλιά κατά τις Νόνες, στο πρώτο 
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τέταρτο της σελήνης. Οι Αζτέκ με τη σειρά τους ονόμαζαν την περίοδο 
των πενήντα δύο χρόνων, «δεμάτι του χρόνου». Στο τέλος αυτής της 
περιόδου όλες οι φωτιές έσβηναν για να ανάψουν εκ νέου, 
υποδεικνύοντας τη φωτιά ως μέσο μέτρησης των χρονικών διαστημάτων. 
Αν δεν προκηρυσσόταν το νέο ημερολόγιο τα πάντα σταματούσαν, 
περνώντας στη λήθη της Ωραίας Κοιμωμένης του Κάστρου. 

Ποιος είναι αυτός που προκηρύσσει το νέο ημερολόγιο; Ο άνθρωπος, ως 
αντιπρόσωπος και αγγελιαφόρος της αρχέγονης οντότητας που 
προκήρυξε τον αρχέγονο χρόνο. Η ανθρώπινη προκήρυξη δεν είναι παρά 
μίμηση και επανάληψη της αρχικής προκήρυξης, της αρχέγονης 
οντότητας, της ίδιας της Αρχής που βρίσκεται πίσω από τη ∆ημιουργία. 
Σύμφωνα με τα λόγια του Βάλτερ βαν ντερ Βόγκελβαϊντ: Εκείνος που δεν 
είχε ποτέ αρχή, Εκείνος που μπορεί να φτιάξει μια vέα αρχή, Εκείνος 
σίγουρα μπορεί να φέρει και το τέλος ή την αιωνιότητα. 

 Μυθικός χρόνος

Σημαντική παράμετρος στην αντίληψη του χρόνου είναι η συνείδηση του 
μύθου ως «αληθινής ιστορίας» και όχι ως παραμυθιού, όπως τον 
αντιλαμβάνεται ένας μεγάλο τμήμα της ανθρωπότητας. Και τούτο γιατί η 
έννοια μύθος και η έννοια χρόνος είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένες, 
καθώς ο μύθος παράγει το χρόνο, του δίνει περιεχόμενο και μορφή. 
Ανάμεσα στα αποκτήματα του πρωτόγονου ανθρώπου, έτσι όπως τα 
αξιολογούν οι σύγχρονοι ανθρωπολόγοι, εκτός από τα όπλα, τα σκεύη 
και τα εργαλεία αναφέρονται επίσης οι χοροί, τα τραγούδια, οι ιστορίες, οι 
τελετουργίες και τα ονόματα. Όλα αυτά είναι μορφές έκφρασης του μύθου 
που περνά από γενεά σε γενεά. Ο μύθος και η πραγματικότητα είναι 
άρρηκτα συνυφασμένες έννοιες με κυριολεκτική έκφραση μέσα στη ζωή. 
Υπό αυτή την έννοια ο μύθος είναι ζωή και η ζωή μύθος9. 

Πέρα από αυτό ο μύθος ανάγει τη συνείδηση στην αδιαφοροποίητη αρχή 
του κόσμου, στον αρχέγονο χρόνο. Η αρχή του κόσμου, της 
ανθρωπότητας, η αρχή της ζωής και του θανάτου, του ζωικού και του 
φυτικού βασίλειου, η αρχή του κυνηγιού και της καλλιέργειας, η αρχή της 
φωτιάς, της λατρείας, των μυητικών τυπικών και των θεραπευτικών 
δυνάμεων είναι γεγονότα απομακρυσμένα στο χρόνο. Εκεί έχει τα 
θεμέλιά της η σημερινή ζωή και από εκεί αντλούν την καταγωγή τους οι 
σύγχρονες κοινωνικές δομές. Οι θείες ή υπερφυσικές οντότητες που 
δραστηριοποιούνται στο μύθο, τα κατορθώματά τους, οι μοναδικές τους 
περιπέτειες, όλος αυτός ο θαυμαστός κόσμος είναι μια υπερβατική 
πραγματικότητα που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Πρόκειται για μια sine 
qua non συνθήκη στην παρούσα πραγματικότητα. 

Ο μύθος είναι ιερή ιστορία. Και τούτο όχι μόνο για το περιεχόμενό της 
αλλά για τις συγκεκριμένες ιεροφάνειες που θέτει σε κίνηση. Η αφήγηση 
των μύθων της δημιουργίας ενσωματώνεται στις παγκόσμιες λατρείες, 
γιατί οι μύθοι είναι από μόνοι τους λατρεία και συνεισφέρουν στο σκοπό 
για τον οποίο έχουν εγκαθιδρυθεί οι λατρείες σε όλον τον κόσμο. Η 
υπενθύμιση της δημιουργίας βοηθά τη ζωή του ανθρώπινου γένους, 
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δηλαδή της κοινότητας ή της φυλής. Η υπενθύμιση των μυητικών 
τελετουργιών βοηθά στην επιβεβαίωση της διάρκειας και της 
αποτελεσματικότητας της ανθρωπότητας. 

Αυτά που ο ο Κ. Τ. Πρέους (K. T. Preuss), ο Μπρόνισλαβ Μαλινόβσκι 
(Bronislaw Malinowski) και πολλοί άλλοι ακαδημαϊκοί διατύπωσαν με 
πολυάριθμα και χαρακτηριστικά παραδείγματα, αναφέρονται ουσιαστικά 
στο γεγονός ότι ο μύθος δεν είναι απλά η αφήγηση μιας ιστορίας, αλλά η 
βίωση της πραγματικότητας -όχι μια διανοητική αντίδραση σ' ένα αίνιγμα, 
αλλά μια εξέχουσα πράξη πίστης- μια αναφορά της αρχέγονης 
πραγματικότητας που ζει στην παρούσα ζωή10. Άλλωστε, η ύπαρξη του 
κόσμου είτε τη μελετά κανείς μακροκοσμικά ή μικροκοσμικά δεν είναι 
συμπαγής και αδρανής. Ανανεώνεται διαρκώς μέσω της αναφοράς στο 
μύθο. Ο μύθος και η ιερή δράση που συνδέεται μαζί του εγγυάται στην 
πραγματικότητα την επιβίωση του κόσμου. 

Σύμφωνα με τον Πρέους, «ο πρωτόγονος άνθρωπος όχι μόνον 
επαναλαμβάνει, αλλά ανασυνθέτει μέσω του μύθου την αρχική πράξη της 
∆ημιουργίας»11. Ο αρχέγονος χρόνος είναι δημιουργικός. ∆ημιουργεί 
αυτό που συμβαίνει σήμερα, μέσω της επανάληψης του μύθου. ∆ιατηρεί 
μια εικόνα του κόσμου κατά πολύ διαφορετική από τις συνηθισμένες μας 
συλλήψεις. Στην πραγματικότητα τίποτα δεν είναι καθορισμένο, τίποτε 
δεν μπορεί να υπάρξει, εκτός και αν ανανεώνεται διαρκώς, 
ενεργοποιούμενο από τον μύθο. Αλλά κάτι τέτοιο σημαίνει ότι ο μύθος 
είναι αιτιολογικός, όχι γιατί εξηγεί κάτι, αλλά γιατί παρέχει εγγύηση για την 
ύπαρξη του γεγονότος. Τούτο βρίσκει την εφαρμογή του όχι μόνο στις 
ιδιαίτερες όψεις της ζωής, αλλά στο σύνολο της δημιουργίας. Με άλλα 
λόγια βρίσκει την εφαρμογή του στη δημιουργική δύναμη που βρίσκεται 
πίσω από την εκδήλωση κάθε γεγονότος. 

Στη σύγχρονη εποχή μόνον υπολείμματα αυτής της μυθικής άποψης για 
τον κόσμο επιβιώνουν. Αυτό δε σημαίνει ότι η μυθική άποψη είναι νεκρή. 
Επιβιώνει στις μεγάλες θρησκείες του κόσμου, που ζουν ακριβώς εξαιτίας 
της μυθικής τους άποψης για τον κόσμο και της αιτιολογικής τους σχέσης 
με το σωτηριολογικό μύθο. Στην εβραϊκή, στη χριστιανική θρησκεία, στο 
Βουδισμό, τον Ινδουϊσμό, τον Ισλαμισμό, τον Μανδαϊσμό, σε όλες σχεδόν 
τις αποκαλούμενες μεγάλες ή μικρές θρησκείες του κόσμου υπάρχει ο 
μύθος της δημιουργίας αλλά και της λύτρωσης, που είναι στην 
πραγματικότητα μια δεύτερη δημιουργία. Υπάρχουν επίσης τα μυστήρια, 
καθιερωμένα από τα κεντρικά πρόσωπα κάθε θρησκείας. Σε κάθε, 
λοιπόν, ενεργοποίηση των μυστηρίων, οποιαδήποτε και αν είναι η 
εξωτερική μορφή τους, αυτό που αναβιώνει είναι το ρεύμα της 
ανανέωσης του κόσμου που κουβαλούν εν δυνάμει μέσα τους οι 
θρησκείες. 

Σήμερα η θρησκεία είναι ο κατεξοχήν αντιπρόσωπος της μυθοποιητικής 
σκέψης, γιατί στα δρώμενά της απεικονίζονται οι σημαντικότερες μορφές 
της πραγμάτωσης του μύθου. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, η συμμετοχή 
στα δρώμενα μετατρέπει το βιωμένο χρόνο σε μυθικό χρόνο, τον χρόνο 
της έναρξης της ∆ημιουργίας, της μέσης και του τέλους που 
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υποδεικνύεται από την «πρόνοια» ή τους ίδιους τους εαυτούς μας ως 
συμμέτοχους στη δημιουργία. Ένα έξοχο παράδειγμα αυτής της 
αλληλοσύνδεσης της αρχής της μέσης και του τέλους βρίσκεται στους 
πρώτους στίχους της Θείας Κωμωδίας του ∆άντη. Στο μέσο της ζωής του 
ο ποιητής βρίσκεται στο σκοτάδι. Ένα τέρας απειλεί να τον οδηγήσει στον 
τόπο όπου «ο ήλιος είναι σιωπηλός». Σε αυτό το σημείο μια νέα αρχή 
πρέπει να γίνει, ένας νέος μύθος να προφερθεί. Κι έτσι γίνεται! Η 
αρχαιότητα τον παίρνει από το χέρι και τότε όλα τα πλούτη της κόλασης, 
του καθαρτήριου και του παράδεισου διαχύνονται μέσα στη ζωή του ως 
νέο περιεχόμενο. Εξαγνισμένος, μεταμορφωμένος τραβά το δρόμο του. 

Όπως το εξέφρασε ο Κ. Γκ. Γιουνγκ, «Θα ήταν λάθος να πιστέψουμε ότι ο 
ποιητής εργάζεται με υλικά που παίρνει από δεύτερο χέρι. Πηγή της 
δημιουργικότητάς του είναι η αρχέγονη εμπειρία, για αυτό χρειάζεται 
μυθολογικό υλικό για να της δώσει μορφή. Ο Γκαίτε ψαχουλεύει στον 
Κάτω Κόσμο της ελληνικής αρχαιότητας. Ο Βάγκνερ αντλεί από όλο το 
σώμα της σκανδιναβικής μυθολογίας, ενώ ο Νίτσε επιστρέφει στην 
ιερατική λειτουργία και αναδημιουργεί το θρυλικό προφήτη των 
προϊστορικών εποχών». Από αυτή την άποψη οι αυθεντικοί ποιητές είναι 
εκείνοι που βιώνουν το μυθικό χρόνο. Όλοι εμείς οι υπόλοιποι 
συνηθίσαμε τον ομογενοποιημένο χρόνο του ρολογιού μας, αυτόν που 
δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. 

 Ο Έσχατος Χρόνος

βλ. λήμμα Εσχατολογία

Με τον έσχατο χρόνο, ή εσχατολογία όπως έχουμε συνηθίσει να την 
ακούμε, εννοούμε την άποψη του ανθρώπου για γεγονότα που 
συμβαίνουν στα όρια του δημιουργημένου κόσμου, για το τι υπήρχε 
πριν τη δημιουργία του και για το τι θα υπάρξει μετά το τέλος του. 
Περιλαμβάνει τη δόξα και το μεγαλείο της πρώτης ημέρας, καθώς και 
τον τρόμο της τελευταίας ημέρας. Όμως, ο αποκαλούμενος 
πρωτόγονος άνθρωπος δε γνωρίζει τίποτα για την εσχατολογία. 
Γνωρίζει μόνο τον αρχέγονο χρόνο, που κατά την άποψή του 
κυριαρχεί σε όλη τη ζωή. Ένα χρόνο που ανανεώνεται διαρκώς μέσα 
από τα συμβάντα του παρόντος, που εγγυούνται τη ζωή του. Η 
πραγματικότητα αποκτάται μόνον μέσω της επανάληψης και της 
συμμετοχής στα τελετουργικά δρώμενα12. Όσο τελεί τις τελετουργίες 
σωστά, κάθε μέρα ξαναδημιουργεί τον κόσμο ή μάλλον τον 
αναδημιουργεί για εκείνον ο δημιουργικός λόγος του μύθου. Τούτη η 
διαδικασία της καθημερινής ανανέωσης της ζωής είναι παρούσα 
ακόμη και σήμερα στους απόγονους των Μάγια και των γηγενών 
(αβορίγινων) της αυστραλιανής ηπείρου13. 

Όμως, εδώ λείπει το τέλος της ιστορίας. Ο χρόνος παραμένει 
ακίνητος, όπως στο παραμύθι της Ωραίας Κοιμωμένης. Όπως η 
έναρξη υπονοεί μια αρχέγονη αρχή, έτσι και κάθε τέλος προϋποθέτει 
μια ολοκλήρωση μια «τελική κρίση». Οπωσδήποτε μέσα σε ένα 
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εκδηλωμένο και συνεπώς δυαδικό σύμπαν ο αρχέγονος χρόνος 
βρίσκει το ταίρι του στον έσχατο χρόνο, αλλά μόνον όταν η 
ανθρωπότητα προχωρήσει αρκετά στην οδυνηρή συνειδησιακή της 
αφύπνιση, επιλέγοντας για τον εαυτό της είτε τον υπέρτατο τρόμο ή 
την αιώνια ευδαιμονία. Η πιο ριζοσπαστική εικόνα του τέλους είναι 
πιθανώς εκείνη του Ράγκναροκ, της σκανδιναβικής μυθολογίας, της 
στιγμής κατά την οποία οι Θεοί πεθαίνουν μαζί με τους ανθρώπους. 
Αλλά, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο όλοι οι λαοί που δημιούργησαν 
έναν κόσμο για την ύπαρξή τους, οι Ινδοί, οι Πέρσες, οι Έλληνες, οι 
Άραβες, οι Εβραίοι, οι Μάγια και πολλοί άλλοι, όρισαν επίσης και το 
τέλος του. Η ιδέα του τέλους του χρόνου είναι πιθανώς προσπάθεια 
αναίρεσης της αιώνιας στάσης, μια προσπάθεια για να σπάσει ο 
κύκλος. 
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