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Συνέντευξη στη Βάσω Μιχοπούλου

Δρ Δημήτρης Ματσάκης, αστροφυσικός 
(U.S. Naval Observatory)

Το δίκτυο GPS, το Internet, οι τράπεζες, ο στρατός, 
αναρίθμητες επιχειρήσεις αλλά και κάθε smartphone 

συγχρονίζονται με το Master Clock του Αστεροσκοπείου του 
Αμερικανικού Ναυτικού στην Ουάσιγκτον. 

Παραδόξως, ο άνθρωπος που κρατάει στα χέρια του 
τη μέτρηση του χρόνου δεν φοράει ποτέ ρολόι.

Ο άρχΟντάς 
τΟυ χρΟνΟυ

τη θεωρία υποστηρίζει πως ο χρόνος είναι ένα απλό κατασκεύ-
ασμα και ότι ουσιαστικά δεν υφίσταται, στην πράξη όμως ερ-
γάζεται γι’ αυτόν, αφού από το 1997 είναι επικεφαλής του τμή-

ματος Παρατήρησης του χρόνου στο άστεροσκοπείο του άμερικανικού 
ναυτικού (U.S. Naval Observatory). άνήκει στους ελάχιστους επιστήμο-
νες στον κόσμο που διαχειρίζονται, παρακολουθούν και μετρούν την πα-
γκόσμια ώρα. Ο δρ Δημήτρης Ματσάκης ή αλλιώς «Father of Time» (πα-
τέρας του χρόνου) ή «Time Lord» (άρχοντας του χρόνου) μπορεί να δη-
λώνει ασυνεπής με το χρόνο, είναι όμως πάντα συνεπής στο ραντεβού του 
με το «Master Clock» των ΗΠά, που ουσιαστικά αποτελεί το «κρυφό όρ-
γανο» κυριαρχίας της Ουάσιγκτον στην παγκόσμια ώρα και το μηχανι-
σμό στον οποίο οφείλεται η «εξυπνάδα» όλων των ηλεκτρονικών μας συ-
στημάτων.

Είστε ένας Ελληνας σε νευραλγική θέση στο Αστεροσκοπείο του 
Αμερικανικού Ναυτικού. Ποιος είναι ο ρόλος σας εκεί;
Εργάστηκα για 17 χρόνια στο Time Service Department μαζί με άλλους 
25 συναδέλφους. άργά το απόγευμα, όταν οι υπόλοιποι επέστρεφαν στα 
σπίτια τους, εγώ παρέμενα και έκανα έρευνα. Πληρωνόμουν για να κά-
νω τα πάντα, προσλήψεις, απολύσεις, αναζήτηση χρηματοδοτήσεων, ι-
σοσκέλιση του προϋπολογισμού, οργάνωση πρότζεκτ και φυσικά για να 
εκπροσωπώ το άστεροσκοπείο σε εθνικά και διεθνή συνέδρια. Πριν α-
πό δύο χρόνια περίπου ανέλαβα επικεφαλής επιστήμονας του τμήματος, 
γεγονός που μου επέτρεψε να επικεντρωθώ πλέον πλήρως στην επιστή-
μη. Ουσιαστικά, είμαι ο «Timekeeper», ο άνθρωπος δηλαδή που φροντί-
ζει για τη σωστή λειτουργία του Master Clock. 

Σ

O δρ Ματσάκης, ο επονομαζόμενος 
«Father of Time» ή «Time Lord», 

είναι ο επικεφαλής του Τμήματος 
Παρατήρησης του Χρόνου στο 
Αστεροσκοπείο του Ναυτικού 

των ΗΠΑ (USNO).
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«Το δευτερόλεπτο ενός ατομικού 
ρολογιού είναι το χρονικό 
διάστημα που χρειάζεται για να 
συμπληρωθούν 9.192.631.770 
ταλαντώσεις της ακτινοβολίας 
από την ενεργειακή μετάπτωση 
του ατόμου του καισίου-133.»

Τι είναι το Master Clock και γιατί είναι τόσο σημαντικό; 
Ο λόγος που το κύριο ρολόι ονομάζεται Master Clock είναι γιατί δίνει το 
χρόνο βάσει του οποίου ελέγχονται τα ρολόγια που είναι άμεσα εξαρτή-
ματα των δορυφόρων GPS και των επίγειων σταθμών GPS. Η λειτουργία 
του βασίζεται στο συγχρονισμό εκατό και πλέον ατομικών ρολογιών, τρι-
ών διαφορετικών τύπων, που βρίσκονται σε τέσσερα κτίρια σε δύο πό-
λεις, στην Ουάσιγκτον και στο Κολοράντο (εφεδρικό). Η ώρα του Master 
Clock προέρχεται από ένα από αυτά τα ρολόγια, αλλά ρυθμίζεται μέσω η-
λεκτρονικού υπολογιστή, ώστε να αντιπροσωπεύει έναν μέσο όρο όλων 
των ρολογιών και να μην αποκλίνει από τη ςυντονισμένη Παγκόσμια Ω-
ρα (Coordinated Universal Time - UTC), η οποία υπολογίζεται από το Διε-
θνές Γραφείο Μέτρων και ςταθμών (International Bureau of Weights and 
Measures - BIPM) σε μηνιαία βάση. άπό εκεί η παγκόσμια ώρα πηγαίνει 
στο αμερικανικό σύστημα GPS και κατόπιν μέσω δορυφόρου στους απα-
νταχού πύργους κινητής τηλεφωνίας και στα κινητά μας τηλέφωνα. άν το 
GPS δείξει λάθος ώρα, τότε όλος ο κόσμος θα μετράει το χρόνο λάθος. το 
ίδιο το GPS είναι ουσιαστικά μια δορυφορική κατασκευή που εμπεριέχει 
ένα ατομικό ρολόι· ο χρόνος του προκύπτει από το συγχρονισμό των ψη-
φιακών πληροφοριών που λαμβάνει σχετικά με τις διορθώσεις του ρολο-
γιού και των δορυφορικών τροχιών. 

Πώς λειτουργεί το Master Clock;
ςχεδόν τα πάντα γίνονται αυτόματα από ηλεκτρονικά συστήματα και υ-
πολογιστές. Ωστόσο, οι άνθρωποι πρέπει να φροντίζουν τα ρολόγια, να 
διαχειρίζονται τους υπολογιστές, να φροντίζουν για τον ποιοτικό έλεγχο, 
να κατασκευάζουν καλύτερα ρολόγια, να βελτιώνουν τα σχέδια και πολλά 
άλλα. Ουσιαστικά διαχειριζόμαστε το πιο ακριβές σύστημα μέτρησης που 
κατασκευάστηκε ποτέ από την ανθρωπότητα και που συνολικά δίνει χρό-

νο με ακρίβεια 16 δεκαδικών ψηφίων. άυτό το σύστημα αποτελείται α-
πό τέσσερα ρολόγια «πίδακες καισίου», που χρησιμοποιούνται ως μέτρο 
σύγκρισης για τη «ρύθμιση» των υπόλοιπων ρολογιών μικρότερης ακρί-
βειας, αλλά και των πιο σταθερών σε μακρές περιόδους λειτουργίας (ό-
πως είναι τα μέιζερ, που μετρούν συχνότητες του υδρογόνου). το Master 
Clock είναι μια πολύ εξελιγμένη μορφή του μηχανισμού του παραδοσια-
κού εκκρεμούς, που υπολογίζει με εκπληκτική ακρίβεια την ταλάντευση 
της ακτινοβολίας ατόμων. τα εκατό -εξαιρετικής ακριβείας- ατομικά ρο-
λόγια λειτουργούν βάσει μιας ηλεκτρικής ταλάντωσης, η οποία ρυθμίζε-
ται από τις φυσικές συχνότητες ταλάντωσης του καισίου-133, το οποίο εί-
ναι ένα ισότοπο του ραδιενεργού στοιχείου καίσιο. το δευτερόλεπτο στο 
σύστημα ενός ατομικού ρολογιού είναι το χρονικό διάστημα που χρειά-
ζεται για να συμπληρωθούν 9.192.631.770 ταλαντώσεις της ακτινοβολί-
ας από την ενεργειακή μετάπτωση του ατόμου του καισίου-133 (ή πιο α-
πλά 9.192.631.770 παλινδρομήσεις του στοιχείου καίσιο ανάμεσα σε δύο 
καταστάσεις). Βασικό καθήκον του «Timekeeper» είναι η διατήρηση του 
«βήματος» κάθε δευτερολέπτου, του γνωστού τικ-τακ, το οποίο και συγ-
χρονίζεται με μαθηματική ακρίβεια μέσα από ένα ειδικά κατασκευασμέ-
νο από εμάς λογισμικό (software) ώστε να παραμένει σταθερό. άυτό μας 
κρατάει σε επιφυλακή, γιατί πολλές φορές ο ρυθμός αλλάζει και εμείς κα-
λούμαστε όχι μόνο να το αντιληφθούμε και να το κατανοήσουμε, αλλά και 
να αποτρέψουμε πιθανές αποκλίσεις.  

Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίσατε;
Η εξασφάλιση της αξιοπιστίας του συστήματος. το GPS πρέπει πάντα να 
λαμβάνει τον σωστό χρόνο, ακόμη και αν ένα εξάρτημα του ρολογιού υ-
ποστεί βλάβη ή σπάσει. Γι’ αυτό έχουμε εφεδρικά συστήματα και εκτε-
λούμε πολλαπλούς ελέγχους. υπήρξε περίπτωση που ένα πρόβλημα επη-
ρέασε δύο συστήματα ταυτόχρονα, παρόλο που εμείς τα θεωρούσαμε α-
νεξάρτητα μεταξύ τους.

Πώς φθάσατε στο πόστο που κατέχετε σήμερα;
χάρη σε ένα σύνολο απρόβλεπτων συγκυριών. Εντελώς τυχαία στο Πα-
νεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ στην Καλιφόρνια είχα ως επιβλέποντα καθηγη-
τή στη διατριβή μου τον άμερικανό φυσικό τσαρλς τάουνς, που το 1964 
μοιράστηκε το βραβείο νομπέλ Φυσικής για την επαναστατική εφεύρε-
ση των μέιζερ και λέιζερ. Μετά την αποφοίτησή μου, πήρα μια προσωρινή 
θέση στην Ουάσιγκτον, επειδή έτυχε να έχω συνεργαστεί εκεί με κάποιον 

O δρ Ματσάκης μπροστά από ένα 
δορυφορικό κάτοπτρο, που αποτελεί βασικό 
εξάρτημα ενός δορυφορικού συστήματος 
μέσα στο χώρο του πανεπιστημίου.
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«Διαχειριζόμαστε το πιο 
ακριβές σύστημα μέτρησης 
που κατασκευάστηκε ποτέ από 
την ανθρωπότητα και που 
συνολικά δίνει χρόνο με ακρίβεια 
16 δεκαδικών ψηφίων.»

ερευνητή πάνω στο ίδιο πρότζεκτ. τότε πληροφορήθηκα πως υπήρχε μια 
μόνιμη θέση εργασίας για αστρονόμο στο άστεροσκοπείο του άμερικανι-
κού ναυτικού. Δυστυχώς, η θέση όχι μόνο είχε δοθεί, αλλά είχε γίνει ήδη 
και η επιλογή του αναπληρωματικού επιστήμονα για το ίδιο πόστο. τελι-
κά, κανείς από τους δύο υποψηφίους δεν αποδέχτηκε τη θέση και έτσι το 
1979 προσλήφθηκα εγώ και εργάστηκα εκεί επί δέκα χρόνια ως ραδιοα-
στρονόμος, μελετώντας την περιστροφή της Γης. άλλαξα πόστο και πάλι 
τυχαία, το 1990, όταν κλήθηκα να επισκευάσω ένα καινούργιο ρολόι με υ-
δράργυρο. Ηταν ένα είδος πειραματικού ρολογιού που δεν δούλευε καλά 
και, επειδή ήξερα φυσική και είχα προϋπηρεσία στα μέιζερ, μου ζητήθηκε 
να εργαστώ πάνω σε αυτό το νέο ρολόι ως side-project. τον αγάπησα πο-
λύ αυτόν τον τομέα. άργότερα τέθηκα επικεφαλής του τμήματος ανάπτυ-
ξης του ρολογιού και λίγα χρόνια μετά, όταν ξαφνικά αποσύρθηκε ο διευ-
θυντής, μου πρότειναν να τον αντικαταστήσω.

Πώς γεννήθηκε η σχέση σας με την αστρονομία;
Ισως φταίνε και τα βιβλία άστρονομίας που μου αγόραζε η μητέρα μου. 
ςτην τρίτη Δημοτικού η δασκάλα μας έβαλε έκθεση με θέμα τι θα θέλαμε 
να γίνουμε όταν μεγαλώσουμε. Eγραψα ότι ήθελα να γίνω αστρονόμος, 
γιατί δεν υπήρχε τίποτε άλλο που να μου άρεσε τόσο πολύ. Ηταν, βέβαια, 
η εποχή που ο άνθρωπος πατούσε για πρώτη φορά σε ένα άλλο ουράνιο 
σώμα, τη ςελήνη. Οι φιγούρες των αστροναυτών της αποστολής «άπόλ-
λων 11», νιλ άρμστρονγκ και Εντουιν «Μπαζ» Ολντριν, εντυπώθηκαν 
στη μνήμη μου και έγιναν ασυνείδητα, ίσως, το παιδικό μου όνειρο και η 
προσδοκία μου για το μέλλον. Φυσικά, τα κατάφερα να γίνω αστρονόμος. 
Μάλιστα διετέλεσα και πρόεδρος της Επιτροπής χρόνου της Διεθνούς ά-
στρονομικής Ενωσης (IAU) από το 2003 έως το 2006.

Τι ρολόι φοράτε; 
Οταν αποφοίτησα από το γυμνάσιο, ένα ζευγάρι θείων μου από την Κάρ-
παθο μου χάρισε ένα ρολόι ως δώρο αποφοίτησης. άυτό φορούσα όταν 
ταξίδευα και ειδικότερα κάθε φορά που ερχόμουν στην Ελλάδα, για να 
τους το δείχνω και να τους τιμώ. Ωστόσο, μετά από περίπου 30 χρόνια, έ-
σπασε και, δυστυχώς, δεν υπήρχαν ανταλλακτικά να το επισκευάσω. Ε-
ξακολουθώ όμως να το κρατώ ως ενθύμιο. άπό τότε δεν φορώ ποτέ ρολόι, 
εκτός από τις περιπτώσεις που ταξιδεύω. Εχω βεβαίως ένα smartphone 
στο οποίο βλέπω την ώρα.

Εάν ήθελε κάποιος να σας δωρίσει ένα ρολόι, τι θα επιλέγατε, ένα 
κλασικό δείγμα μηχανικής ωρολογοποιίας ή ένα smartwatch;
Δεν φοράω ρολόι και αυτή είναι μια συνειδητή επιλογή. Θέλω να διαισθά-
νομαι το χρόνο, όχι να τον βλέπω σε ένα ρολόι και να τον μετράω.

Πόσα χρήματα θα ξοδεύατε για να αγοράσετε ένα ρολόι (αν απο-
φασίζατε ποτέ);
άς πούμε απλώς ότι ως «Timekeeper» έχω πολλές φορές ξεπεράσει το πο-
σό των 250.000 δολαρίων για να αγοράσω ένα εξαιρετικά ακριβές ατομι-
κό ρολόι που ονομάζεται maser (το οποίο είναι παρόμοιο με ένα λέιζερ).

Πώς μπορείτε να είστε συνεπής και πάντα στην ώρα σας χωρίς να 
φοράτε ρολόι;
Εχω ένα ρολόι στον τοίχο του γραφείου μου και ένα ξυπνητήρι στο δωμά-
τιό μου. άλλά κυρίως προσπαθώ να διατηρώ τη ζωή μου απλή και χωρίς 
άγχος. Θέλω να ζω ολοκληρωμένα την κάθε στιγμή και να την απολαμβά-
νω χωρίς χρονικούς περιορισμούς. 

Σας έχουν αποκαλέσει «Time Lord» και «Father of Time». Ποια 
είναι, τελικά, η πραγματική σας σχέση με το χρόνο;  
Μέσα σε όλα αυτά τα ατομικά ρολόγια που μετρούν το χρόνο με τη μεγα-
λύτερη ακρίβεια που έχει καταφέρει ποτέ ο άνθρωπος, θα έπρεπε να έχω 
καλή σχέση μαζί του. Δυστυχώς, δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει μέ-
τρηση του χρόνου. το 1991 η Διεθνής άστρονομική Ενωση (International 
Astronomical Union, IAU) όρισε το χρόνο με κάποιον τρόπο σύμφωνο με 
τη γενική θεωρία της σχετικότητας, όπου η ροή του χρόνου δεν είναι στα-
θερή. ςυμμετείχα και εγώ σε αυτό (δείτε: www.britannica.com/science/
dynamical-time). Ωστόσο, αυτός είναι ένας πρακτικός ορισμός του χρό-
νου και πιστεύω πως υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να τον σκεφτούμε. 
Για μένα ο χρόνος έχει διάσταση μέσα από την αλληλεπίδραση ατόμων 
ή πραγμάτων. υπάρχουν αρκετοί επιστήμονες οι οποίοι νομίζουν ότι ξέ-
ρουν τι είναι ο χρόνος τελικά. τους παρακολουθώ κι εγώ. Διάβασα επίσης 
και τα βιβλία τους και ίσως, όταν γεράσω, θα γράψω κι εγώ ένα...

Επάνω: Οι εγκαταστάσεις του Αστεροσκοπείου βρίσκονται σε μια περιοχή υψίστης ασφαλείας, 
κοντά στην κατοικία του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, γεγονός που μειώνει τις πιθανότητες τρομοκρατικής 
ενέργειας. Κάτω: Ο χώρος με τα 100 ατομικά ρολόγια καισίου εξαιρετικής ακριβείας, 
ο συγχρονισμός των οποίων δίνει την ώρα στο Master Clock και από εκεί σε ολόκληρο τον κόσμο.
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Παγκόσμια πρωτοτυπία. 
Ενα ατσάλινο ρολόι αφή-
νει εποχή χάρη στην μπλε 

και κόκκινη 24ωρη στεφάνη του από Plexiglass 
και τον επιπλέον δείκτη που περιστρέφεται κάθε 
24 ώρες. Οι επαγγελματίες πιλότοι των διηπειρω-
τικών πτήσεων μπορούν πλέον να διαβάζουν την 
ώρα ταυτοχρόνως σε δύο χρονικές ζώνες. ςήμε-
ρα, η πιο πρόσφατη εκδοχή του ρολογιού κρύβει 
άλλη μία παγκόσμια πρωτιά: μια στεφάνη από δί-
χρωμο κεραμικό. Ποτέ δεν είχαμε ξαναδεί να κα-
τασκευάζεται ένα ωρολογιακό εξάρτημα από ένα 
και μοναδικό κομμάτι κεραμικού σε δύο τόσο δια-
φορετικά χρώματα και με απολύτως ξεκάθαρη έ-
νωση μεταξύ τους. Ποτέ πριν από το GMT-Master 
ΙΙ. Η δίχρωμη στεφάνη Cerachrom έχει τον ίδιο 
χρωματικό συνδυασμό με το πρωτότυπο μοντέ-
λο του 1955. 

Ο αυτόματος manufacture Calibre 3186 με η-
μερομηνία και ώρα GMT φέρει πιστοποίηση χρο-
νομέτρου από το C.O.S.C., ελατήριο Parachrom 
-πατέντα της Rolex-, το οποίο μένει ανεπηρέαστο 
από μαγνητικά πεδία, μεταβολές θερμοκρασίας 
και χτυπήματα. το GMT Master II στεγάζεται σε 
μια κάσα Oyster 40 mm από λευκό χρυσό 18Κ, δι-
αθέτει κορόνα ασφαλείας με τριπλό σύστημα στε-
γανότητας Triplock και είναι στεγανό στα 100 μ. 

1955

ROLEX HELLAS
Βαλαωρίτου 5, Αθήνα, τηλ. 210-36.21.138 - Κολοκοτρώνη 1, 

Αθήνα, τηλ. 210-32.35.909, και σε επιλεγμένους 
αντιπροσώπους σε όλη την Ελλάδα.

H επόμενη γενιά GMT
60 χρόνια μετά το πρωτότυπο μοντέλο του 1955, 
το νέο GMT Master II συναρπάζει. Οι τεχνολογίες 
αιχμής και η υψηλή αισθητική χαρακτηρίζουν 
αυτό το πλήρως ανανεωμένο κατασκευαστικά 
και μηχανικά all-time-classic της Rolex.

ROLEX - Oyster Perpetual GMT Master II 

Παρουσίαση




