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Πρόλογος  
του Νηλ Άρμστρονγκ

οταν ημουν μικροσ, στη μικρη αγροτικη κωμοπολη του  
οχάιο όπου μεγάλωσα, υπήρχαν μόνο δύο διαθέσιμοι τρόποι 

για να μαθαίνουμε την ακριβή ώρα: το ραδιόφωνο, από το οποίο 
κάθε μία ώρα ακουγόταν το μήνυμα «στον επόμενο τόνο, η ώρα θα 
είναι … ώρα ανατολικής ακτής», και οι καμπάνες του ρολογιού 
του δικαστικού μεγάρου, οι οποίες μας βοηθούσαν πολύ στο να 
οργανώνουμε τη μέρα μας. Όσοι συμπολίτες μας δεν είχαν ρολόι 
βασίζονταν στις καμπάνες του για τον προσδιορισμό της έναρξης 
και του τερματισμού του καθημερινού ωραρίου τους στη δουλειά. 
αρκετοί άλλοι διέθεταν ρολόγια, τα οποία όμως, ύστερα από πέ-
ντε ώρες λειτουργίας, έφθαναν να πηγαίνουν πέντε λεπτά μπρο-
στά ή πίσω, και ως εκ τούτου χρειάζονταν ρύθμιση αρκετές φορές 
μέσα στη μέρα. Έτσι, η ακρίβεια ενός ρολογιού καθίστατο σοβα-
ρός λόγος για να υπερηφανεύεται ο κάτοχός του. 

H θολωτή οροφή του δικαστικού μεγάρου δέσποζε πάνω 
από τα καμπαναριά της πόλης. Στην κυλινδρική κατασκευή επί 
της οποίας στηριζόταν ο θόλος ήταν τοποθετημένα τέσσερα κα-
ντράν ρολογιών σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους, με το καθένα 
να αντιστοιχεί σε ένα από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. ενίο
τε επιτρεπόταν στους μαθητές να επισκέπτονται τον πύργο των 
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δικαστηρίων, ο οποίος, κοιτάζοντάς τον από το έδαφος, δεν φά-
νταζε εντυπωσιακός. οι μαθητές όμως, εξερευνώντας τον, ανα-
κάλυπταν ένα σπηλαιώδες εσωτερικό όπου διασταυρώνονταν 
σκονισμένα δοκάρια και αρμοί. Τα καντράν ήταν τεράστια και οι 
δείκτες των ρολογιών είχαν μήκος μεγαλύτερο από το ύψος των 
παιδιών. Η εμπειρία αυτή χάρισε στη γενιά μου μια ζωηρή ανά-
μνηση του πόσο σημαντικά υπήρξαν γι’ αυτήν τα ρολόγια.

Η βαρκάδα κατά μήκος του Τάμεση, από το ουεστμίνστερ προς 
το Γκρήνουιτς, μοιάζει με διαδρομή μέσα στον χρόνο. οι όχθες 
του ποταμού φιλοξενούν δύο χιλιετίες ιστορίας: από το ρωμαϊκό 
λιμάνι του Londinium μέχρι την εποχή των Σαξόνων. πρόκειται 
για μια χρονική περίοδο η οποία έχει σημαδευτεί από την επι-
δημία πανούκλας του 1665, τη μεγάλη πυρκαγιά της επόμενης 
χρονιάς, τη Βιομηχανική επανάσταση, αλλά και την καταστροφή 
που επέφεραν οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι κατά τον 20ό αιώνα.

Το Γκρήνουιτς είναι μια αμιγώς ναυτική πόλη. ο επισκέπτης 
που θα αποβιβαστεί στην αποβάθρα του θα περάσει δίπλα από το 
φημισμένο ιστιοφόρο Cutty Sark και το μικρό σκάφος Gypsy Moth 
II, με το οποίο ο Φράνσις Τσίτσεστερ πραγματοποίησε μόνος του 
τον περίπλου της υδρογείου. Ένας μικρός περίπατος μέσα από 
το γοητευτικό χωριό οδηγεί στο εθνικό ναυτικό μουσείο. εδώ 
θα βρει κανείς τους χάρτες και τα υπάρχοντα του σπουδαιότερου 
ναυάρχου και ήρωα της μεγάλης Βρετανίας, του οράτιου νέλ-
σον, καθώς και του μεγαλύτερου εξερευνητή της, του πλοιάρχου 
Τζέιμς Κουκ. οι αίθουσες βρίθουν από ζωγραφικούς πίνακες, μο-
ντέλα πλοίων, επιστημονικό και ναυσιπλοϊκό εξοπλισμό, χαρτο-
γραφικές συλλογές, ενώ εδώ φιλοξενείται και η μεγαλύτερη ναυ-
τική βιβλιοθήκη του κόσμου.

πριν από πολλά χρόνια, στο εν λόγω μουσείο μπόρεσα επιτέ-
λους να δω από κοντά κάτι που επιθυμούσα εδώ και πολλά χρόνια: 



τα σημαντικότερα —ενδεχομένως— ρολόγια όλων των εποχών, 
τα πρώτα ναυτικά χρονόμετρα ακριβείας. Τα πρώτα τρία ρολό-
για, τα οποία κατασκεύασε ο Τζων χάρρισον, ένας ξυλουργός από 
το Γιόρκσιρ που αποφάσισε να γίνει ωρολογοποιός, δεν έμοιαζαν 
με κανένα απ’ όσα είχα δει ώς τότε. Το παλαιότερο, μήκους περί-
που δύο ποδών ανά πλευρά, φαινόταν κατασκευασμένο από ορεί-
χαλκο και είχε ξεχωριστό καντράν για καθέναν από τους τέσσερις 
δείκτες του. Στο επάνω τμήμα του προεξείχαν σφαιρικά βαρίδια, 
τα οποία στηρίζονταν στις άκρες ταλαντευόμενων βραχιόνων που 
συνδέονταν με ελατήρια.

Το δεύτερο και το τρίτο ρολόι έδειχναν λίγο μικρότερα και διέ
θεταν παρόμοιο αλλά όχι πανομοιότυπο μηχανισμό. Το τέταρτο 
ρολόι του χάρρισον, εκείνο που πανθομολογουμένως απέδιδε κα-
λύτερα, ήταν απολύτως διαφορετικό από τα άλλα τρία. Έμοιαζε 
με υπερμέγεθες ρολόι τσέπης, είχε διάμετρο μήκους περίπου δε-
καπέντε εκατοστών και βάθος πέντε εκατοστά, και ήταν τοπο-
θετημένο σε μια ασημένια θήκη. Κάθε στοιχείο του ήταν άρτια 
και περίτεχνα κατασκευασμένο, δίνοντας έτσι την εντύπωση πως 
επρόκειτο για δημιούργημα ενός κοσμηματοποιού παρά ενός 
ξυλουργού.

αφού έφυγα απ’ το μουσείο, διέσχισα τον δρόμο και πέρασα 
μέσα από το πάρκο για ν’ ανεβώ στον λόφο όπου βρίσκεται η οι-
κία Φλάμστηντ, το αστεροσκοπείο που σχεδίασε ο σερ Κρίστοφερ 
ρεν το 1675. Η κατασκευή του υπήρξε παραγγελία του βασιλιά 
Καρόλου Β΄, και αποσκοπούσε στη βελτίωση της ναυσι πλοΐας και 
την «εύρεση του πολυπόθητου γεωγραφικού μήκους στη θάλασ-
σα, ώστε να τελειοποιηθεί η τέχνη της πλοήγησης». Την ίδια χρο-
νιά, ο βασιλιάς Κάρολος Β΄ έχρισε τον Τζων Φλάμστηντ πρώτο 
Βασιλικό αστρονόμο.

από το σημείο στο οποίο βρίσκεται το αστεροσκοπείο ορί-
ζεται και η θέση του πρώτου μεσημβρινού. Ένα νοητό επίπεδο 
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διέρχεται από το αστεροσκοπείο και από τους πόλους της Γης, 
χωρίζοντας τον πλανήτη σε ανατολικό και σε δυτικό ημισφαίριο. 
Το αστεροσκοπείο χρησιμεύει επίσης ως βάση για τον υπολογι-
σμό της μέσης ώρας Γκρήνουιτς (GMT), και ως εκ τούτου απο-
τελεί το σημείο απ’ όπου ξεκινούν η κάθε μέρα, το κάθε έτος κι ο 
κάθε αιώνας.

Κάποια στιγμή κατά το παρελθόν, τα χρονόμετρα του χάρ-
ρισον απομακρύνθηκαν από το μουσείο· πέρασαν τον δρόμο, διέ-
σχισαν το πάρκο και κατέληξαν στον λόφο του αστεροσκοπείου. 
Φαντάζει στ’ αλήθεια ειρωνικό το ότι, τη στιγμή κατά την οποία 
γράφονται τούτες οι αράδες, τα ρολόγια φυλάσσονται στο εργα-
στήριο εκείνων που υπήρξαν οι μεγαλύτεροι επικριτές τους, δη-
λαδή των αστρονόμων.

Η ιστορία του αστεροσκοπείου, το οποίο κατασκευάστηκε για 
να δώσει λύση στο πρόβλημα του καθορισμού του γεωγραφικού 
μήκους, είναι συναρπαστική. Τα χρονόμετρα, που επίσης κατα-
σκευάστηκαν για τον ίδιο λόγο, είναι κατά την άποψή μου ακό-
μη πιο συναρπαστικά. Στην πορεία των χρόνων, επέστρεψα στο 
Γκρήνουιτς τέσσερις ακόμη φορές, προκειμένου να τα επισκεφθώ 
και να αποτίσω τα σέβη μου. 

Καθώς το επάγγελμά μου απαιτούσε να ειδικευτώ στην αέρια 
και τη διαστημική πλοήγηση, ήταν αναπόφευκτο να με κυριεύσει 
το πάθος και για τη θαλάσσια πλοήγηση. μεταξύ άλλων έμαθα 
λοιπόν ότι, με την επιστροφή του Κολόμβου από τον πρώτο διά-
πλου του ατλαντικού, ξέσπασε τρομερή διαμάχη μεταξύ ισπα
νίας και πορτογαλίας —των δύο μεγαλύτερων αντίπαλων ναυ-
τικών δυνάμεων της ευρώπης— σχετικά με τη δικαιοδοσία τους 
στις νεοανακαλυφθείσες περιοχές. ο πάπας αλέξανδρος ΣΤ´ πα-
ρενέβη τότε εκδίδοντας το Διάταγμα της οριοθέτησης. επιδει-
κνύοντας αξιοθαύμαστη σύνεση, χάραξε έναν μεσημβρινό από τα 
βόρεια προς τα νότια του μεγάλου ωκεανού, περίπου πεντακόσια 
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χιλιόμετρα δυτικά των αζορών. ανέθεσε όλες τις περιοχές δυ-
τικά του ορίου αυτού —είτε εκείνες που είχαν ήδη ανακαλυφθεί 
είτε όσες παρέμεναν ακόμη ανεξερεύνητες— στην ισπανία, και 
τις περιοχές ανατολικά του ορίου τις ανέθεσε στην πορτογαλία. 
επρόκειτο για μια ιδιοφυή κίνηση από διπλωματική σκοπιά, δε-
δομένου ότι ουδείς γνώριζε πού ακριβώς βρισκόταν το συγκεκρι-
μένο όριο.

οι παλαιοί καπετάνιοι κατανοούσαν την έννοια του γεωγρα-
φικού πλάτους και μπορούσαν να το υπολογίσουν με βάση την 
υψομετρική απόσταση του πολικού αστέρα από τον ορίζοντα. 
Ωστόσο, ουδείς ήταν σε θέση να κατανοήσει την έννοια του γεω-
γραφικού μήκους. ο γραφέας του μαγγελάνου ονόματι πιγκα-
φέττα σημειώνει σχετικά: «ο Καπετάνιος περνά πολλές ώρες με-
λετώντας το πρόβλημα του γεωγραφικού μήκους, οι τιμονιέρηδες 
όμως αρκούνται στη γνώση του γεωγραφικού πλάτους· νιώθουν 
μάλιστα τόσο υπερήφανοι γι’ αυτό, ώστε απαξιούν ν’ ασχοληθούν 
με το γεωγραφικό μήκος». Η έρευνά μου γύρω από τον τρόπο με 
τον οποίο εντέλει δόθηκε λύση στο εν λόγω πρόβλημα της ναυ-
σιπλοΐας με οδήγησε αναπόφευκτα στην εφευρετικότητα και την 
επιδεξιότητα του Τζων χάρρισον.

Όντας ένθερμος μελετητής τόσο των επιτευγμάτων όσο και 
των αντιξοοτήτων που αντιμετώπισε ο χάρρισον, διαπιστώνω 
ότι το ανά χείρας βιβλίο παρέχει στον αναγνώστη άγνωστες έως 
τώρα λεπτομέρειες και συνάφειες επί του θέματος. Όσοι αγνοού-
σαν τούτο το μοναδικό επεισόδιο της ιστορίας, πρόκειται ν’ απο-
λαύσουν μια συναρπαστική αφήγηση γύρω από ένα εκπληκτικό 
επίτευγμα στους τομείς της μέτρησης του χρόνου και της ναυσι-
πλοΐας. αλλά και στους γνώστες του θέματος θαρρώ πως επιφυ-
λάσσει κάμποσες απολαυστικές εκπλήξεις.

νηλ αρμστρονγκ, 2005
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Φανταστικές γραμμές

Όταν έχω κέφια, κάνω τράτα μου τους μεσημβρινούς  
του γεωγραφικού μήκους και τους παράλληλους του 
γεωγραφικού πλάτους και βγαίνω στον Ατλαντικό 
Ωκεανό να κυνηγήσω φάλαινες.

—μαρΚ ΤοΥαιΗν, Η ζωή στον Μισσισσιππή

μια φορα, μια τεταρτη που ειΧαμε βγει βολτα όταν ήμουν μι
κρή, ο μπαμπάς μου μου αγόρασε τη συρμάτινη μπάλα με  

τις χάντρες που με είχε ξετρελάνει. πιέζοντάς την ανάμεσα στις 
παλάμες μου, μπορούσα να τη μετατρέψω σε επίπεδη σπείρα, και 
μετά να την ανοίξω και να έχω ξανά μια κούφια σφαίρα. Όταν 
ήταν στρογγυλή, μου θύμιζε μια μικροσκοπική Γη, επειδή τα 
λεπτά σύρματά της σχημάτιζαν το ίδιο μοτίβο με τους τεμνό-
μενους κύκλους που είχα δει στην υδρόγειο σφαίρα στο σχολείο 
μου — τις λεπτές μαύρες γραμμές του γεωγραφικού πλάτους και 
του γεωγραφικού μήκους. οι λιγοστές χρωματιστές χάντρες γλι-
στρούσαν τυχαία πάνω στα σύρματα, σαν πλεούμενα στην ανοι-
χτή θάλασσα.

ο πατέρας μου ανέβηκε την πέμπτη Λεωφόρο ώς το Κέντρο 
ροκφέλερ κουβαλώντας με στους ώμους του, κι εκεί σταθήκαμε 
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να χαζέψουμε το άγαλμα του Άτλαντα, που σήκωνε τον ουρανό 
και τη Γη στους δικούς του ώμους.

Η μπρούντζινη σφαίρα που κρατούσε ψηλά ο Άτλαντας ήταν, 
όπως το συρμάτινο παιχνίδι στα χέρια μου, ένας σχηματικός, 
διά φανος κόσμος που τον όριζαν φανταστικές γραμμές. ο ισημε-
ρινός. Η εκλειπτική. ο τροπικός του Καρκίνου. ο τροπικός του 
αιγόκερω. ο αρκτικός κύκλος. ο πρώτος μεσημβρινός. από τότε 
ήξερα να διακρίνω στο πλέγμα των κυκλικών γραμμών της υδρο-
γείου ένα πανίσχυρο σύμβολο όλων των εδαφών και των υδάτινων 
μαζών που υπάρχουν πράγματι στον πλανήτη μας.

Σήμερα οι γραμμές του γεωγραφικού πλάτους και του γεω-
γραφικού μήκους δεσπόζουν στη γήινη σφαίρα πολύ περισσότε-
ρο απ’ ό,τι θα μπορούσα να φανταστώ μικρή, πριν από σαράντα 
χρόνια και βάλε, καθώς παραμένουν σταθερές, ενώ η μορφή του 
κόσμου από κάτω τους αλλάζει, καθώς οι ήπειροι μετατοπίζονται 
διευρύνοντας τη θάλασσα ανάμεσά τους, και τα εθνικά σύνορα ξα-
νασχεδιάζονται ασταμάτητα ύστερα από πολέμους και ειρηνευτι-
κές συμφωνίες.

από μικρή έμαθα και το τέχνασμα για να θυμάμαι τη διαφο-
ρά μεταξύ γεωγραφικού πλάτους και γεωγραφικού μήκους. οι 
γραμμές του γεωγραφικού πλάτους, οι παράλληλοι, παραμένουν 
πράγματι παράλληλες μεταξύ τους, καθώς περιζώνουν την υδρό-
γειο από τον ισημερινό προς τους πόλους, σε μια ακολουθία ολο-
ένα και μικρότερων ομόκεντρων δακτυλίων. οι μεσημβρινοί του 
γεω γραφικού μήκους συμπεριφέρονται ανάποδα· αρχίζουν από 
τον Βόρειο πόλο, φθάνουν στον νότιο και ξαναγυρίζουν στον Βό-
ρειο, σχηματίζοντας γιγάντιους ισομεγέθεις κύκλους, που όλοι 
τους συγκλίνουν στα δύο άκρα της Γης.

οι γραμμές του γεωγραφικού πλάτους και του γεωγραφικού 
μήκους άρχισαν να διασταυρώνονται με την εικόνα μας για τον 
κόσμο από τα αρχαία χρόνια, τουλάχιστον τρεις αιώνες πριν από 
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τη γέννηση του χριστού. Ήδη το 150 μ.χ., ο πτολεμαίος, χαρ-
τογράφος και αστρονόμος, τις είχε σχεδιάσει στους είκοσι επτά 
χάρτες του πρώτου παγκόσμιου άτλαντα, που αποτελούσε δικό 
του δημιούργημα. επίσης, στο μνημειώδες έργο του, ο πτολε-
μαίος συμπεριέλαβε σε ένα ευρετήριο με αλφαβητική σειρά όλα 
τα γνωστά τοπωνύμια, μαζί με το γεωγραφικό πλάτος και το 
γεωγραφικό μήκος τους — βάσει όσων μπορούσε να συμπερά-
νει από τις αφηγήσεις των ταξιδιωτών. ο ίδιος είχε γνωρίσει 
τον υπόλοιπο κόσμο ταξιδεύοντας μόνο από την πολυθρόνα του. 
μια διαδεδομένη πλάνη των ημερών του ήταν η πεποίθηση πως 
όποιος ζούσε νοτιότερα από τον ισημερινό θα έλιωνε και θα γινό-
ταν άμορφη μάζα λόγω της τρομακτικής ζέστης.

Για τον πτολεμαίο, ο ισημερινός ήταν ο παράλληλος στις μη-
δέν μοίρες γεωγραφικού πλάτους. Δεν έκανε αυτή την επιλογή 
αυθαίρετα, αλλά βασίστηκε στην αυθεντία των προκατόχων του, 
που είχαν καταλήξει στο συγκεκριμένο συμπέρασμα παρατηρώ-
ντας τις κινήσεις των ουράνιων σωμάτων. ο Ήλιος, η Σελήνη και 
οι πλανήτες περνούν σχεδόν κατακόρυφα πάνω από τον ισημερι-
νό. με παρόμοιο τρόπο, άλλοι δύο φημισμένοι παράλληλοι, ο τρο-
πικός του Καρκίνου και ο τροπικός του αιγόκερω, λαμβάνουν τη 
θέση τους με βάση τις προσταγές του Ήλιου· δείχνουν το βορειό
τερο και το νοτιότερο όριο της φαινόμενης κίνησης του Ήλιου 
κατά τη διάρκεια του έτους.

ο πτολεμαίος ήταν όμως ελεύθερος να τοποθετήσει τον πρώ-
το του μεσημβρινό, τη γραμμή στις μηδέν μοίρες γεωγραφικού 
μήκους, όπου ήθελε. Διάλεξε να περνάει από τις νήσους των 
μακάρων (που σήμερα πιστεύουμε ότι αντιστοιχούσαν με τα 
Κανάρια νησιά και τη μαδέρα), πέρα από τη βορειοδυτική ακτή 
της αφρικής. Κατοπινοί χαρτογράφοι μετέφεραν τον πρώτο με-
σημβρινό στις αζόρες και στα νησιά του πράσινου ακρωτηρίου, 
καθώς επίσης στη ρώμη, την Κοπεγχάγη, την ιερουσαλήμ, την 
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αγία πετρούπολη, την πίζα, το παρίσι και τη Φιλαδέλφεια, με-
ταξύ άλλων, προτού καταλήξει οριστικά στο Λονδίνο. Καθώς ο 
κόσμος περιστρέφεται, οποιαδήποτε γραμμή από πόλο σε πόλο 
εξυπηρετεί εξίσου καλά ως αρχική γραμμή αναφοράς. Η θέση του 
πρώτου μεσημβρινού είναι μια αμιγώς πολιτική απόφαση.

εδώ βρίσκεται η πραγματική, η βαθιά ουσιαστική διαφορά 
μεταξύ γεωγραφικού πλάτους και μήκους — πέρα από την εξω-
τερική διαφορά στην κατεύθυνση των γραμμών, που τη βλέπει 
κι ένα παιδί: ο παράλληλος στις μηδέν μοίρες γεωγραφικού πλά-
τους είναι σταθερός και ακολουθεί τους νόμους της φύσης, ενώ ο 
μεσημβρινός στις μηδέν μοίρες γεωγραφικού μήκους μπορεί να 
μετατοπίζεται όπως η άμμος. αυτή η διαφορά κάνει την εύρεση 
του γεωγραφικού πλάτους παιδικό παιχνίδι, αλλά μετατρέπει τον 
εντοπισμό του γεωγραφικού μήκους, ιδίως στην ανοιχτή θάλασ-
σα, σε πρόβλημα για ενηλίκους — ένα πρόβλημα που δεν μπό-
ρεσαν να το λύσουν ούτε τα ευφυέστερα μυαλά του κόσμου στο 
μεγαλύτερο μέρος της ανθρώπινης ιστορίας.

οποιοσδήποτε θαλασσοδαρμένος ναυτικός μπορεί να υπολογί-
σει με αρκετή ακρίβεια το γεωγραφικό του πλάτος από τη διάρ-
κεια της ημέρας ή από το ύψος στο οποίο φθάνουν πάνω από τον 
ορίζοντα ο Ήλιος ή κάποιοι γνωστοί αστέρεςοδηγοί. ο χριστό-
φορος Κολόμβος διέσχισε το 1492 τον ατλαντικό σε ευθεία γραμ-
μή «πάνω στον ίδιο παράλληλο», μια τεχνική που αναμφίβολα θα 
τον οδηγούσε ώς την ινδία αν δεν παρεμβαλλόταν η αμερική.

Η μέτρηση των μεσημβρινών του γεωγραφικού μήκους, αντί-
θετα, εξαρτάται από τον χρόνο. Για να μάθεις σε ποιον μεσημ-
βρινό βρίσκεσαι όταν είσαι στη θάλασσα, πρέπει να γνωρίζεις τι 
ώρα είναι στο πλοίο, καθώς και την ώρα στο λιμάνι της αναχώ-
ρησής σου ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο με γνωστό γεωγραφι-
κό μήκος, την ίδια ακριβώς στιγμή. οι ενδείξεις στα δύο ρολόγια 
επιτρέπουν στον πλοηγό να μετατρέψει τη διαφορά της ώρας σε 
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γεωγραφική απόσταση. αφού η Γη χρειάζεται είκοσι τέσσερις 
ώρες για να ολοκληρώσει μια πλήρη περιστροφή 360 μοιρών, σε 
μία ώρα καλύπτει το ένα εικοστό τέταρτο του κύκλου, δηλαδή 15 
μοίρες. επομένως, κάθε ώρα διαφοράς μεταξύ του πλοίου και του 
σημείου εκκίνησης σημαίνει απόσταση 15 μοιρών γεωγραφικού 
μήκους προς τα ανατολικά ή τα δυτικά. Κάθε μέρα που περνάει 
στη θάλασσα, ο πλοηγός ρυθμίζει το ρολόι του πλοίου να δείχνει 
12 το μεσημέρι μόλις ο Ήλιος φθάνει στο ζενίθ του, και μετά αρ-
κεί να συμβουλευτεί το ρολόι του λιμανιού αναχώρησης και να 
υπολογίσει ότι κάθε ώρα απόκλισης μεταφράζεται σε άλλες δεκα-
πέντε μοίρες γεωγραφικού μήκους.

αυτές οι δεκαπέντε μοίρες γεωγραφικού μήκους αντιστοιχούν 
και στην απόσταση που έχει διανυθεί. Στον ισημερινό, όπου η 
περιφέρεια της Γης είναι η μέγιστη, δεκαπέντε μοίρες αντιστοι-
χούν σε χίλια μίλια (1.650 χιλιόμετρα). Βορειότερα ή νοτιότερα 
από αυτή τη γραμμή, η απόσταση που αντιστοιχεί σε κάθε μοίρα 
μειώ νεται. μία μοίρα γεωγραφικού μήκους αντιστοιχεί σε χρό-
νο ίσο με τέσσερα λεπτά της ώρας οπουδήποτε στον κόσμο, αλλά 
από άποψη απόστασης μία μοίρα μπορεί να αντιστοιχεί από 68 
μίλια στον ισημερινό μέχρι σχεδόν μηδέν στους πόλους.

Η ακριβής γνώση της ώρας σε δύο διαφορετικά σημεία ταυ-
τόχρονα —κάτι απολύτως απαραίτητο για τον προσδιορισμό του 
γεωγραφικού μήκους, που το πετυχαίνουμε σήμερα πανεύκολα μ’ 
ένα ζευγάρι φτηνά ρολόγια— ήταν εντελώς ανέφικτη μέχρι και 
την εποχή των ρολογιών με εκκρεμές. πάνω σε ένα πλοίο που 
σκαμπανεβάζει καβάλα στα κύματα, αυτά τα ρολόγια πήγαιναν 
πιο αργά ή πιο γρήγορα ή σταματούσαν εντελώς. οι φυσιολογι-
κές μεταβολές στη θερμοκρασία κατά το ταξίδι από μια χώρα με 
ψυχρό κλίμα μέχρι τη ζώνη των τροπικών έκαναν πιο λεπτόρ-
ρευστο ή πιο παχύρρευστο το λιπαντικό του ρολογιού και προκα-
λούσαν διαστολή ή συστολή στα μεταλλικά μέρη του, με εξίσου 
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καταστροφικά αποτελέσματα. Η αυξομείωση της βαρομετρικής 
πίεσης ή ακόμα και οι μικρές διαφορές στη βαρύτητα της Γης 
ανάλογα με το γεωγραφικό πλάτος μπορούσαν επίσης να κάνουν 
το ρολόι να γυρίζει πιο γρήγορα ή πιο αργά.

απουσία μιας πρακτικής μεθόδου για τον προσδιορισμό του 
γεωγραφικού μήκους, δεν υπήρξε σπουδαίος καπετάνιος της 
εποχής των εξερευνήσεων που να μην είχε χαθεί στη θάλασσα, 
μολονότι διέθετε τους καλύτερους χάρτες και πυξίδες της επο-
χής του. από τον Βάσκο ντα Γκάμα ώς τον Βάσκο νούνιεζ ντε 
μπαλμπόα, από τον Φερδινάνδο μαγγελάνο ώς τον σερ Φράνσις 
ντρέικ — όλοι τους έφθαναν όπωςόπως εκεί που ήθελαν να πάνε, 
με τη βοήθεια ανώτερων δυνάμεων: της καλής τους τύχης ή της 
Θείας χάρης.

Καθώς ολοένα και περισσότερα ιστιοφόρα ξεκινούσαν να κα-
τακτήσουν ή να εξερευνήσουν νέα εδάφη, να πολεμήσουν ή να 
μεταφέρουν χρυσό και εμπορεύματα σε ξένες χώρες, ο πλούτος 
των εθνών ταξίδευε στις θάλασσες. Όμως κανένα τους δεν διέ-
θετε ακόμη αξιόπιστα μέσα για να προσδιορίζει πού βρισκόταν. 
Το αποτέλεσμα ήταν να πνιγούν αναρίθμητοι ναυτικοί, που εί-
δαν αναπάντεχα τον προορισμό τους να ορθώνεται αιφνιδιαστικά 
μέσα από τη θάλασσα. Για παράδειγμα, σ’ ένα τέτοιο δυστύχημα, 
στις 22 οκτωβρίου του 1707, στα νησιά Σίλλυ κοντά στο νοτιο
δυτικό άκρο της αγγλίας, τέσσερα βρετανικά πολεμικά πλοία 
που επέστρεφαν στην πατρίδα εξόκειλαν και περίπου δύο χιλιά-
δες ζωές χάθηκαν.

Σε ολόκληρη την ευρώπη, λοιπόν, αναζητούσαν λύση στο 
πρόβλημα του γεωγραφικού μήκους· η αναζήτηση κράτησε πάνω 
από τέσσερις αιώνες. οι πιο πολλοί μονάρχες έπαιξαν κάποια 
στιγμή ρόλο στην ιστορία του γεωγραφικού μήκους· οι πιο διά-
σημοι ανάμεσά τους ήταν ο βασιλιάς Γεώργιος Γ΄ της αγγλίας 
και ο βασιλιάς Λουδοβίκος ιΔ΄ της Γαλλίας. Θαλασσοπόροι όπως 
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ο πλοίαρχος ουίλλιαμ μπλάι του πλοίου Bounty και ο μέγας θα-
λασσοπόρος πλοίαρχος Τζέιμς Κουκ, που πραγματοποίησε τρία 
μακροχρόνια ταξίδια εξερευνήσεων και πειραματισμών πριν από 
τον βίαιο θάνατό του στη χαβάη, δοκίμαζαν εν πλω την ακρίβεια 
και την εφαρμοσιμότητα των πλέον υποσχόμενων μεθόδων.

Φημισμένοι αστρονόμοι προσέγγισαν την πρόκληση του γεω-
γραφικού μήκους στρεφόμενοι στο ρολόι του σύμπαντος: ο Γαλι-
λαίος, ο Ζαν ντομινίκ Κασσίνι, ο Κρίστιαν χόυχενς, ο σερ ισαάκ  
νεύτων και ο Έντμουντ χάλλεϋ (γνωστός από τον φερώνυμο 
κομήτη), όλοι τους στράφηκαν προς τη Σελήνη και τους αστέρες 
ζητώντας τη βοήθειά τους. Στο παρίσι, το Λονδίνο και το Βε-
ρολίνο ιδρύθηκαν βασιλικά αστεροσκοπεία με ρητή αποστολή να 
προσδιορίσουν το γεωγραφικό μήκος με τη βοήθεια των ουρα-
νών. Στο μεταξύ, ασθενέστερα πνεύματα κατέστρωναν σχέδια τα 
οποία εξαρτώνταν από τις κραυγές πόνου των πληγωμένων σκυ-
λιών ή τους κανονιοβολισμούς από ειδικά σηματοφόρα πλοία που  
—άγνωστο πώς— θα ήταν στρατηγικά αγκυροβολημένα στον 
ανοιχτό ωκεανό.

Στην προσπάθειά τους να υπολογίσουν το γεωγραφικό μήκος, 
οι επιστήμονες έκαναν τυχαία άλλες ανακαλύψεις που άλλαξαν 
την άποψή τους για το σύμπαν. ανάμεσά τους συμπεριλαμβάνο-
νται οι πρώτες ακριβείς μετρήσεις για το βάρος της Γης, η από-
στασή μας από τους αστέρες και η ταχύτητα του φωτός.

Καθώς ο καιρός περνούσε και δεν εμφανιζόταν καμία αξιό
πιστη μέθοδος, η αναζήτηση της λύσης για το πρόβλημα του 
γεω γραφικού μήκους πήρε θρυλικές διαστάσεις, ανάλογες με 
την αναζήτηση για την πηγή της νεότητας, το μυστικό του αει-
κίνητου και τον τρόπο μετατροπής του μολύβδου σε χρυσάφι. οι 
κυβερνήσεις των μεγάλων ναυτικών κρατών —ανάμεσά τους η 
ισπανία, η ολλανδία και ορισμένες πόλειςκράτη της ιταλίας— 
αναζωπύρωναν το πάθος για την εύρεση κάποιας λειτουργικής 
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μεθόδου προσφέροντας μεγάλα χρηματικά βραβεία σε όποιον την 
επινοούσε. Το βρετανικό Κοινοβούλιο, με τον περίφημο νόμο του 
περί γεωγραφικού μήκους (Longitude Act), όρισε το 1714 το με-
γαλύτερο βραβείο απ’ όλους, ένα ασύλληπτο ποσό ίσο με αρκετά 
εκατομμύρια σημερινά δολάρια, για έναν «εύχρηστο και χρήσι-
μο» τρόπο προσδιορισμού του γεωγραφικού μήκους.

ο άγγλος ωρολογοποιός Τζων χάρρισον, ένας ιδιοφυής τε-
χνίτης μηχανικός, από τους πρωτοπόρους στην επι στήμη της 
ακριβούς μέτρησης του χρόνου με φορητές συ σκευές, αφιέρωσε 
τη ζωή του στο κυνήγι αυτού του στόχου. Κα τόρθωσε κάτι για 
το οποίο ακόμη και ο νεύτων φοβόταν πως ήταν ακα τόρθωτο. 
εφηύρε ένα ρολόι που μπορούσε να μεταφέρει, σαν άσβε στη φλό-
γα, την ώρα του λιμανιού αναχώρησης ώς την πιο μα κρινή γωνιά 
του κόσμου.

ο χάρρισον, άνθρωπος με υψηλή ευφυΐα αλλά από ταπεινή 
οικογένεια, διασταύρωσε το πνευματικό του ξίφος με τα μεγα-
λύτερα μυαλά της εποχής του. απέκτησε έναν φανατικό εχθρό, 
τον αιδεσιμότατο νέβιλ μάσκελυν, πέμπτο βασιλικό αστρονόμο, 
ο οποίος αμφισβήτησε την αξίωσή του για το επίζηλο χρηματικό 
βραβείο και χρησιμοποίησε σε κάποια σημεία τακτικές που μόνο 
ως ανέντιμες θα μπορούσαν να περιγραφούν.

χωρίς να έχει πάει στο σχολείο και χωρίς να έχει μαθητεύσει 
δίπλα σε κάποιον ωρολογοποιό, ο χάρρισον κατασκεύασε παρ’ 
όλ’ αυτά μια σειρά από ρολόγια που στην πράξη ήταν απαλλαγ-
μένα από την τριβή, δεν χρειάζονταν λίπανση ούτε καθάρισμα, 
και αποτελούνταν από υλικά τα οποία δεν επηρεάζονταν από τη 
σκουριά· ρολόγια που διατηρούσαν τα κινητά μέρη τους σε τέ-
λεια ισορροπία μεταξύ τους ανεξάρτητα από την κλίση και τις 
αναταράξεις του περιβάλλοντός τους. Άφησε πίσω του το εκκρε-
μές και συνδύασε μέσα στις κατασκευές του διαφορετικά μέταλ-
λα με τέτοιον τρόπο, ώστε, όταν το ένα στοιχείο διαστελλόταν ή 
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συστελλόταν με την αλλαγή της θερμοκρασίας, το άλλο στοιχείο 
να εξισορροπεί τη μεταβολή και ο ρυθμός του ρολογιού να διατη-
ρείται σταθερός.

Κάθε επιτυχία του όμως υποβαθμιζόταν από μέλη της επιστη-
μονικής ελίτ, που δυσπιστούσαν απέναντι στο μαγικό κουτί του 
χάρρισον. Τα μέλη της επιτροπής που είχαν επιφορτιστεί με την 
απονομή του βραβείου για το ζήτημα του γεωγραφικού μήκους 
—ανάμεσά τους και ο νέβιλ μάσκελυν— τροποποιούσαν τους 
κανόνες όποτε τους βόλευε έτσι ώστε να ευνοούνται οι αστρονόμοι 
έναντι του χάρρισον και των ομοτέχνων του, των «μαστόρων». 
Τελικά όμως, η ευχρηστία και η ακρίβεια της προσέγγισης του 
προβλήματος από τον χάρρισον θριάμβευσαν. οι οπαδοί του βελ-
τίωσαν στη συνέχεια την περίτεχνη και λεπτοδουλεμένη εφεύρε-
σή του, και εφάρμοσαν σχεδιαστικές τροποποιήσεις που επέτρε-
ψαν τη μαζική παραγωγή και την ευρεία χρήση της.

Σε προχωρημένη ηλικία, εξαντλημένος πια, ο χάρρισον κατόρ-
θωσε τελικά το 1773, υπό την αιγίδα του βασιλιά Γεωργίου Γ΄, να 
εισπράξει το χρηματικό βραβείο που τόσο δίκαια είχε κερδίσει — 
ύστερα από σαράντα χρόνια αντιπαραθέσεων και δολοπλοκιών, 
διεθνών πολέμων, ακαδημαϊκών κωλυσιεργιών, επιστημονικών 
επαναστάσεων και οικονομικών αναταραχών.

Όλα αυτά τα νήματα, κι ακόμη περισσότερα, κλώθονται γύρω 
από τις γραμμές του γεωγραφικού μήκους. Όταν τα ξετυλίγουμε 
σήμερα —για να παρακολουθήσουμε την ιστορία τους στη ση-
μερινή εποχή, κατά την οποία ένα δίκτυο δορυφόρων σε τροχιά 
γύρω από τη Γη μπορεί να εντοπίσει τη θέση κάθε πλοίου με λίγα 
μέτρα απόκλιση μέσα σε δευτερόλεπτα—, βλέπουμε την υδρό-
γειο με άλλο μάτι.




