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ΟΜΑΔΑ 1 

ΣΕΒΔΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ 

ΣΤΕΦΑΝΗ ΖΗΝΑ 

ΤΣΙΛΟΦΥΤΗ ΜΑΡΙΑ 

ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 



1η ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ  

Η ΚΑΤΑΛΑΘΩΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ.... 
Η σημαντική ανακάλυψη του μηχανισμού έγινε Μεγάλη 
Βδομάδα του 1900 από έλληνες σφουγγαράδες. Στο δρόμο 
τους για την Αφρική αναγκάστηκαν να αγκυροβολήσουν στα 
Αντικύθηρα λόγω κακοκαιρίας. Οι δύτες σε μια απ‘ τις 
βουτιές τους ανέσυραν ένα χέρι από έναν θαυμάσιο 
ανδριάντα ενός άνδρα που αργότερα ονομάστηκε 
ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ. 
Το τεράστιο ναυάγιο, που ανακαλύφτηκε αργότερα, 
χρονολογείται γύρω στο 80 με 60 π.χ. Το αρχαίο πλοίο 
μετέφερε περισσότερα από 100 αγάλματα και άλλους 
θησαυρούς από Ελλάδα και Ρώμη. 
Τον χειμώνα του 1901 ολοκληρώνεται το έργο της 
ανάσυρσης των θησαυρών του ναυαγίου. Μεταφορά των 
ευρημάτων στο Αρχαιολογικό Μουσείο των Αθηνών. 





Η ανέλκυση του μεγάλου ναυαγίου 
έγινε κάτω από δύσκολες συνθήκες 
κοντά στα Αντικύθηρα .(ΧΑΡΤΗΣ) 
Στις 3 Σεπτεμβρίου του 1901 
ολοκληρώθηκε η αποστολή με φοβερές 
απώλειες... ένας δύτης νεκρός και δύο 
ανάπηροι για πάντα.. 

“ 



Γραφική απεικόνιση τμήματος μαδεριού από το πέτσωμα του αρχαίου 
πλοίου δίνοντας πληροφορίες για τη ναυπηγική δομή του. 



Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΓΡΙΦΟΥ……. 
Χάρη στα υπερσύγχρονα 
μέσα ψηφιακής απεικόνισης 
που επιστρατεύθηκαν για την 
εξιχνίαση του μυστηρίου του, 
σήμερα ξέρουμε την 
αλήθεια!!!!!! 
 
Ο Μηχανισμός ήταν ένα 
αστρονομικό όργανο υψηλής 
ακρίβειας και έχει ηλικία άνω 
των 2.100 ετών!!!!!!!!!! 



Όσον αφορά το πινακίδιο οι επιστήμονες και οι 
αρχαιολόγοι αντιλήφθηκαν από την αρχή πως δεν 
πρόκειται για ένα παλιό ρολόι αλλά για ένα αρχαίο όργανο. 
Οι ειδικοί εκτιμούν πως η γραφή που εντοπίστηκε στον 
Μηχανισμό πρόκειται για γραφή ελληνική του Β' αιώνα 
 π. χ.  
 
Με τις πρώτες αναγνώσεις διαβάζουν “ΗΛΙΟΥ ΑΚΤΙΝ....” 
και πιθανολογούν ότι είναι αστρονομικό όργανο. Πολλοί 
μελετητές καταπιάστηκαν με ζήλο και με επιτυχία με τη 
μελέτη του από το 1903....!!!!!!   



Εκτός από τον μηχανισμό στο αρχαίο πλοίο βρέθηκαν και το 
κεφάλι ενός αρχαίου φιλοσόφου και διάφορα εκπληκτικά  
χάλκινα αγάλματα ένα εκ των οποίων ονομάστηκε  
“ΕΦΗΒΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ‘’ 



Εικόνα του μηχανισμού από το Αρχαιολογικό μουσείο Αθηνών 



 
 
 
 
 
 

ΟΜΑΔΑ 2 

ΠΑΣΧΟΥ ΒΑΝΑ 

ΠΑΤΣΙΩΛΗ ΕΛΙΖΑ 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ  
ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 



2η ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 



ελληνιστική περίοδοs 
Οι πιο πολλοί θέτουν ως αρχή της περιόδου τον θάνατο του 
Μεγάλου στρατηλάτη το 323π.χ.μετά τον οποίο άρχισαν να 
ιδρύονται τα πολυπολιτισμικά ελληνιστικά βασίλεια της 
Ανατολής. Ως προς τη λήξη της περιόδου άλλοι την 
τοποθετούν στο 146 π.χ. και άλλοι στο 30 π.χ. οπότε 
συμβαίνει η κατάλυση και του τελευταίου ελληνιστικού 
βασιλείου, αυτού των Πτολεμαίων, από τους Ρωμαίους. 
Είναι η κατ' εξοχήν περίοδος ανάπτυξης της μηχανικής, 
μιας επιστήμης που έβαλε τα θεμέλια για τη σημερινή  
τεχνολογική πρόοδο.  



Πρόγονοι του Μηχανισμού 
 

Σε μια νοητή γραμμή, που αναφέρεται στην εξέλιξη 
μηχανισμών με γρανάζια  όπου στη χρονολογία 87 π.χ. 
υπάρχει ο υπολογιστής των Αντικυθήρων  στην πριν από αυτόν 
περίοδο και σαν πρόγονο του μπορούμε να εντάξουμε τα 
ηλιακά ρολόγια. Είναι μια  κατηγορία αντικειμένων που 
θεωρούνται από πολλούς  ως γεννήτορες της σύγχρονης 
επιστήμης. Έτσι έχουμε τα:    
 στατικά ηλιακά  
 ρολόγια από πέτρα  
 ρολόγια από μάρμαρο (είτε σφαιρικά, είτε κωνικά)  
 μεταφερόμενα ηλιακά ρολόγια 
αποτελούν τον προάγγελο του περίφημου μηχανισμού, και η 
μελέτη αυτών των λίγων οργάνων —λιγότερα από δεκαπέντε— 
αναπληρώνει σε πολλά θέματα την έλλειψη των γραπτών 
πηγών 



μαρμάρινο ηλιακό  ρολόι 



μαρμάρινο ηλιακό  ρολόι 



υψηλή τεχνολογία!!!!!!!!! 
 
 

Επειδή ο μηχανισμός των Αντικυθήρων κατατάσσεται στην υψηλή 
τεχνολογία και όχι σ' εκείνη που ασκείται από τους περισσότερους 
ανθρώπους σε πρακτικές κατασκευές, μπορεί να θεωρηθεί 
σταθμός στην εξέλιξη της ωρολογοποιίας, που άνθησε και 
πρωτοπαρουσιάστηκε στην Ευρώπη το 13ο ή 14ο αιώνα. 
 



Ιστορικές Αναφορές (1/3) 
Μηχανικά Προβλήματα, του Αριστοτέλη, χειρόγραφο που 

γενικά αποδίδεται στην Περιπατητική Σχολή γύρω στα 280 π.Χ. 
Ο Βιτρούβιος περιγράφει τέτοιους  τροχούς σαν εξαρτήματα 

στο περίφημο ρολόι του Κτησίβιου, έργο της ίδιας εποχής. 
 

 Ακόμη γνωρίζουμε ότι  
ο Αρχιμήδης χρησιμοποίησε 
 παρόμοιους τροχούς, γύρω  
στο 250 π.χ. , για τις  
πολεμικές μηχανές του.  
 

 
Στα έργα του μεγάλου αλεξανδρινού μηχανικού Ήρωνα, όπως 

και στον Βιτρούβιο, γίνεται σαφής αναφορά σε οδοντωτούς 
τροχούς, δίχως όμως να κατονομάζεται η προέλευση ή η 
ανακάλυψη τους.  



Ιστορικές Αναφορές (2/3) 
 

Υπάρχουν, παρόλα αυτά, στοιχεία που οδηγούν στον Αρχιμήδη 
και ίσως και στον Κτησίβιο, που τους θεωρούν πιθανούς 
εφευρέτες του οδοντωτού τροχού.!!!  
Η πιο σημαντική μαρτυρία είναι αυτή του Κικέρωνα, που 
αναφέρει για μια συσκευή που βρισκόταν στην κατοχή του 
Μάρκου Μάρκελλου, την οποία είχε φέρει ο παππούς του από τη 
Σικελία, όταν η τελευταία είχε κυριευθεί από τους Ρωμαίους 
 (212 π.χ.). Η συσκευή αυτή ήταν ένα πλανητάριο με όλη τη 
σημασία της λέξης και ο Κικέρων την περιγράφει λεπτομερειακά. 
Είναι πολύ φανερή η εντύπωση που του προξενεί, όπως και σ' 
όλους όσους έρχονταν σ' επαφή μαζί της. Από τα στοιχεία που 
παρέχει γίνεται σαφές ότι υπήρχαν δυο τέτοιες συσκευές που 
ήταν πολύ γνωστές στον αρχαίο κόσμο: αυτή που περιγράφει και 
μια δεύτερη που βρισκόταν στο ναό της Αρετής στη Ρώμη.  



Ιστορικές Αναφορές (3/3) 
Ο μηχανισμός αποτελεί τον κρίκο μιας προηγμένης μηχανικής 

παράδοσης, που άρχισε ασφαλώς πολύ νωρίτερα πριν από τον 
Αρχιμήδη, πιθανότατα με τον Αρχύτα τον Ταραντίνο που 
κατασκεύασε το πρώτο ιπτάμενο αντικείμενο και συνεχίστηκε 
με τους μεγάλους μηχανικούς Κτησίβιο, Ήρωνα, Φίλωνα της 
αλεξανδρινής εποχής.  
 

 

    Η Ιπτάμενη περιστέρα του Ταραντίνου   
 

 
 

Η παρουσία αυτού του μηχανισμού δείχνει  ότι προϋπήρχε 
σχετική παράδοση που κορυφώθηκε με την κατασκευή του και 
φυσικά συνεχίστηκε. Αν δεν μπορούμε όμως να ανιχνεύσουμε 
τα πριν από αυτόν μηχανικά επιτεύγματα, έχουμε την τύχη να 
γνωρίζουμε τους «απογόνους» του υπολογιστή.  



Απόγονοι του μηχανισμού 
Σχετικές έρευνες έφεραν στο  
φως το περίφημο μηχανικό  
«βυζαντινό ηλιακό ρολόι-ημερολόγιο»  
κατευθείαν απόγονο του υπολογιστή  
που κατασκευάστηκε από  
έλληνα μηχανικό —άγνωστο προς  
το παρόν— στο Βυζάντιο,  
τον 6 μ. X. αιώνα 
 
 
Βυζαντινό Ηλιακό ρολόι  



 
 
 
 
 
 

ΟΜΑΔΑ 3 

ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΣ 

ΓΚΟΥΛΕΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΑΣΤΕΡΙΝΟΣ ΑΡΗΣ 

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ  ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 



3η ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ  ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 



Ανίχνευση του μηχανισμού (1/5) 

 Με τη βοήθεια του τομογράφου έχουν διαβαστεί αρκετές από τις 
επιγραφές που υπήρχαν στις πλάκες και στους περιστρεφόμενους 
δίσκους, οι οποίες εμπεριέχουν αστρονομικούς και μηχανικούς 
όρους, και έχουν χαρακτηριστεί από τους ειδικούς ως ένα είδος 
"εγχειριδίου χρήσης" του οργάνου 

 ο μηχανισμός φέρει 30 οδοντωτούς τροχούς οι οποίοι 
περιστρέφονται γύρω από 10 άξονες 

 Η λειτουργία του μηχανισμού κατέληγε σε τουλάχιστον 5 καντράν, 
με έναν ή περισσότερους δείκτες για το καθένα 

 Σπειροειδές αποδείχθηκε και το καντράν στο κάτω μέρος της πίσω 
πλευράς του Μηχανισμού, το οποίο φέρει 223 υποδιαιρέσεις στη 
σπείρα των τεσσάρων στροφών. Τόσο ο αριθμός των 
υποδιαιρέσεων όσο και η ανάγνωση των συμβόλων («Σ» για τη 
Σελήνη και «Η» για τον Ήλιο) που εντοπίστηκαν μεταξύ αυτών 
καταδεικνύουν ότι αυτό αποτελεί αναπαράσταση του κύκλου του 
Σάρου, ο οποίος προβλέπει εκλείψεις του Ηλίου και της Σελήνης 

 



 Οι σπείρες  του μηχανισμού σχετιζόταν με τον Μετωνικό κύκλο 
των Βαβυλωνίων 

 Ο Μετωνικός κύκλος προκύπτει από τη στενή ισοτιμία 19 ετών 
με 235 σεληνιακούς μήνες (ένας σεληνιακός ή συνοδικός μήνας 
είναι το διάστημα μεταξύ δύο ομοίων φάσεων της Σελήνης, π.χ. 
από Πανσέληνο σε Πανσέληνο). Ο κύκλος αυτός 
αντιπροσωπεύει την επιστροφή της Σελήνης στην ίδια φάση και 
στην ίδια ημερομηνία του έτους. Με το κλείσιμο του κύκλου, ο 
Ήλιος, η Σελήνη και η Γη επιστρέφουν στους ίδιους περίπου 
σχετικούς προσανατολισμούς 
Για παράδειγμα  αν μια ηλιακή ή σεληνιακή έκλειψη συμβεί 

σήμερα, μια παρόμοια θα συμβεί έπειτα από 223 σεληνιακούς 
μήνες. Έτσι από τις παρελθούσες εκλείψεις μπορούν να 

προβλεφθούν οι επόμενες!!!!!!! 

Ανίχνευση του μηχανισμού (2/5) 





Ανίχνευση του μηχανισμού (3/5) 
ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Η περιστροφή από τον χρήστη ενός χειροκίνητου στροφείου κινούσε 
ταυτόχρονα όλους τους δείκτες μέσω των οδοντωτών τροχών και των 
αξόνων που τους συνδέουν έτσι αν επιλεγόταν 1 ημερομηνία στην 
εμπρόσθια κλίμακα και ο επιθυμητός μήνας και το έτος στην άνω 
οπίσθια κλίμακα οι υπόλοιποι δείκτες θα έδιναν όλες τις διαθέσιμες 
πληροφορίες αστρονομικές γι αυτή την ημερομηνία!!!!! 

Περιείχε τα εξής 6 ημερολόγια 
*1 ολυμπιάδα στον μηχανισμό διαρκεί 50 μήνες  

o Ημερολογιο-18 ετών και 10 ημερών (εκλείψεις) 223 μηνών 
σεληνιακών που αφορούν τις εκλείψεις και του ήλιου και της σελήνη 

o Ημερολογιο-54  ετών  ( προέβλεπε εκλείψεις)  
o Ημερολογιο-19 ετών 
o Ημερολόγιο του Μέτωνος  Φάσεις  της σελήνης 
o Ημερολογιο-76 ετών Φάσεις  της σελήνης 
o Ημερολογιο-1 έτους  365 ημερών  
o Ημερολογιο-4 -τια της Ολυμπιάδος ( δηλαδή 8-τία) 



 Αξίζει να σημειωθεί ότι επειδή ο αριθμός των ημερών στον κύκλο 
του Σάρου δεν είναι ακέραιος, οι σεληνιακές εκλείψεις είναι 
μετατοπισμένες κατά οκτώ ώρες και οι ηλιακές (οι οποίες 
γίνονται ορατές από συγκεκριμένα γεωγραφικά πλάτη) 
μετατοπίζονται κατά 120 μοίρες 

 Ακριβείς επαναλήψεις σεληνιακών εκλείψεων λαμβάνουν χώρα 
έπειτα από τρεις κύκλους του Σάρου (όταν οι οκτάωρες 
μετατοπίσεις συμπληρώσουν ένα 24ωρο), πράγμα το οποίο 
περιγράφεται από τον κύκλο του Εξελιγμού, διάρκειας 54 ετών. 

 Ο κύριος μηχανισμός περιλαμβάνει γρανάζια με δόντια που 
έχουν κοπεί με κλίση 60ο , καθώς επίσης ένα διαφορικό σύστημα 
για την εκτέλεση αφαιρέσεων, κάτι που δηλώθηκε για 
ευρεσιτεχνία στην Αγγλία το έτος 1832!!!!. * 

*Σήμερα γνωρίζουμε ότι η κλίση των 60ο  στα δόντια των γραναζιών δεν 

παρέχει καλό βαθμό αποδόσεως, προκαλεί όμως μεγάλη εντύπωση ως γεγονός 
η ύπαρξη τέτοιων γραναζιών.  

Ανίχνευση του μηχανισμού (4/5) 



Τα κομμάτια  του μηχανισμού που βρέθηκαν στο ναυάγιο  



      

Απεικόνιση των γραναζιών  του μηχανισμού 



Ο δίσκος ενδείξεων της πρόσοψης 
 περιέχει δύο κυκλικές κλίμακες: η εξωτερική περιλαμβάνει τους 

μήνες του έτους και η εσωτερική τους ζωδιακούς αστερισμούς 

 Οι δύο κλίμακες έχουν βαθμονομήσεις σε μοίρες 

 Η πρόσοψη του περιβλήματος βρίσκεται πάνω από το κινητήριο 
γρανάζι, το οποίο κινούσε, κατά τα φαινόμενα, ένα δείκτη σε 
εκκεντρικό τύμπανο.  

Με συσχετισμό ίδιων γραμμάτων  

του αλφαβήτου που περιέχονται 

 στην πρόσοψη και στο ημερολόγιο 

συμπεραίνουμε ότι ο χρήστης  

του μηχανισμού διάβαζε  

σ' αυτόν τις ώρες ανατολής  

και δύσης του Ήλιου. 

Ανίχνευση του μηχανισμού (5/5) 



Η αποκωδικοποίηση των επιγραφών(1/3) 

 το όργανο περιείχε τέσσερις επιφάνειες με υπομνηματικές 
επιγραφές. Οι επιγραφές αυτές ήταν στην εξωτερική πλευρά του 
πορτόφυλλου πρόσοψης, στην εσωτερική του οπίσθιου 
πορτόφυλλου, στην πλάκα ανάμεσα στους δύο οπίσθιους 
δίσκους ενδείξεων και στην «πλάκα παραδειγμάτων» κοντά στον 
πρόσθιο δίσκο ενδείξεων. Πέρα από αυτά, κάθε εξάρτημα και 
κάθε οπή έφερε αλφαβητικούς χαρακτήρες συσχετισμού, ώστε 
να εξασφαλίζεται η χρονικά και λειτουργικά σωστή σειρά 
συναρμολόγησης των εξαρτημάτων. 

 Οι κύριες επιγραφές είναι διαβρωμένες σε σημαντικό βαθμό και 
είναι αδύνατον να διαβαστούν με απλό οπτικό έλεγχο. Με 
διάφορες ακτινοβολίες είναι όμως δυνατόν να ανιχνευτούν τα 
αποτυπώματα που άφησε η εγχάραξη των αρχικών επιγραφών 
σε άλλες επιφάνειες του μηχανισμού, με αποτέλεσμα να 
γνωρίζουμε σήμερα σημαντικό τμήμα από το περιεχόμενο των 
επιγραφών. Σήμερα γίνονται λοιπόν δεκτά τα εξής: 



Η αποκωδικοποίηση των επιγραφών(2/3) 
Η επιγραφή στο μεγάλο κομμάτι αναγράφει τα εξής   

 

ΕΣΠΕΡΙΑ  
 
ΥΑΔΕΣ ΔΥΟΝΤΑΙ ΕΣΠΕΡΙΑ  
 
ΤΑΥΡΟΣ ΑΡΧΕΤΑΙ ΕΠΙΤΕΛΛΕΙΝ 
 
ΛΥΡΑ ΕΠΙΤΕΛΛΕΙ ΕΣΠΕΡΙΑ  
  
ΠΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΛΕΙ ΠΡΩΙΑ  
 
ΥΑΣΕΠΙΤΕΛΛΕΙ ΠΡΩΙΑ  
 
ΔΙΔΥΜΟΙ ΑΡΧΟΝΤΑΙ 
ΕΠΙΤΕΛΛΕΙΝ 
 
ΑΕΤΟΣ ΕΠΙΤΕΛΛΕΙ ΕΣΠΕΡΙΟΣ 
 
ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ΄ΔΥΝΕΙ ΕΩΙΟΣ 

...το βράδυ  
 
Οι Υάδες δύουν το βράδυ  
 
Ο Ταύρος αρχίζει ν' ανατέλλει  
 
Η Λύρα ανατέλλει το βράδυ 
 
Οι Πλειάδες ανατέλλουν το πρωί  
 
Οι Υάδες ανατέλλουν το πρωί  
 
Οι Δίδυμοι αρχίζουν ν' ανατέλλουν  
 
 
Ο Αετός ανατέλλει το βράδυ  
 
Ο Αρκτούρος δύει το πρωί 



Η αποκωδικοποίηση των επιγραφών(3/3) 
Η επιγραφή στο πίσω θυρόφυλλο αναγράφει 

ΠΡΟΕΧΟΝΑΥΤΟΥΣ  ... ΜΟΝΟΙ  ΦΕΡΕΙ 
ΩΝΗΜΕΝΕ ΤΟ ΣΤΟ ΔΕΔΙΑ  ΤΗΣ 
ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 
 
ΓΝΩΜΩΝ ΣΥ  
ΗΛΙΟΥΑΚΤΙΝ  
ΜΙΝΟ ΘΕΛ ΕΞΗΛΘΕΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΩΡΑΣ  
ΓΝΩΜΟΝΙΑ ΔΥΟ ΩΝ Τ΄ ΑΚΡΑ ΦΕΡΟ  
 
 
ΤΕΣΣΑΡΑ ΔΗΛΟΙΔΟ ΜΕΝΤ  
 
…..   ΣΥΝΓΕΙΝΟΜΕΝΟΙ 
ΟΣ ΔΙΑΙΡΕΘΗ Η ΟΛΗ  
ΕΛΕΙΠΤΙΚΟΙΣ  
ΟΜΟΙΑ ΤΟΙΣ ΕΠΙΤΗΣΕ  ΦΕΡΕΙ ΤΑ  

Προεξέχοντας ...μόνοι φέρει απ' τις 
οποίες η μια και η άλλη της 
Αφροδίτης  
 
ο γνώμονας  
την ηλιαχτίδα  
απ' όπου βγήκε από την πρώτη χώρα  
δυο γνωμόνια των οποίων τα άκρα  
φέρουν  
 
τέσσερα, το ένα δείχνει  
τα 776 χρόνια, 19 χρόνια του  
233 συμβαδίζοντας  
ώστε να διαιρεθεί η όλη  
εκλειπτική  
παρόμοια με εκείνα που πάνω στη …….. 
φέρει  



Ακρίβεια  μηχανισμού 



  
 





 
 
 
 
 
 

ΟΜΑΔΑ 4 

ΚΕΔΡΑΣ ΘΩΜΑΣ 

ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΖΑΧΟΣ ΗΛΙΑΣ 

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 



Δεκαετία του '50 

Η πρώτη σε βάθος μελέτη του Μηχανισμού από τον βρετανό φυσικό 
και ιστορικό της επιστήμης Derek J. de Solla Price, τον ειδικό στη μελέτη 
επιγραφών έλληνα επιστήμονα Γιώργο Σταμήρη και τον κ. Χαράλαμπο 
Καράκαλο, πυρηνικό φυσικό στον «Δημόκριτο» καταδεικνύει ότι 
πρόκειται για τον πιο πολύπλοκο μηχανισμό της αρχαιότητας, χωρίς να 
μπορεί να δοθεί απάντηση ως προς τη χρησιμότητά του. 

Ο ναύαρχος Ιωάννης Θεοφανίδης δημιουργεί το πρώτο μοντέλο του 
Μηχανισμού. 
 

Δεκαετία του '30 

3Η ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ -ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 



Σεπτέμβριο του 2005 

Η ομάδα του Προγράμματος για τη μελέτη του Μηχανισμού των 
Αντικυθήρων αξιοποιεί καινοτόμες τεχνολογίες για να συλλέξει 
δεδομένα τόσο από το εσωτερικό του Μηχανισμού όσο και από τις 
επιγραφές που φέρει αυτός. 

Με το PTM Dome έγινε δυνατή η εκπληκτική επανεμφάνιση σχεδόν 
σβησμένων κειμένων και στοιχείων της επιφάνειας του Μηχανισμού 
που δεν είναι ευδιάκριτα ακόμα και με τα καλύτερα συστήματα 
συμβατικής και ψηφιακής φωτογράφησης. 
 

Φθινόπωρο του 2005 

Πλήθος ερευνητών ασχολείται με τη μελέτη του Μηχανισμού. Από τις 
πιο αξιοσημείωτες μελέτες είναι αυτή του Βρετανού Michael Wright ο 
οποίος προχωρεί στη δημιουργία ενός μοντέλου, όπως είχε κάνει στο 
παρελθόν και ο Price που θεωρείται και η  πιο αξιόπιστη ανακατασκευή 
του μηχανισμού η οποία εκτίθεται στο Αρχαιολογικό μουσείο Αθηνών 

Δεύτερο μισό του 20ού αιώνα 



Τα αποτελέσματα της μελέτης των παραπάνω δεδομένων 
δημοσιεύονται στην επιθεώρηση «Nature». Από αυτά καταδεικνύεται η 
χρησιμότητα του Μηχανισμού: επρόκειτο για όργανο πρόβλεψης 
εκλείψεων. 

Νοέμβριος του 2006 

Εργάστηκε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο πολυμελής ομάδα της 
εταιρείας X-Tek.Οι τριδιάστατες εικόνες που προέκυψαν όταν τα 
θραύσματα του αρχαίου Μηχανισμού εξετάστηκαν με τον 
υπερσύγχρονο τομογράφο αποκαλύπτουν άγνωστες πτυχές του 
εσωτερικού του, οι οποίες παρέμεναν κρυμμένες στον βυθό της 
θάλασσας των Αντικυθήρων περισσότερο από δύο χιλιάδες χρόνια. Με 
αυτή τη μέθοδο αποκαλύφθηκαν για πρώτη φορά επιγραφές το πάχος 
των οποίων δεν ξεπερνά το ένα δέκατο του χιλιοστού.  

Οκτώβριο του 2005 



Νέες Προσπάθειες Ανακατασκευής (1/2) 

 Τα νέα αποτελέσματα και το τελευταίο διάγραμμα των οδοντωτών 
τροχών του Ερευνητικού Προγράμματος του Μηχανισμού των 
Αντικυθήρων έχουν οδηγήσει στην κατασκευή νέων μοντέλων από 
άλλους ερευνητές και τα αποτελέσματα έχουν ενσωματωθεί σε 
τουλάχιστον τρία μοντέλα, κατασκευασμένα από τους Μάικλ Ράιτ, 
Διονύσιο Κριάρη και Μάσσιμο Βισεντίνι, ενώ κατασκευάζεται 
μοντέλο και από την ερευνητική ομάδα. 

 Το μοντέλο που κατασκευάστηκε και αναθεωρήθηκε από το Μάικλ 
Ράιτ στο Λονδίνο, ενσωματώνει τα ευρήματα του Ερευνητικού 
Προγράμματος. Το μοντέλο του βασίζεται στην προσωπική του 
έρευνα, αλλά τροποποιήθηκε ελαφρώς για να έρθει σε συμφωνία με 
τα ευρήματα του Antikythera Mechanism Research Project. Ο 
μηχανισμός του ενσωματώνει τους πέντε πλανήτες που ήταν 
γνωστοί στην αρχαιότητα. 
 



 Στην Ελλάδα, ο Διονύσης Κριάρης, μαθηματικός και κατασκευαστής 
αρχαίων οργάνων, έχει κατασκευάσει ένα μοντέλο που βασίζεται 
στα νέα ευρήματα του Ερευνητικού Προγράμματος του 
Μηχανισμού των Αντικυθήρων, το οποίο σήμερα εκτίθεται στο 
Παιδικό Μουσείο του Μανχάταν. 

 Στην Ιταλία κατασκευάστηκε ένα ενδιαφέρον λειτουργικό μοντέλο 
από τον Μάσσιμο Βισεντίνι. Ο Βισεντίνι εργάστηκε σύμφωνα με τα 
διαγράμματα του Ερευνητικού Προγράμματος του Μηχανισμού των 
Αντικυθήρων και το μοντέλο του βασίζεται σε μια παραλλαγή του 
μοντέλου του Ερευνητικού Προγράμματος του Μηχανισμού των 
Αντικυθήρων. 

 Το πιο πρόσφατο μοντέλο κατασκευάζεται από την Ομάδα Μελέτης 
του Μηχανισμού, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Οι 
καθηγητές Γιάννης Σειραδάκης και Κυριάκος Ευσταθίου είναι 
υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό του μοντέλου σε υπολογιστή και τη 
μεταφορά του σε χαλκό. 

Νέες Προσπάθειες Ανακατασκευής (2/2) 



 Υπάρχει  περίπτωση ο μηχανισμός να δημιουργήθηκε από τον Αρχιμήδη 

 Ο Αρχιμήδης  είχε κατασκευάσει αυτόματα ρολόγια που έπαιρναν κίνηση 
από ομαλή και περιοδική, επαναλαμβανόμενη  κίνηση ύδατος, με ροπές 
που δημιουργούνται με τη χρήση μοχλών, σπάγκων και νεύρων. 
Μαθαίνουμε   λοιπόν ότι το ρολόι του ήταν πολύπλοκο, άρα είναι πιθανό 
να κατασκεύασε ο ίδιος και τον μηχανισμό.  

 Επίσης έλληνες και Λατίνοι συγγραφείς μας πληροφορούν για την σφαίρα 
ή πλανητάριο του Αρχιμήδη. Η σφαίρα λοιπόν ήταν γυάλινη και 
αναπαριστούσε τις κινήσεις των ουράνιων σωμάτων, της σελήνης, του 
ηλίου, των πλανητών στο ζωδιακό κύκλο με τα αστέρια.  

 Όπως μας πληροφορεί ο Πάππος  όλα αυτά τα  δημιούργησε ο ίδιος ο 
Αρχιμήδης, ο οποίος επινόησε θεωρητικά με γεωμετρία και με 
αριθμητική όσα απαιτούντο για την κίνηση των ουράνιων σωμάτων.  

 Δυστυχώς δεν έχουμε περιγραφή του πλανηταρίου του Αρχιμήδη ούτε 
της μηχανικής ουράνιας σφαίρας που ήταν μέσα σε μια γυάλινη σφαίρα, 
διότι χάθηκε το σχετικό σύγγραμμα  και τα αντικείμενα τα πήρε ο 
κατακτητής των Συρακουσών Μάρκελος μετά τον φόνο του Αρχιμήδη από 
τους Ρωμαίους 

** Ο Αρχιμήδης, η Σφαίρα του και ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων   



MEΛΕΤΗΤΕΣ 
Η μελέτη που συνεχίζεται και σήμερα από Άγγλους και Έλληνες 
ειδικούς των Πανεπιστημίων : 
 
 
 Κάρντιφ 
 Αθηνών 
 Θεσσαλονίκης 
 Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου  
του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης 



 
 
 
 
 
 

ΟΜΑΔΑ 5 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΜΠΑΜΠΟΥΛΗΣ  ΘΟΔΩΡΟΣ 

ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ  
ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 



Η ανθρωπιστικη αξια του 
Μηχανισμου 

Οι σύγχρονες Επιστήμες, η Τεχνολογία και εν γένει ο 
σημερινός παγκόσμιος πολιτισμός είναι στην 

πραγματικότητα η συνέχεια του  ελληνικού πολιτισμού  

49 



 Η Αστρονομία γεννιέται ως πρακτική και βαθμιαία γίνεται  
επιστήμη, πιθανότατα η πρώτη επιστήμη στην Ελλάδα, καθώς  
όλο και περισσότερο περιγράφονται και στη συνέχεια 
προβλέπονται με βάση τα μαθηματικά και τους φυσικούς 
νόμους. 

  Οι Έλληνες αντιλαμβάνονται πολύ νωρίς την έννοια της 
Αιτιοκρατίας ( Άνευ αιτίου ουδέν εστίν, Αριστοτέλης). 
Καταλαβαίνουν πως υπάρχουν νόμοι που διέπουν τα φυσικά 
φαινόμενα, με τους οποίους μπορούν να ερμηνεύουν τα 
παρατηρούμενα στο Σύμπαν. 

 Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων είναι το σημαντικότερο εύρημα 
υψηλής τεχνολογικής ανάπτυξης της αρχαιότητας. Είναι ο 
παλαιότερος μηχανισμός στον κόσμο που φέρει οδοντωτούς 
τροχούς (γρανάζια) και μετρητικούς κύκλους, μια κατηγορία 
αντικειμένων που θεωρούνται οι γεννήτορες της σύγχρονης 
Επιστήμης. 
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 Η τεχνολογία των οδοντωτών τροχών διατηρήθηκε εν μέρει 
και στο Βυζάντιο, δεδομένου ότι έχει βρεθεί ένας 
απλούστερος μηχανισμός κατασκευασμένος τον 5ο-6ο 
αιώνα. Μάλιστα αντίστοιχος μηχανισμός περιγράφεται από 
τον μεταγενέστερο Άραβα Al Biruni.  

 
  Ένα μεγάλο ποσοστό των τεχνολογικών κατακτήσεων στον 

τομέα αυτό αφομοιώθηκε από τους Άραβες, οι οποίοι  
πειραματίστηκαν με διάφορα σχέδια και κατασκευές για να 
αποδείξουν την ορθότητα των ελληνικών κειμένων.  

 
 Η τεχνολογία των οδοντωτών τροχών                                                          

εξελίχθηκε μεταξύ  άλλων στην ωρολογοποιία που 
εμφανίστηκε και άνθησε στην Ευρώπη τον 13ο και 14ο 
αιώνα 
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Αριστερά : Ο ημερολογιακός μηχανισμός οδοντωτών 
τροχών του Al Biruni. (Χειρόγραφο του 14 αι. μ.Χ. ) 
 Δεξιά: Αραβικός αστρολάβος του Ibrahim ben Saidas-Sahli.  



53 

Αριστερά: Ανακατασκευή αστρονομικού μηχανισμού του 14ου 
αιώνα του  Giovanni de' Dondi,  φιλολόγου και φυσικού  του 
Μεσαίωνα 
Κέντρο, Δεξιά: Χειρόγραφα του ίδιου μηχανισμού 
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Συμπερασματικά λοιπόν, ο μηχανισμός των Αντικυθήρων αποτελεί 
έναν πρωτοποριακό μηχανισμό, μια πραγματικά επαναστατική 
ανακάλυψη στον τομέα της Μηχανικής για την εποχή του 
(περίπου 80 π. Χ.), που έθεσε τις βάσεις της Σύγχρονης Επιστήμης. 

Ο σημερινός κόσμος δεν θα είχε την σημερινή του τεχνολογική 
ανάπτυξη   αν δεν υπήρχαν οι Έλληνες φιλόσοφοι και μαθηματικοί 
όπως ο Θαλής, ο  Λεύκιππος, ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης,  οι 
οποίοι δημιούργησαν τη σύγχρονη Φιλοσοφία και Τεχνολογία. Ο 
σύγχρονος  πολιτισμός βασίζεται στην Αρχαία Ελληνική παράδοση, 
που εάν δεν είχε διακοπεί, ίσως  ο άνθρωπος να είχε φτάσει στη 
Σελήνη τον 4ο αιώνα π. Χ. 



Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων είναι το σημαντικότερο εύρημα 
υψηλής τεχνολογικής ανάπτυξης της αρχαιότητας. Αποτελεί έναν 
πρωτοποριακό μηχανισμό, μια πραγματικά επαναστατική ανακάλυψη 
στον τομέα της Μηχανικής για την εποχή του (περίπου 80 π. Χ.). 
  
Είναι ο παλαιότερος μηχανισμός στον κόσμο που φέρει οδοντωτούς 
τροχούς (γρανάζια) και μετρητικούς κύκλους, μια κατηγορία 
αντικειμένων που θεωρούνται οι γεννήτορες της σύγχρονης 
Επιστήμης ,αντάξιοι πρόγονοι των οργάνων που σήμερα 
χρησιμοποιούνται σε πειραματικά εργαστήρια (όπως το CERN της 
Ελβετίας ) για την  μελέτη των σωματιδίων  στο ΣΥΜΠΑΝ ……. 
 



 
Βιβλιογραφία: 
 
1)Ξ. Διον.  Μουσά , Ο μηχανισμός των Αντικυθήρων, Ένωση Ελλήνων Φυσικών, Αθήνα 
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2)Χρήστος Λάζος , Ο υπολογιστής των Αντικυθήρων ,Αίολος ,Αθήνα 1994. 
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ΖΗΝΑ: « Εμείς θα σας μιλήσουμε για την ανακάλυψη»……. 

ΜΑΡΙΑ: Απότομα ξεκινάς!  

Αγαπητοί μας θεατές, εσείς που μας ακούτε με τόση προσοχή, θέμα του δικού μας project είναι  

Ο Μηχανισμός Των Αντικυθήρων, ο οποίος θεωρείται ο πρώτος ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ υπολογιστής του 

κόσμου.  

Ο μηχανισμός βρισκόταν σε ένα καράβι το οποίο βυθίστηκε και κανείς δεν ήξερε την ύπαρξη του.  

Φανταστείτε ότι βρισκόταν στη Μεσόγειο πάνω από 20 αιώνες και σε βάθος 40 με 64 μέτρα.  

Εμείς τώρα χωριστήκαμε σε 5 ομάδες κάθε μια από τις οποίες ασχολήθηκε είτε με τον τρόπο  

λειτουργίας του μηχανισμού είτε με τις διάφορες έρευνες γύρω από το θέμα και φυσικά με την 

ανακάλυψη του Υπολογιστή των Αντικυθήρων 

PROJECT ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ» 

‘‘ΘΕΑΤΡΙΚΟΙ’’ ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΛΟΓΩΝ: ΤΣΙΛΟΦΥΤΗ ΜΑΡΙΑ 

ΖΗΝΑ :Ναι καλά όλα αυτά αλλά μήπως να μπούμε στο θέμα μας? 

 

ΙΩΑΝΝΑ: Και όπως προείπα ας μιλήσουμε για την ανακάλυψη του μηχανισμού, 

(μικρή παύση) 

Η ανακάλυψη του μηχανισμού έγινε τη Μεγάλη Εβδομάδα του 1900, δηλαδή μεταξύ 16 και 22 

Απριλίου. Σύμιοι σφουγγαράδες στο δρόμο τους για την Αίγυπτο σταμάτησαν αναγκαστικά λόγω 

κακοκαιρίας στα Αντικύθηρα . 

ΖΗΝΑ :για να μην κάθονται άπραγοι βούτηξαν στα βαθιά και εντόπισαν το μεγάλο 

ναυάγιο το οποίο περιείχε διάφορα αγάλματα όπως ο έφηβος των Αντικυθήρων, έναν ανδριάντα και 

φυσικά τον Μηχανισμό των Αντικυθήρων. Το ναυάγιο ανασύρθηκε ολικώς το 1901, κάτω από αντίξοες 

συνθήκες και με φοβερές απώλειες, δύο δύτες νεκροί και ένας ανάπηρος για πάντα. 

 

ΙΩAΝΝΑ: Αξίζει να αναφερθεί ότι με βάση τη μορφή των ελληνικών επιγραφών που φέρει ο 

μηχανισμός χρονολογείται μεταξύ του 150 π.χ. και το 100 π.χ. αρκετά πριν την ημερομηνία του 

ναυαγίου το οποίο ενδέχεται να συνέβη ανάμεσα στο 87 και 63 π.χ. . 

ΜΑΡΙΑ :Ορισμένα από τα ευρήματα σώζονται μέχρι σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών. Στην 

εικόνα βλέπετε την ακριβή τοποθεσία όπου έγινε η ανακάλυψη του περιβόητου μηχανισμού. 



ΕΛΙΖΑ: Εμείς θα σας μιλήσουμε για την ιστορική εξέλιξη του μηχανισμού. Η 

Ελληνιστική περίοδος θεωρείται κατ΄ εξοχήν περίοδος ανάπτυξης της μηχανικής. Όπως είπαμε και 

προηγουμένως ο μηχανισμός θεωρείται ο πρώτος υπολογιστής του κόσμου. Όμως είναι πράγματι η πρώτη 

κατασκευή με γρανάζια? 

 

ΒΑΝΑ: Όχι! Στους προγόνους του μηχανισμού εντάσσονται τα ηλιακά ρολόγια τα οποία από πολλούς 

επιστήμονες θεωρούνται γεννήτορες της σύγχρονης επιστήμης . Έτσι έχουμε τα στατικά ρολόγια σε πρώτο 

επίπεδο, λίγο αργότερα ρολόγια από πέτρα και μάρμαρο και τέλος τα μεταφερόμενα ηλιακά ρολόγια που 

αποτελούν τον προάγγελο του μηχανισμού των Αντικυθήρων. 

 

ΕΛΙΖΑ: Ο Μηχανισμός επειδή κατατάσσεται στην υψηλή τεχνολογία θεωρείται σταθμός στην εξέλιξη της 

ωρολογοποιίας. 

 

ΒΑΝΑ: Πολύ σωστά. Τώρα ιστορικές αναφορές έχουμε σε χειρόγραφα του Αριστοτέλη από τον Βιτρούβιο, 

τον Αρχιμήδη και τον Ήρωνα. Η πιο σημαντική είναι η μαρτυρία του Κικέρωνα. 

 

ΕΛΙΖΑ: δυστυχώς το παρελθόν είναι λίγο δύσκολο να το γνωρίζουμε με πλήρη ακρίβεια. Έχουμε όμως την 

τύχη να ξέρουμε έναν από τους απογόνους του μηχανισμού. Σχετικές έρευνες έφεραν στο φως το μηχανικό 

«Βυζαντινό ηλιακό ρολόι-ημερολόγιο» που κατασκευάστηκε από Έλληνα μηχανικό τον 6° αιώνα μ. Χ. 

  

ΑΡΗΣ: Κυρίες,και κύριοι και παιδιά σας χαιρετούμε κι εμείς... επειδή ο χρόνος είναι περιορισμένος θα μας 

επιτρέψετε να μπούμε κατευθείαν στο θέμα δηλαδή τον τρόπο λειτουργίας του μηχανισμού. Ο Μηχανισμός 

πιστεύεται ότι κατασκευάστηκε περίπου το 150 π. Χ. για την πρόβλεψη των ηλιακών και σεληνιακών 

εκλείψεων. Πρόκειται για ένα αστρονομικό μηχάνημα ακριβείας. 

 

ΜΕΝΕΛΑΟΣ: O μηχανισμός εσωτερικά αποτελείται από 30 αλληλοεμπλεκόμενους οδοντωτούς έκκεντρα 

τοποθετημένους. Ένας περιστρεφόμενος χειροκίνητος άξονας έθετε σε κίνηση τους τροχούς , με 

διαφορετική ταχύτητα τον καθένα που ήταν οργανωμένοι επικυκλοειδώς . στην πίσω πλευρά του 

μηχανισμού υπάρχουν 4 περιστρεφόμενοι ομόκεντροι τροχοί  με τους οποίους υπολογιζόταν θέσεις και 

φαινόμενα των γνωστών πλανητών και άλλων ουρανίων σωμάτων . 



ΧΡΗΣΤΟΣ: O κύριος μηχανισμός περιλαμβάνει γρανάζια με δόντια που έχουν κοπεί με κλίση 60° καθώς 

επίσης και ένα διαφορικό σύστημα για την εκτέλεση αφαιρέσεων. Η λειτουργία του μηχανισμού κατέληγε σε 

5 καντράν με έναν ή περισσότερους δείκτες για τον καθένα. Τα καντράν δεν έφεραν ομόκεντρους κύκλους 

αλλά σπείρες. Το επάνω καντράν στην οπίσθια πλευρά του μηχανισμού σχετιζόταν με τον μετωνικό κύκλο 

των Βαβυλωνίων. 

 

ΑΡHΣ: Ο χειριστής γύριζε τον τροχό στο πλάι της συσκευής και η περιστροφή αυτή μεταφερόταν με 

ατέρμονα κοχλία στα δύο μεγάλα γρανάζια με τις τέσσερις ακτίνες. Το πρόσθιο από αυτά τα γρανάζια 

κινούσε, μέσω ενός έκκεντρου τύμπανου, τους δύο δείκτες στο δίσκο ενδείξεων της πρόσοψης. 

 

ΜΕΝΕΛΑΟΣ: Το οπίσθιο από τα δύο μεγάλα γρανάζια κινούσε, μέσω δύο ομάδων μικρότερων γραναζιών, 

τους δείκτες της πίσω όψης. Με κάθε μικρή ή μεγάλη περιστροφή του πλαϊνού τροχού, μετατοπίζονταν οι 

διάφοροι δείκτες στις δύο πλευρές. 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ: Δυο από τις επιγραφές που βρέθηκαν, η μια στο μεγάλο κομμάτι και η άλλη στο πίσω 

θυρόφυλλο, αποκωδικοποιήθηκαν και τις έχουμε στα χέρια μας. 

  

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ: Η ομάδα μας ασχολήθηκε με τις πρόσφατες έρευνες και τις προσπάθειες ανακατασκευής 

του μηχανισμού. 

 

ΗΛΙΑΣ: Ξεκινάμε με τη δεκαετία του '30 όπου ο Ιωάννης Θεοφανίδης δημιουργεί το πρώτο μοντέλο του 

μηχανισμού. Προχωράμε στη δεκαετία του '50. Αυτή τη περίοδο γίνεται η πρώτη σε βάθος μελέτη από το 

Βρετανό φυσικό και ιστορικό της επιστήμης Derek j. De Sofia Price, τον Έλληνα μελετητή επιγραφών, 

Γιώργο Σταμήρη και τον κ. Χαράλαμπο   Καρακάλο   Πυρηνικό φυσικό στο Δημόκριτο, χωρίς τα 

αποτελέσματα να είναι ιδιαίτερα κατατοπιστικά για την χρησιμότητα του μηχανισμού. 

 

ΘΩΜΑΣ: Στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα έχουμε πλήθος ερευνητών να ασχολείται με τη μελέτη του 

μηχανισμού. Ελλάδα στο επίκεντρο. Ο Βρετανός Michael Wright προχώρησε στη δημιουργία ενός 

μοντέλου. Ο Wright ήταν αυτός που  έχει επεκτείνει το υλικό του μοντέλο έτσι ώστε να περιλαμβάνει τις 

κινήσεις των 5 πλανητών που ήταν γνωστοί στην αρχαιότητα. Ερμής, Αφροδίτη, Δίας ,Κρόνος, Άρης. 



ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ: Το Σεπτέμβριο του 2005 με το ΡΤΜ Dome μπορέσαμε να επανεμφανίσουμε μέχρι ένα ορισμένο 
σημείο σβησμένα κείμενα και στοιχεία της επιφάνειας του μηχανισμού. Τον Οκτώβριο του ίδιου χρόνου 
αποκαλύφθηκαν για πρώτη φορά επιγραφές πάχους λιγότερο του 1/10 του χιλιοστού. 
ΘΩΜΑΣ: Έναν χρόνο αργότερα το Νοέμβριο του 2006 καταδεικνύεται η χρησιμότητα του μηχανισμού. Με σιγουριά 
πλέον λέμε πως επρόκειτο για ένα όργανο πρόβλεψης 
εκλείψεων. 
ΗΛΙΑΣ: Ένα ενδιαφέρον μοντέλο κατασκευάστηκε επίσης στην Ιταλία από τον Μάσσιμο Βισεντίνι. Το πιο πρόσφατο 
όμως μοντέλο κατασκευάστηκε από την Ομάδα Μελέτης του Μηχανισμού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης. 
  
ΘΟΔΩΡΗΣ: Και ποιος δεν θα ήθελε να ξέρει ποια είναι η Ανθρωπιστική αξία του 
Μηχανισμού ? Κανείς?? Δεν πειράζει., εγώ θα σας πω... 
  
ΣΤΕΦΑΝΟΣ:Η αστρονομία γεννιέται ως πρακτική και βαθμιαία γίνεται επιστήμη. Ίσως 
η πρώτη επιστήμη στην Ελλάδα. Οι Έλληνες αντιλαμβάνονται σχετικά γρήγορα την έννοια της Αιτιοκρατίας καθώς 
καταλαβαίνουν την ύπαρξη νόμων που διέπουν τα φυσικά φαινόμενα και γνωρίζουν πως μπορούν να ερμηνεύσουν 
το σύμπαν... 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ: μηχανισμός των Αντικυθήρων είναι ο παλιότερος μηχανισμός που φέρει οδοντωτούς τροχούς και 
μετρητικούς κύκλους, κατηγορία αντικειμένων που όπως είναι λογικό θεωρούνται οι γεννήτορες της επιστήμης. 
 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ:Η τεχνολογία των τροχών εξελίχθηκε στην ωρολογοποιία τον 13° και 14° 
αιώνα στην Ευρώπη. 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ: δηλαδή με λίγα λόγια ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων αποτελεί ένα πρωτοπόρο μηχανισμό, μια 
πραγματική επιστημονική ανακάλυψη στον τομέα της μηχανικής και δεν είναι καθόλου υπερβολή αν πούμε πως 
έθεσε τις βάσεις της 
Σύγχρονης Επιστήμης... 
ΜΑΡΙΑ: Από τα ηλιακά ρολόγια στον Μηχανισμό των Αντικυθήρων και από τον 
Μηχανισμό φτάσαμε να εξηγούμε όλα τα παράξενα για εμάς, που συμβαίνουν στο σύμπαν... μα., αυτό είναι μια 
άλλη ιστορία! Ευχαριστούμε... 


