
ανάμεσα σε δύο χτύπους του υπολογίζεται ότι θα είναι άπειρος, ταυτιζόμενος 

με την αιωνιότητα. 

Tο παράδοξο, για την κοινή λογική, φαινόμενο της διαστολής του χρό-

νου δεν αποτελεί πλέον ένα θεωρητικό κατασκεύασμα, αφού έχει αποδειχθεί 

και πειραματικά. H επαλήθευση του φαινομένου αυτού επετεύχθη κατά τη 

διάρκεια πειραμάτων όπου έγινε χρήση επιταχυντών σωματιδίων, όταν υπο-

λογίστηκε ότι η διάρκεια ζωής κάποιων στοιχειωδών σωματιδίων, γνωστών 

ως μιονίων, μπορεί να επιμηκυνθεί, αν επιταχυνθούν σε πολύ υψηλές ταχύτη-

τες. 

Είναι ευθύγραμμη προς τα εμπρός η ροή του χρόνου; 
Η ευθύγραμμη προς τα «εμπρός» ροή του χρόνου της Eιδικής Θεωρίας 

της Σχετικότητας άρχισε να αμφισβητείται στο πλαίσιο της Γενικής Θεωρίας 

της Σχετικότητας, καθώς πλήθαιναν οι αναφορές διακεκριμένων επιστημόνων 

στη θεωρητική δυνατότητα επάλληλων βυθισμάτων από το παρόν στο παρελ-

θόν ή το μέλλον και αντιστρόφως. 

Σήμερα πλέον ο χρόνος δεν είναι παρά μια επιπλέον διάσταση του Σύ-

μπαντος, αδιάσπαστα ενωμένη με τις διαστάσεις του ύψους, του μήκους και 

του πλάτους δημιουργώντας αυτό που ίσως όλοι έχουμε ακούσει, την έννοια 

του χωροχρόνου. 

Αν διανοηθούμε να χωρίσουμε, και να μελετήσουμε τον χρόνο ανεξάρ-

τητα από τις άλλες διαστάσεις, όπως κάναμε μέχρι τώρα, τα αποτελέσματα 

της μελέτης μας δεν θα εκφράζουν την πραγματική υπόσταση της διάστασης 

χρόνος αλλά ενός φαντάσματος του χρόνου το οποίο οι αισθήσεις μας μπο-

ρούν να αντιληφθούν. 

Στο πλαίσιο αυτού του νέου Σύμπαντος η έννοια του χρόνου δεν υπάρ-

χει, ο χρόνος είναι ένα πλαστό κατασκεύασμα των αισθήσεών μας. Είναι κάτι 

που εμείς δημιουργούμε μέσω των ατελών αισθήσεών μας. 

Όπως αναφέρει και Αλβέρτος Αϊνστάιν: «Για μας, τους ορκισμένους 

φυσικούς, η διάκριση ανάμεσα στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον είναι 

μόνο μια ψευδαίσθηση, ακόμα κι αν είναι τόσο επίμονη». 

Και συμπληρώνει ο Τ.Σ.  Έλιοτ: «Χρόνος παρών και χρόνος παρελθών, 

ίσως και οι δύο παρόντες είναι εις χρόνο μέλλοντα. Και ο μέλλων χρόνος έ-

γκλειστος εις χρόνο παρελθόντα». 

Αν όμως δεν υπάρχει η έννοια του ανθρώπινου χρόνου μέσα στο Σύ-

μπαν τι νόημα έχουν τα μεταφυσικά ερωτήματα του ανθρώπου που αφορούν 

τη ζωή και το θάνατο; Τώρα ένα μόνο μπορούμε να πούμε πάνω στο θέμα 

αυτό: «Όλοι είμαστε ένα κομμάτι από ένα σύνολο, το Σύμπαν. Μέσα σε κάθε 

ύπαρξη, η έννοια του χρόνου και του χώρου μηδενίζεται. Παρελθόν, παρόν 

και μέλλον είναι μέσα μας στην ενέργειά μας, αναπόσπαστο κομμάτι της συ-

νολικής ενέργειας του Σύμπαντος».  

 
 

 
 

 

Γιά τούς μῆνες     ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2017 και ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2018    προγραμματίστηκαν: 
 
 

  1/12/2017 ΠΑΡ. Προφ. Ναούμ                               Ἁγιασμός 7 π.μ. 

  3/12/2017  ΚΥΡ. Προφ. Σοφωνίου, Ἀγγελῆ νεομ. Θεία Λειτουργία 7 π.μ. 
  6/12/2017  ΤΕΤ.   Νικολάου Ἀρχ/που Μύρων     Θεία Λειτουργία 6.30π.μ.  
10/12/2017   ΚΥΡ.  Ἑρμογένους & Εὐγράφου Μηνᾶ Καλλικελάδου  Θεία Λειτουργία  7 π.μ. 
17/12/2017   ΚΥΡ.  Δανιήλ τοῦ Προφ. Διονυσίου Αρχ/που Αἰγίνης Θεία Λειτουργία  7 π.μ. 
24/12/2017   ΚΥΡ.  Εὐγενίας ὁσιοπαρθενομάρτυρος   Θεία Λειτουργία  7 π.μ. 
25/12/2017  ΔΕΥΤ.      Η  ΓΕΝΝΗΣΙΣ  ΤΟΥ  ΧΡΙΣΤΟΥ  Θεία Λειτουργία 7 π.μ. 
31/12/2017   ΚΥΡ.  Ἰωσήφ τοῦ Μνήστορος, Δαβίδ τοῦ Βασιλέως   Θεία Λειτουργία  7 π.μ. 

 

 
31/12  1/1/2018    Κυρ.  Δετ.    Περιτομή τοῦ ΧΡ, Βασιλείου τοῦ Μεγ.     ’’ΑΓΡΥΠΝΙΑ’’       8  μ.μ.  


    6/1/2018  ΣΑΒ.          ΤΑ  ΑΓΙΑ  ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ  Θεία Λειτουργία 7 π.μ. 
    7/1/2018   ΚΥΡ.  Σύναξις Προφ. Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου  Θεία Λειτουργία  7 π.μ. 
  14/1/2018   ΚΥΡ. Τῶν ἐν Σινᾶ & Ραϊθῶ αναιρ. Ἀββάδων Θεία Λειτουργία  7 π.μ. 
  17/1/2018   ΤΕΤ.  Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου        (ΣΤΟ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)      Θεία Λειτουργία  5 π.μ. 
  18/1/2018   ΠΕΜ.  Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου      Θεία Λειτουργία  6.30π.μ. 
  21/1/2018   ΚΥΡ. Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ Μαξίου τοῦ Γραικοῦ Θεία Λειτουργία  7 π.μ. 
                                                                . 

.  23/1/2018 ΤΡ.              Ὁ σ ί α ς    Ξ έ ν η ς       Ἐσπερινός  5 μ.μ.     

   24/1/2018 ΤΕΤ.           Μικρή πανήγυρις (Παρεκκλησίου)       Θεία Λειτουργία  7 π.μ.  . 
.                                                      
. 

   28/1/2018 ΚΥΡ.  Τελώνου και Φαρισαίου, Ὁσίου Ἐφραίμ  Θεία Λειτουργία  7 π.μ. 
      

«Σημείωση» 
Συχνά στο παρεκκλήσι μας τελούνται αγρυπνίες, Θεία Λειτουργία, ακολουθίες, & άλλες 

εκδηλώσεις οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο μηνιαίο προγραμματισμό μας. 
Όσοι επιθυμείτε να ενημερώνεστε γι αυτές με SMS, παρακαλούμε ζητήστε το. 

                            . 
 

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ 
Ἐξομολόγηση γίνεται:  Μόνο ὃταν μετά ἀπό τηλεφωνική συνεννόηση μέ  τόν ἐφημέριο 

καθοριστεῖ  συγκεκριμένη  μέρα  καί  ὣρα.   τηλ.  6934603304 
.                            . 
 

  «Ὅταν ἁμαρτάνουμε, ἁμαρτάνουμε ὄχι μόνο στόν ἑαυτό μας καί στό Χριστό,  
ἀλλά καί σέ ὁλόκληρο τό Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας.  Ὅπως τό σεσηπώς μέλος γίνεται νοσογόνος 
αἰτία γιά ὅλο τό ἀνθρώπινο σῶμα.  Γι΄αύτό πρέπει πάραυτα νά μετανοοῦμε, γιά νά θερα-
πευόμαστε τό γρηγορότερο» 

(Γέρων Ἀντώνιος Ζούπης Κτήτορας τῆς Ἱεράς Μονῆς Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Πηλίου) 

 

Ἔτος 26ον      Φύλλον 257-8ον 

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018 
  

 

 
 

 
 

 

www.agloukasippokr.gr    2132088417  (Email): pbklukas@yahoo.gr 
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Θεολογική Σκέψη και Σύγχρονη 
 Επιστημονική γνώση 

Από το   http://www.pemptousia.gr 

Στράτος Θεοδοσίου, Καθηγητής Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Αστρονομίας Πανεπιστημίου Αθηνών 

Η κλασική επιστήμη καταρρέει, παρασύροντας στην κατάρρευ-

ση ολόκληρο το πολιτισμικό οικοδόμημα του σύγχρονου δυτικού κό-

σμου. Μια νέα επιστημονική γνώση και ηθική βρίσκεται στο προσκή-

νιο. 
Eίναι πλέον εμφανές ότι εδώ και αρκετά χρόνια ο δυτικός πολιτι-

σμός διέρχεται μια περίοδο δραματικά αυξανόμενης κοινωνικής κρίσης, η 

οποία συν τω χρόνω αποσαθρώνει τις παγκόσμιες κοινωνικές δομές. Το 

φαινόμενo αυτό δεν έχει τοπικά χαρακτηριστικά, αλλά αφορά και αναφέ-

ρεται στο σύνολο του δυτικού κόσμου, αν και εξωτερικεύεται με διαφορε-

τικούς τρόπους στις διάφορες τοπικές κοινωνίες αναλόγως του βαθμού 

εξέλιξής τους. 

Οι διαπιστώσεις αυτές οδηγούν στο συμπέρασμα ότι δεν βρισκόμα-

στε απλά μπροστά σε μια δυσλειτουργία ενός κοινωνικού συστήματος, 

αλλά σε φαινόμενα πολιτισμικής κατάρρευσης αυτού που αναφέρεται ως 

Δυτικός Πολιτισμός.  

Χαρακτηριστικό φαινόμενο αυτής της κατάρρευσης είναι η εγκατά-

λειψη των αρχών της συλλογικότητας, της κοινωνικότητας και του κοινοτι-

κού πνεύματος, δηλαδή των βασικών στοιχείων δόμησης του πολιτισμού 

μας. Η συλλογικότητα έχει αντικατασταθεί από την ιδιώτευση, την υποκει-

μενικότητα, την ατομικότητα και τον εγωκεντρισμό. Με τον τρόπο αυτό η 

κοινωνία χάνει τη συνοχή της και αυτοδιαλύεται σε ένα σύνολο συγκρουό-

μενων ατόμων. Το εγώ αντικαθιστά το εμείς. Το είμαι αντικαθίσταται από 

το έχω. Με τον τρόπο αυτό ο υλοκρατούμενος και μηχανιστικός δυτικός πο-

λιτισμός, από κοινωνικός, έχει μετατραπεί σε εξατομικευμένο και συν τω 

χρόνω διαφθείρεται, φθείρεται και καταρρέει. 

Ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτής της κατάρρευσης είναι η εμφα-

νής ή υφέρπουσα αντιπαλότητα και σύγκρουση μεταξύ Θεολογίας και κλα-

σικής Επιστημονικής σκέψης. Την κατάρρευση αυτή, η οποία, αργά ή γρή-

γορα, θα οδηγήσει, αν δεν έχει ήδη οδηγήσει, τον Δυτικό Πολιτισμό σε με-

γάλες περιπέτειες, είναι επιτακτική ανάγκη να τη σταματήσει η ανάπτυξη 

ενός νέου Δυτικού Πολιτισμικού Ρεύματος το οποίο θα πρέπει να στηρίζε-

ται, τόσο στις χριστιανικές και δημοκρατικές αρχές, τις οποίες ο Δυτικός 

Πολιτισμός έχει προ πολλού και εξ ολοκλήρου λησμονήσει, όσο και σε ένα 

νέο επιστημονικό πνεύμα το οποίο επιτάσσει την ανάπτυξη μιας νέας λογι-

κής και ηθικής της επιστήμης. 

Πριν όμως συζητήσουμε για τα πραγματικά αίτια της αντίθεσης μετα-

ξύ Επιστήμης και Θεολογίας, ας δώσουμε μιαν απάντηση σε μια σειρά ψευ-

δοαφορμών αυτής της σύγκρουσης. 

Μια ιδεοληψία που έχει διαδοθεί ευρύτατα στον σύγχρονο κόσμο είναι 

η αφανής ή εμφανής σύγκρουση μεταξύ του εν γένει Χριστιανισμού και της 

Επιστήμης. Ένα μέρος αυτής της ιδεοληψίας αναφέρεται στη σύγκρουση 

του Χριστιανισμού με την αρχαία Ελληνική Επιστημονική σκέψη. Η αλή-

θεια βέβαια είναι πολύ διαφορετική. 

Χριστιανισμός και Ελληνισμός 
Όπως μας διδάσκει η Πατερική Γραμματεία, αλλά και η ιστορική εξέ-

λιξη του Χριστιανισμού τους πρώτους μ.Χ. αιώνες, η αντίθεση αφορούσε 

μόνο τη θεολογική συγκρότηση του Εθνικού κόσμου και όχι την αρχαία Ελ-

ληνική φιλοσοφική και επιστημονική σκέψη. Τα έργα του Πλάτωνα και των 

προσωκρατικών θετικών επιστημόνων αποτελούσαν τη βάση πολλών κειμέ-

νων των πατέρων της Ορθόδοξης Εκκλησίας, προκειμένου να εξηγηθούν 

πολλά σημεία των ιερών κειμένων (π.χ Μ. Βασίλειος: Ομιλίες εις την Εξαή-

μερον). Ομοίως μην ξεχνάμε ότι την δεύτερη περίοδο του Xριστιανισμού 

που διαρκεί από τον 2
ο
 έως και 3

ο
 μ.X. αιώνα, όπως αναφέρει ο μακαριστός 

Μητροπολίτης Πισιδίας, Μεθόδιος Φούγιας, στο βιβλίο το «το Ελληνικό 
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υπόβαθρο του Χριστιανισμού» (εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της 

Ελλάδας), «υλοποιήθηκε η δραματική σύγκρουση μεταξύ Πλατωνισμού (ι-

δεαλισμού) και Aριστοτελισμού (πραγματισμού), η οποία άρχισε από τότε να 

υποσκάπτει τα θεμέλια της ενότητας της του Xριστού Eκκλησίας. H σύ-

γκρουση αυτή έληξε με νίκη των Aριστοτελιστών, γεγονός που πολύ αργότε-

ρα οδήγησε, κατά βάθος, στο συναισθηματικό και ψυχολογικό σχίσμα τη 

χριστιανική Eκκλησία». 

Όπως είναι γνωστό η Αντιοχειανή θεολογική σχολή εκπροσωπούσε 

τον πραγματισμό και τον εμπειρισμό του Αριστοτέλη. Αντίθετα η σχολή 

της Αλεξάνδρειας εκπροσωπούσε τον Πλατωνικό ιδεαλισμό, με εκπροσώ-

πους την τον Κλήμη και τον Ωριγένη. 

Όλα τα προηγούμενα αποδεικνύουν την αρμονική σχέση μεταξύ της 

Ελληνικής φιλοσοφικής και επιστημονικής σκέψης και του Χριστιανι-

σμού, εφόσον ακόμα και οι διαμάχες μεταξύ των μελών του, εξελίσσονταν 

στα πλαίσια των Ελληνικών φιλοσοφικών ιδεών. 

Ομοίως οι μελετητές της Πατερικής Γραμματείας γνωρίζουν καλά 

ότι με τον όρο «Έλλην» οι Πατέρες της Εκκλησίας αναφέρονταν στους εν 

γένει Εθνικούς, οι οποίοι εκείνη την περίοδο ομιλούσαν απλά την Ελληνι-

κή γλώσσα. Τέλος με τον όρο «μαθηματικός» εννοούσαν τους αστρολό-

γους, οι οποίοι υπολόγιζαν τις θέσεις των άστρων χρησιμοποιώντας μαθη-

ματικές σχέσεις. Όλα τα προηγούμενα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο 

Χριστιανισμός, μέσω των Πατέρων του, δεν στεκόταν αντίπαλος των φυ-

λετικά Ελλήνων, ούτε εναντίον της επιστήμης των μαθηματικών. 

 

Θα καταφέρουμε ποτέ  
να μετρήσουμε το χρόνο; 

Από τους πανάρχαιους χρόνους η εναλλαγή μέρας και νύχτας, οι 

διαδοχικές φάσεις της Σελήνης και η τακτική επάνοδος των εποχών, 

που καθόριζαν τη διάρκεια του έτους, ήταν τα φαινόμενα που προ-

σπάθησε να μελετήσει ο άνθρωπος για να προσδιορίσει μια έννοια που 

την ονόμασε χρόνο. Τι είναι όμως χρόνος; Ποιο είναι το αληθινό και 

ακριβές περιεχόμενο αυτής της φυσικής έννοιας και για ποιο λόγο έ-

πρεπε να επινοηθεί; 
Η επινόηση αυτής της φυσικής έννοιας ήταν απαραίτητη, αφού ο 

ρυθμός του χρόνου, σε κάποια έκφρασή του, καθορίζει τη ζωή των αν-

θρώπων και των κοινωνικών σχέσεών τους. Είναι όμως η ουσία του χρό-

νου μέγεθος μετρήσιμο με την κλασική έννοια ή μήπως η οποιαδήποτε 

μέθοδος μέτρησής του, ασχέτως με το πόσο διευκολύνει τους ρυθμούς της 

ζωής μας, περιορίζει και υποβαθμίζει ουσιαστικά την ευρύτητα της πραγμα-

τικής διάστασής του; 

Είναι γεγονός ότι πέρα από τη φιλοσοφική έννοιά του, η μέτρηση του 

χρόνου ήταν απαραίτητη για πρακτικές ανάγκες της ζωής των ανθρώπων, 

όπως οι καθημερινές γεωργικές και κτηνοτροφικές δουλειές, οι τεχνικές ερ-

γασίες, η σπορά, ο θερισμός, κυρίως όμως το θρησκευτικό τυπικό της λα-

τρείας των θεών, μια ανάγκη που γέννησε την έννοια του ημερολογίου. 

Το ιστορικό της προσπάθειας μέτρησης 
Ποιο είναι όμως το ιστορικό της προσπάθειας του ανθρώπου να με-

τρήσει τον χρόνο; Από τις πρώτες στιγμές της ύπαρξής του, ο άνθρωπος συ-

νειδητοποίησε την έννοια της χρονικής διάρκειας και τον ρόλο της συστη-

ματικής επανάληψης των φυσικών φαινομένων στην προσπάθεια προγραμ-

ματισμού των κοινωνικών και παραγωγικών ενασχολήσεών του. 

Πιεστικός δάσκαλός του στάθηκε η περιοδική επανάληψη των εναλ-

λαγών μέρας και νύχτας και η σύνδεση του φαινομένου αυτού με την πα-

ρουσία ή απουσία από το ορατό στερέωμα του φωτοδότη Ήλιου. Έχοντας 

κατανοήσει πλέον ο άνθρωπος την έννοια της διάρκειας μέρας και νύχτας 

καθώς και την αδιάσπαστη ενότητα που τις συνδέει είχε κάνει ένα πολύ με-

γάλο βήμα, αφού είχε ανακαλύψει διαισθητικά την πρώτη μονάδα μέτρησης 

του χρόνου, το ημερονύκτιο. Η λατρευτική δύναμη αυτής της αρχέγονης 

χρονικής μονάδας δεν εκφυλίστηκε στο πέρασμα των αιώνων. 

Οι φάσεις της Σελήνης, που κάθε τέταρτό της ολοκληρώνεται σε επτά 

ημέρες και 9 ώρες, έδωσαν την έννοια της εβδομάδας. Παράλληλα, η απο-

κατάσταση της Σελήνης σε οποιαδήποτε ομώνυμη φάση της, δηλαδή από 
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νέα Σελήνη σε νέα Σελήνη, δημιούργησε τον συνοδικό σεληνιακό μήνα, 

που με τη σειρά του δημιούργησε το σεληνιακό ημερολόγιο. 

Τέλος, η φαινόμενη περιφορά του Ήλιου γύρω από την Γη έδωσε 

την αίσθηση του έτους με την εναλλαγή των εποχών, που έδωσαν γένεση 

στο ηλιακό τροπικό έτος και το ηλιακό ημερολόγιο. 

Οι περισσότεροι αρχαίοι λαοί βάσισαν τα ημερολόγιά τους στις φά-

σεις της Σελήνης και μόνο οι αρχαίοι Αιγύπτιοι το βάσισαν στις ετήσιες 

περιοδικές πλημμύρες του Νείλου, που η τακτική εμφάνισή τους καθόριζε 

τη διάρκεια του φυσικού έτους. Έτσι, βάση του σημερινού ημερολογίου 

που χρησιμοποιεί ο χριστιανικός κόσμος είναι το αρχέγονο ηλιακό αιγυ-

πτιακό ημερολόγιο. 

Η μέτρηση του χρόνου, όπως βλέπουμε, ήταν απαραίτητη για όλες 

τις κοινωνικές και θρησκευτικές ενασχολήσεις του ανθρώπου, γι’ αυτό τον 

λόγο έπρεπε να εφευρεθούν όργανα που θα εξασφάλιζαν την ακριβή μέ-

τρησή του. Τα όργανα αυτά, για την ακριβή μέτρηση του χρόνου, ήταν 

κατά σειρά ο γνώμονας, ένας απλός στύλος στερεωμένος κάθετα (οβελί-

σκος) ή πλάγια στη γη, που ενώ αποτελεί το απλούστερο αστρονομικό όρ-

γανο εντούτοις η χρησιμότητά του αποδείχτηκε αποτελεσματική για τον 

προσδιορισμό μεγάλου πλήθους αστρονομικών εννοιών. Ακολούθησαν τα 

ηλιακά ρολόγια, εξέλιξη του γνώμονα, τα κυριότερα από τα οποία είναι τα 

κωνικά, τα οριζόντια, τα κατακόρυφα και πολλές άλλες παραλλαγές τους. 

Είναι όργανα που κοσμούν μέχρι σήμερα κήπους και πλατείες και μας δεί-

χνουν εύκολα τον αληθινό ηλιακό χρόνο. 

Στη συνέχεια ανακαλύφθηκαν οι κλεψύδρες, που με τη χρήση του 

νερού έδειχναν τον χρόνο χωρίς τον Ήλιο, και τα αμμωτά, που αντικατέ-

στησαν το νερό με την 

κυλιόμενη άμμο. Φυ-

σική εξέλιξή τους ήταν 

τα μηχανικά ρολόγια 

και τα εκκρεμή. Ω-

στόσο, δεν πρέπει να 

ξεχνάμε τον συνδετικό 

κρίκο που αποτέλεσαν 

όργανα σαν τον μηχα-

νισμό των Αντικυθή-

ρων στην αρχαία Ελ-

λάδα, ή το ρολόι του 

Σου Σουνγκ στην αρχαία Κίνα.  

Η εξέλιξη των μηχανικών χρονομέτρων ήταν ραγδαία για να φτάσουμε 

στα χρονόμετρα χαλαζία, τα γνωστά κουάρτζ, και τα χρονόμετρα αμμωνίας. 

Τέλος, η μέτρηση του χρόνου γίνεται πλέον με τα ατομικά ρολόγια καισίου, 

τα ακριβέστερα χρονόμετρα του κόσμου. 

Θα καταστεί ποτέ δυνατόν να μετρηθεί επακριβώς ο χρόνος; 
Η απάντηση είναι βεβαίως, αφού η ακρίβεια που έχουμε φτάσει με το 

ατομικό ρολόι καισίου φτάνει το 1/10.000.000.000 του δευτερολέπτου. Έτσι 

ορίζεται πλέον το ατομικό δευτερόλεπτο. 

Στις Η.Π.Α. το πρώτο ατομικό ρολόι καισίου, το ΝΒS-1, κατασκευά-

στηκε το 1957. Εξέλιξή του ήταν το ΝΒS-6, που η ακρίβειά του έφτανε τα 

10 δισεκατομμυριοστά του δευτερολέπτου την ημέρα. Όμως το ακριβέστερο 

ευρωπαϊκό ατομικό ρολόι καισίου-133, το CB2, βρίσκεται στο Μπραουν-

σβάιχ κοντά στο Ανόβερο. Εκεί εδρεύει η Υπηρεσία Χρόνου του Γερμανι-

κού Γραφείου Μέτρων και Σταθμών. Η ακρίβεια του CB2 φτάνει τα 3 δισε-

κατομμυριοστά του δευτερολέπτου την ημέρα. 

Οι Αμερικανοί σε απάντηση του CB2 δημιούργησαν το NIST-7, η α-

κρίβειά του οποίου έφτανε το 1 δισεκατομμυριοστό του δευτερολέπτου την 

ημέρα. Δηλαδή το ατομικό αυτό χρονόμετρο, που χρησιμοποιήθηκε από το 

1993 έως το 1999, θα έχανε μόλις 1 δευτερόλεπτο το έτος 2.739.901 μ.Χ. 

Νομίζουμε αρκετά ικανοποιητική ακρίβεια! Και η εξέλιξη των ατομικών 

ρολογιών συνεχίζεται για… όλο μεγαλύτερη ακρίβεια. 
 

Όταν ο χρόνος «ζαρώνει» 
Παλαιότερα πιστεύαμε ότι το μήκος κάθε αντικειμένου δεν μεταβάλ-

λεται, ασχέτως αν το αντικείμενο είναι ακίνητο ή κινείται με κάποια ταχύτη-

τα. Tο ίδιο πιστεύαμε ότι θα συμβαίνει και με τη μάζα του, ότι δηλαδή πα-

ραμένει παντού και πάντοτε η ίδια. 

Oμοίως, θεωρούσαμε δεδομένο ότι τα ρολόγια μας δείχνουν την ίδια 

ώρα είτε βρίσκονταν καρφωμένα στον ακίνητο τοίχο του σπιτιού μας είτε 

κρέμονται στο πιλοτήριο ενός ταχύτατα κινούμενου αεροπλάνου. 

Σύμφωνα με την Eιδική Θεωρία της Σχετικότητας, το μήκος ενός α-

ντικειμένου μικραίνει όσο μεγαλώνει η ταχύτητά του, και θα γίνει πρακτικά 

«μηδέν», όταν η ταχύτητά του φτάσει θεωρητικά την τιμή της ταχύτητας του 

φωτός. Κατά αντιστοιχία η μάζα του αντικειμένου όλο και μεγαλώνει μέχρι 

να γίνει άπειρη, όταν το μήκος του θα έχει γίνει μηδέν. Και ο χρόνος; Παρα-

μένει σταθερός; Όχι, απαντά η σύγχρονη Φυσική. O χρόνος διαστέλλεται, 

όπως και η μάζα ενός σώματος, όταν αυξάνεται η ταχύτητά του αντικειμέ-

νου. Γι’ αυτό, τη στιγμή που το σώμα θα αποκτήσει την ταχύτητα του φω-

τός, οι δείκτες του ρολογιού θα σταματήσουν να γυρίζουν,  εφόσον  ο  χρόνος 
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