
Το βέλος του χρόνου



http://www.youtube.com/watch?v=LWTLUmUjo8A





Hawking Stephen

Το χρονικό του χρόνου

� Το βιβλίο αρχίζει µε µια αναδροµή, από τους
αρχαίους Έλληνες µέχρι σήµερα, στις
εκάστοτε επικρατούσες κοσµοθεωρίες περί
Σύµπαντος. Είναι αξιοθαύµαστο ότι έπρεπε να
φτάσουµε στον 20ό αιώνα για να καταλάβουµε
ότι το Σύµπαν δεν είναι στατικό, αµετάβλητο
και αιώνιο αλλά δυναµικό, διαστελλόµενο και
µε πεπερασµένο παρελθόν. …

� Το ένατο κεφάλαιο πραγµατεύεται την
κατεύθυνση του χρόνου και τη διαφορά που
παρουσιάζεται ανάµεσα στο χρόνο του
µικρόκοσµου και του µακρόκοσµου. Θεωρεί
τον ψυχολογικό, τον κοσµολογικό και τον
θερµοδυναµικό χρόνο, και επιχειρηµατολογεί, 
βασιζόµενος στην υπόθεση ότι το Σύµπαν δεν
έχει όριο και στο αξίωµα, ότι οι κατευθύνσεις
αυτών των τριών χρόνων πρέπει να
συµπίπτουν. 



Χρόνος

Παρµενίδης: Η ροή του

χρόνου είναι ψευδαίσθηση

Ζήνωνας: Απόρριψη

κίνησης/µεταβολής στο

χρόνο

Παράδοξο Αχιλλέα-
χελώνας και παράδοξο

βέλους

Στατικό κοσµοείδωλο για τον κόσµο



Χρόνος

Αριστοτέλης

Χρόνος είναι η αρίθµηση της
κίνησης σε σχέση προς το
πριν και το µετά, ροή
χρόνου (το νυν συνδέει το
πριν µε το µετά) 

∆υναµικό κοσµοείδωλο για τον κόσµο



Χρόνος

Newton 

Οι νόµοι του είναι τόσο
ντετερµινιστικοί όσο και
αναστρέψιµοι ως προς το
χρόνο. 

Αιτιοκρατικός κόσµος όπου ο
χρόνος δεν έχει φορά
(οµοιογενές σύνολο στιγµών
- ισοτροπικός χρόνος)

Στατικό κοσµοείδωλο για τον κόσµο



Θερµοδυναµική

Το γεγονός ότι όλα τα φυσικά συστήµατα είναι αναλλοίωτα

σε µετατοπίσεις στον χρόνο έχει ως αποτέλεσµα την

διατήρηση της ενέργειας. 
1ος θερµοδυναµικός νόµος



Θερµοδυναµική

Οποιαδήποτε φυσική διεργασία συµβαίνει σε ένα

αποµονωµένο σύστηµα, θα πρέπει να συνοδεύεται από

αύξηση της εντροπίας.
2ος θερµοδυναµικός νόµος

Εντροπία µέτρο της αταξίας



"το βέλος του χρόνου"

Πρώτος, ο Arthur Eddington, 
βρετανός αστρονόµος, το 1927 
χρησιµοποίησε τον όρο βέλος

του χρόνου, µελετώντας την

οργάνωση των ατόµων, των

µορίων και των οργανισµών. 
Κατέληξε στο συµπέρασµα ότι το

βέλος του χρόνου είναι µια

ιδιότητα µόνο της Εντροπίας. 



Μέγιστη εντροπία Σύµπαντος : θερµοδυναµική ισορροπία

«θερµικός θάνατος Σύµπαντος»



Ilya Prigogine

� Το βέλος του χρόνου µπορεί να

είναι µια πηγή τάξης

Αταξία

Αυτό-οργάνωση

Τάξη : ανάπτυξη δοµών



Αντίδραση

Belousov -Zhabotinski

http://www.youtube.com/watch?v=3JAqrRnKFHo



Θερµοδυναµική

� Συστήµατα σε

ισορροπία

� Σταθερότητα

� Γραµµικά συστήµατα

� Αντιστρεψιµότητα

� Συστήµατα µακράν της

ισορροπίας

� Αστάθεια

� Μη γραµµικά συστήµατα

� Μη αντιστρεψιµότητα

� Αυτό-οργάνωση

� ∆οµές έκλυσης



Peter Cοveney— Roger Highfield (1991) 
Το βέλος του χρόνου

� Οι συγγραφείς στο βιβλίο τους αυτό
διατρέχουν τις µεγαλύτερες περιοχές
της επιστήµης, προσπαθώντας να
γνωρίσουν και να λύσουν το
µυστήριο του χρόνου. Εξετάζουν το
χρόνο στη φυσική —κλασική
µηχανική, σχετικότητα, 
κβαντοµηχανική, θερµοδυναµική—
και τις ευρύτερες εκδηλώσεις του στη
βιολογία, τη χηµεία, την ποίηση...

� • «Καλωσορίζω θερµά αυτό το
βιβλίο, που είναι γραµµένο σε υψηλό
επιστηµονικό επίπεδο, ενώ
συγχρόνως παραµένει βατό για το
ευρύ κοινό.»
—Ilya Prigogine, Νόµπελ Xηµείας

� • «Το εκρηκτικότερο βιβλίο για τη
φύση του χρόνου αφότου άρχισε να
υπάρχει χρόνος...»
—The New Scientist



Igor Novikov (1999) 

Το ποτάµι του χρόνου

� Μπορούµε να αλλάξουµε το παρελθόν; Η
απάντηση στο καταπληκτικό αυτό
ερώτηµα µπορεί να βρεθεί στα τελευταία
κεφάλαια αυτού του βιβλίου. 
∆ιερευνώντας την ιστορία της µελέτης του
χρόνου, από τους αρχαίους Έλληνες
µέχρι σήµερα, το βιβλίο λαµβάνει υπόψη
του όλες τις προσωπικότητες που
συνέβαλαν στη διαµόρφωση των
απόψεών µας σχετικά µε το χρόνο, 
παρουσιάζοντάς τες στις ανθρώπινες
διαστάσεις τους και στο πλαίσιο της
εποχής και των αγώνων τους: από τον
Σωκράτη, µέχρι τους σπουδαίους
ρώσους και δυτικούς φυσικούς µε τους
οποίους ο συγγραφέας είχε προσωπική
εµπειρία. 



ΕΙΜΙΣ ΜΑΡΤΙΝ (1995)
ΤΟ ΒΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Στο Βέλος του Χρόνου, ο βραβευµένος µε
το βραβείο Booker Μάρτιν Ειµις, 
αφηγείται ανάποδα τη ζωή ενός Ναζί
εγκληµατία πολέµου. Ξαναζεί όλη τη ζωή
του από πίσω προς τα εµπρός, 
τελειώνοντας στην κοιλιά της µάνας του. 
Ο Έιµις έχει στήσει ένα ρωµαλέο
αντεστραµµένο κόσµο πάθους και
βάρβαρης ιλαρότητας, αλλά το κεντρικό
σηµείο, εκεί που δοκιµάζεται το όραµά
του, είναι η αναφορά του στο Άουσβιτς. 
Με επίκεντρο το χρόνο, την ιατρική, τη
συνείδηση και την ικανότητα του
ανθρώπου να ξεχνά, ένα µυθιστόρηµα
που «αγγίζει τόσο τον τρόµο όσο και τη
λάµψη της ζωής». Το βαθύ αυτό βιβλίο
προσθέτει µια νέα, τροµακτική διάσταση
στη σαιξπηρική τραγική σύλληψη του
απορρυθµισµένου χρόνου. 



ΤΟ ΒΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (2010) 
(ποιήµατα του Αυγερινού Μαυριώτη)

“Τούτο γαρ εστί χρόνος, αριθµός
κινήσεως κατά το πρότερον και ύστερον”.

Αριστοτέλης

Ζεις! 'Έχεις την αναπνοή σου να πλανιέται χαµένη
Στου στήθους σου την απεραντοσύνη
Παλεύεις µε το χρόνο

Ποιό χρόνο που σαν µια άυλη σαίτα δεν ξέρεις

Αν έρχεται ή φεύγει*.

Ο χρόνος που δεν έχει πόδια πάτησε τις ανθισµένες
Μαργαρίτες

Αυτός που δεν έχει δρεπάνι θέρισε τα σπαρτά µας.

Κι εµείς µπροστά σε σφραγιστές λειψανοθήκες

Από πλατίνα και χρυσό

Ξορκίζουµε την µελλοντική µας ανυπαρξία.



Γκίµπα - Τζιαµπίρη, Ολυµπία (2014)
Το βέλος του χρόνου

Από την Ιατρική... στην Πρυτανεία

Με τη συγγραφή αυτού του βιβλίου µου, 
“Το βέλος του χρόνου. Από την

Ιατρική... στην Πρυτανεία”, θέλησα να

σκιαγραφήσω, απλά και

τεκµηριωµένα, ορισµένες στιγµές από

τις διαδοχικές περιόδους της

επιστηµονικής και επαγγελµατικής µου

διαδροµής. Μέσα στις σελίδες του

αναφέροµαι σε επιλογές µου που

έπαιξαν σηµαντικό ρόλο στην εξέλιξη

της σταδιοδροµίας µου και σε

χαρακτηριστικές στιγµές και γεγονότα

που µου έκαναν εντύπωση, καθώς και

στο πλαίσιο της εποχής µέσα στο

οποίο όλα αυτά διαδραµατίζονταν. …



Τιµητικός τόµος για τον ακαδηµαϊκό-καθηγητή Γεώργιο Π. Λάββα

επιµ. Χολέβας Νίκος

[...] Ο τιµητικός τόµος φέρει τον τίτλο "Στο βέλος του
χρόνου". Πρόκειται για έκφραση δανεισµένη από το έργο
του νοµπελίστα Χηµείας Ίλια Πριγκοζίν, που θεωρούµε, 
έστω κι αν αναφέρεται σε έννοιες των θετικών
επιστηµών, ότι εκφράζει τον τρόπο µε τον οποίο η
διάσταση του χρόνου διατρέχει το επιστηµονικό του
έργο, ιδιαίτερα σε σχέση µε την αντιµετώπιση των
ζητηµάτων της πολιτιστικής κληρονοµιάς, όπου τα
µεγέθη του παρελθόντος και του µέλλοντος πρέπει να
εξισορροπούνται στο εκάστοτε παρόν.

Ο πλουραλισµός των θεµάτων και των προσεγγίσεων
στον παρόντα τιµητικό τόµο αναδεικνύει µε τον πιο
πρόδηλο τρόπο τη δυναµική του "βέλους του χρόνου". Η
ταξινόµηση των κειµένων που συγκεντρώθηκαν
ακολούθησε τους τρεις βασικούς άξονες του
ακαδηµαϊκού του έργου: α) την Ιστορία - Θεωρία και
Κριτική της Αρχιτεκτονικής, β) την Αρχαιολογία, τη
∆ιαχείριση της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και την Ιστορία
της Τέχνης και γ) την Επικοινωνία και τον Πολιτισµό. [...]



Το βέλος του χρόνου

Καλλιτέχνης: Φλώρος Φλωρίδης

Floros Floridis was born in Thessaloniki. 
He studied Physics and got his diploma in
Aristoteleion University of Thessaloniki. 
He then studied classical clarinet with the
Romanian professor Konstantin
Ugureanou and started being a 
professional musician in the 70s. From
the beggining his main interest in music
was improvisation, and that continues up
to now.
He has composed music for short films, 
documentaries, feature films, theater
(mainly for director Roula Pateraki) and
dance performances. Furthermore he has
been painting and doing grafical work
(covers for records, books, posters, etc.) 
since the 70s..

http://www.chronosmag.eu/index.php/fls-fles-berlin-2013-live-video.html



http://www.youtube.com/watch?v=0ozF2AUgXXs


