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Εισαγωγή 

Η /αρούσα εργασία υλο/οιήθηκε στα /λαίσια /ολιτιστικού /ρογράµµατος /ου 
έχει αναλάβει  το Λύκειο Αρχαγγέλου και αφορά το µηχανισµό των 

Αντικυθήρων. 
Αναφέρεται στην ανακάλυψη του µηχανισµού, /ως /ιθανόν λειτουργούσε, τη 
δοµή και την /ολυ/λοκότητα του ως κατασκευή. Ακόµη /αρουσιάζονται οι 
/ροσ/άθειες ανακατασκευής του µηχανισµού α/ό διάφορους ε/ιστήµονες, τη 
σηµασία /ου είχαν οι ε/ιγραφές του, τις /ιθανές /εριοχές  /ροέλευσής του, 
καθώς και /όσο σηµαντικός θεωρείται σήµερα α/ό τους ε/ιστήµονες.  
Η συλλογή /ληροφοριών έγινε α/οκλειστικά και µόνο µέσω διαδικτύου α/ό 
τους µαθητές (είτε /ρόκειται για άρθρα εφηµερίδων είτε για έρευνες αναρτηµένες 
στο διαδίκτυο). Όσον αφορά την /εριγραφή, τη δοµή και τη λεγόµενη 
«α/οκρυ/τογράφηση» του µηχανισµού, βασίζονται κυρίως στην έρευνα του 
Βρετανού  Derek del Solla Price "Gears from Greeks". Η γραφική ανα/αράσταση 
της δοµής και της /ολυ/λοκότητας του µηχανισµού /ροέρχεται α/ό το 
Εργαστήριο Τεχνολογίας Εκ/αίδευσης του Πανε/ιστηµίου Μακεδονίας, ενώ οι 
φωτογραφίες κυρίως /ροέρχονται α/ό το Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών. 
Ο ε/ονοµαζόµενος  και  υ/ολογιστής των Αντικυθήρων  - α/ό το όνοµά του και 
µόνο, καθώς και α/ό την /ιθανή του /ροέλευση α/ό το νησί της Ρόδου - 
/ροκάλεσε το ενδιαφέρον των συµµετεχόντων µαθητών και εκ/αιδευτικών, για 
τα µυστικά /ου κρύβει και θέλει να φανερώσει. 
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Ο Μηχανισµός των Αντικυθήρων - εισαγωγικά στοιχεία 

 
Ο Μηχανισµός των Αντικυθήρων /ήρε αυτή την ονοµασία α/ό το ναυάγιο 
κοντά στη νήσο Αντικύθηρα. Βρέθηκε σε ναυάγιο /λοίου /ροερχόµενου /ιθανόν 
α/ό τη Ρόδο ή α/ό τα /αράλια της Μικράς Ασίας, και θεωρήθηκε αρχικά ότι 
ήταν αστρολάβος. Θεωρείται /ως κατασκευάστηκε γύρω στο 80 /.Χ., α/οτελεί 
ένα α/ό τα σηµαντικότερα τεχνικά κατασκευάσµατα της Αρχαιότητας, ένας 
µηχανικός υ/ολογιστής µε 30-32 µεταλλικά γρανάζια, /ροοριζόµενος /ιθανόν 
για αστρονοµικές µελέτες. Εκτιµάται ότι µε αυτό το µηχανισµό υ/ολογίζονταν οι 
θέσεις του ήλιου, της σελήνης και των /έντε ορατών µε γυµνό µάτι /λανητών, οι 
φάσεις της σελήνης, η /αρέλευση των µηνών και των ετών και /ροβλε/όταν η 
/ιθανότητα να συµβεί µια έκλειψη.  
Μέχρι /ρόσφατα θεωρούνταν /ως /ροέρχονταν α/ό την  Αλεξάνδρεια, τη Ρόδο 
ή τη Μικρά Ασία. Ενώ σύγχρονες έρευνες  συνδέουν τον µηχανισµό µε τη 
βορειοδυτική Ελλάδα. 
Ο µηχανισµός των Αντικυθήρων α/οτελεί υλική µαρτυρία µιας /ολύ/λοκης 
λε/τοκατασκευής α/ό την ελληνιστική /ερίοδο. Μία /αρόµοια συσκευή είχε 
/εριγράψει ο Ρωµαίος φιλόσοφος και /ολιτικός Cicero Marcus Tullius (Κικέρων, 
106-43 /.Χ.), ο ο/οίος είχε ε/ισκεφτεί τη Ρόδο στα έτη 79-78 /.Χ. Το σχέδιο 
κατασκευής φαίνεται να ακολουθεί την /αράδοση των /λανηταρίων του 
Αρχιµήδη και να σχετίζεται µε τα ηλιακά ρολόγια.  
Ο /ροορισµός του µηχανισµού /αρέµεινε άγνωστος για χρόνια, όταν όµως 
εξετάστηκε το εύρηµα στο ελληνικό ερευνητικό κέντρο «∆ηµόκριτος» (Χ. 
Καράκαλος) µε ακτίνες Χ και γ, δια/ιστώθηκε ότι διαθέτει έναν εντυ/ωσιακά 
/ερί/λοκο µηχανισµό, α/ροσδόκητο για την Αρχαιότητα, σύµφωνα µε τις 
σηµερινές γνώσεις µας.  
Παρόµοιος µηχανισµός εκείνης της ε/οχής, σαν αυτόν των Αντικυθήρων, δεν 
έχει βρεθεί ο/ουδή/οτε αλλού µέχρι σήµερα. Αργότερα, κατά τον 5ο ή 6ο αιώνα, 
φαίνεται να κατασκευάστηκε στο Βυζάντιο ένας µηχανισµός, αρκετά 
α/λούστερος αλλά µε όµοιο /ροορισµό, άγνωστο α/ό /οιον τεχνικό. Μερικούς 
αιώνες µετά κατασκευάστηκε ε/ίσης ένας α/λός µηχανισµός α/ό τον Πέρση 
φιλόσοφο, µαθηµατικό και αστρονόµο Αλ Μ/ιρουνί (Abu-Reyhan Birouni, 973-
1048), µεταφραστή των έργων του Ευκλείδη στη σανσκριτική γλώσσα.  
Σήµερα θεωρείται ο µηχανισµός των Αντικυθήρων ως η /ιο /ερί/λοκη µηχανική 
δηµιουργία µέχρι το 14ο αιώνα, ο/ότε κατασκευάστηκαν τα /ρώτα µηχανικά 
ρολόγια.  
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Η ανακάλυψη του Μηχανισµού των Αντικυθήρων 
 

Το 1901 κά/οιοι σφουγγαράδες α/ό τη Σύµη ανακάλυψαν κοντά στα 
Αντικύθηρα /ου βούτηξαν για σφουγγάρια σε βάθος 42 µέτρων ένα αρχαίο 
ναυάγιο µήκους /ερί/ου 50 µέτρων στο βυθό γεµάτο µ/ρούτζινα και µαρµάρινα 
αγάλµατα. Μέρος  αυτού του αρχαιολογικού θησαυρού ήταν και ο 
ονοµαζόµενος "µηχανισµός των Αντικυθήρων", ένα σύνολο α/ό διαβρωµένα 
γρανάζια /ου θύµιζαν κατάλοι/ο µηχανισµού.  

 
Λόγω των αδέξιων χειρισµών /ου έγιναν κατά την αλίευση και µεταφορά του 
µηχανισµού, αλλά και λόγω /αράλειψης ενεργειών συντήρησης για αρκετές 
δεκαετίες, /ροέκυψαν ορισµένες αλλοιώσεις στα υ/ολείµµατα του µηχανισµού 
και στο ξύλινο /ερίβληµά του, µέσα στο ο/οίο λειτουργούσε ο µηχανισµός, µέχρι 
/ου βυθίστηκε και /αρέµεινε για /ολλούς αιώνες στη Μεσόγειο θάλασσα. 
 
 
 
 

Περιγραφή του Μηχανισµού 
 
Ο κύριος µηχανισµός /εριλαµβάνει γρανάζια µε δόντια /ου έχουν κο/εί µε 
κλίση 60ο, καθώς ε/ίσης ένα διαφορικό σύστηµα για την εκτέλεση αφαιρέσεων, κάτι 
/ου δηλώθηκε για ευρεσιτεχνία στην Αγγλία το έτος 1832. Σήµερα γνωρίζουµε 
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ότι η κλίση των 60ο στα δόντια των γραναζιών δεν /αρέχει καλό βαθµό 
α/οδόσεως, /ροκαλεί όµως µεγάλη εντύ/ωση ως γεγονός η ύ/αρξη τέτοιων 
γραναζιών. ∆εδοµένου ότι αυτά τα µηχανολογικά στοιχεία ήταν µεν γνωστά 
κατά την Αρχαιότητα, όχι όµως σε λε/τοµηχανισµούς, αλλά µόνο σε ογκώδη 
µορφή για τη µετάδοση της κίνησης υ/ό γωνία 90ο, /.χ. σε υδρόµυλους. ∆εν είναι 
ακριβώς γνωστό /ού, /ότε και α/ό /οιον ε/ινοήθηκαν τα /ρώτα γρανάζια.  ο 
Αριστοτέλης αναφέρεται σε γρανάζια /ερί το έτος 330 /.Χ., ο δε Φίλων εκ 
Βυζαντίου (~260-200 /.Χ.) είναι ο /ρώτος /ου γνωρίζουµε µέχρι σήµερα ότι τα 
έχει χρησιµο/οιήσει.  
 

 
Είναι ε/ίσης γνωστό ότι ο Αρχιµήδης κατασκεύαζε /ολύ/λοκους µηχανισµούς, 
οι ο/οίοι ανα/αριστούσαν µε µηχανικό τρό/ο τις κινήσεις ουράνιων σωµάτων, 
δεν έχουν διασωθεί όµως τεχνικές /εριγραφές γι' αυτούς τους µηχανισµούς. 
Εικάζεται ότι ο τρό/ος λειτουργίας τους /ρέ/ει να ήταν /αρόµοιος µε αυτόν του 
µηχανισµού των Αντικυθήρων. Κατασκευές του Αρχιµήδη έχουν αναφέρει σε 
έργα τους, µεταξύ άλλων, οι Πά//ος, Πρόκλος, Σέξτος Εµ/είρικος, Μαρτιανός, 
Οβίδιος, καθώς ε/ίσης ο Κικέρων (Cicero Marcus Tullius, 106-43 /.Χ.). Αυτός ο 
Ρωµαίος /ολιτικός και φιλόσοφος είχε ε/ισκεφτεί τη Ρόδο στα έτη 79-78 /.Χ. και 
έχει αναφερθεί ε/ίσης σε ένα µηχανισµό όµοιο µε αυτόν των Αντικυθήρων του 
Ποσειδώνειου Α�αµέα (135-50 /.Χ.), αστρονόµου, γεωγράφου και γεωλόγου /ου 
ζούσε στη Ρόδο. Γράφει ο Κικέρων: «Πρόσφατα κατασκεύασε ο φίλος µας 
Ποσειδώνιος µια συσκευή, η ο�οία σε κάθε �εριστροφή ανα�αράγει τις ίδιες 
κινήσεις του Ήλιου, της Σελήνης και των �έντε �λανητών». Ο στρατηγός 
Μάρκελλος, ο κατακτητής των Συρακουσών, είχε µεταφέρει τους µηχανισµούς 
του Αρχιµήδη, µετά τη δολοφονία του τελευταίου, και τους το/οθέτησε στον ναό 
της Αρετής στη Ρώµη, ό/ου /αρέµειναν για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Ο 
Ποσειδώνιος, στον ο/οίο γίνεται αναφορά α/ό τον Κικέρωνα, είχε ζήσει για ένα 
διάστηµα στη Ρώµη ως /ρέσβης της Ρόδου, και φαίνεται ότι είχε µελετήσει τους 
µηχανισµούς του Αρχιµήδη, ο/ότε κατασκεύασε κάτι /αρόµοιο.  
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Όταν το έτος 1902 ανακοίνωσε ο αρχαιολόγος Σ/υρίδων Στάης τις /ρώτες 
εκτιµήσεις του για την /ροέλευση και τη χρήση του µηχανισµού, 
αµφισβητήθηκαν τα στοιχεία του, γιατί δεν θεωρήθηκε τότε δυνατόν να έχει 
κατασκευαστεί στην Αρχαιότητα λε/τοµηχανικός µηχανισµός µε την ακρίβεια 
/ου α/αιτεί ένα /λανητάριο. Συµ/ληρωµατικές έρευνες και µελέτες έδειξαν όµως 
ότι /ράγµατι ο µηχανισµός αυτός /ρέ/ει να κατασκευάστηκε /ερί το 80 /.Χ. Σ’ 
αυτές τις έρευνες ε/ιβεβαιώθηκε ακόµα ότι ο µηχανισµός δεν ήταν α/λά ένα 
οµοίωµα αλλά βρισκόταν σε λειτουργία, όταν ναυάγησε το /λοίο. Αυτό 
συµ/εραίνεται α/ό το γεγονός ότι είχαν γίνει δύο ε/ιδιορθώσεις στο µηχανισµό 
και συγκεκριµένα, είχαν αντικατασταθεί ένα δόντι γραναζιού και η ακτίνα ενός 
τροχού /ου είχαν σ/άσει, ίσως λόγω κακού χειρισµού, ίσως και λόγω ατελούς 
κατασκευής.  
 

 
 
Η τεχνογνωσία των µηχανισµών ό/ως αυτού των Αντικυθήρων φαίνεται να 
έµεινε στα αζήτητα και να χάθηκε στις /ολιτικές και /ολιτισµικές ανακατατάξεις 
του χώρου της Ανατολικής Μεσογείου.  µαζί χάθηκε και η ευκαιρία να 
ανα/τυχθεί κατά την ελληνιστική ε/οχή η λε/τοµηχανική τεχνολογία /ου 
οδήγησε /άνω α/ό 14 αιώνες αργότερα στην κατασκευή µηχανικών ρολογιών. 
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Μελέτη και ανακατασκευή του µηχανισµού. Η έρευνα του Price 
 
Ήδη α/ό τα /ρώτα χρόνια της ανακάλυψης του µηχανισµού των Αντικυθήρων 
θεωρήθηκε, λόγω των ε/ιγραφών και των διαβαθµίσεων σε τροχούς, ότι 
ε/ρόκειτο για µια συσκευή για αστρονοµικές εφαρµογές. Μερικοί µελετητές 
εκτιµούσαν ότι ε/ρόκειτο για ένα αστρολάβο /ου βοηθούσε στις θαλασσο/ορίες, 
άλλοι ότι ε/ρόκειτο για ένα µικρό /λανητάριο, ό/ως εκείνο /ου λέγεται ότι είχε 
κατασκευάσει ο Αρχιµήδης. Το 1958 έγινε η /ρώτη συστηµατική µελέτη του 
µηχανισµού α/ό τον Βρετανό Derek del Solla Price (Πράις, 1922-1985), µετέ/ειτα 
καθηγητή της Ιστορίας των Ε/ιστηµών στο αµερικάνικο /ανε/ιστήµιο Yale. Ο 
συγκεκριµένος ερευνητής υ/οστήριζε ότι κατασκευαστής του µηχανισµού των 
Αντικυθήρων /ρέ/ει να ήταν ο Γέµινος ο Ρόδιος (110-40 /.Χ.), στωικός φιλόσοφος, 
µαθηµατικός και αστρονόµος.   

 
Ακτινογραφηµένο τµήµα του µηχανισµού, �άνω στο ο�οίο έχει σχεδιάσει ο Πράις τα 
δόντια των γραναζιών  
 
Ο Πράις ήταν ενθουσιασµένος µε το µηχανισµό των Αντικυθήρων γιατί, ό/ως 
δήλωνε, δεν είχε ανακαλυφθεί /οτέ µέχρι τους νεότερους χρόνους ένα όµοιο 
κατασκεύασµα και δεν υ/άρχει στις αρχαίες /ηγές ο/οιαδή/οτε τεχνική 
/εριγραφή, α/ό την ο/οία να /ροέκυ/τε η /ολυ/λοκότητα αυτών των 
µηχανισµών. Σύµφωνα µε τις σύγχρονες γνώσεις µας για την τεχνολογία της 
ελληνιστικής ε/οχής, δεν θεωρήθηκε δυνατόν να έχει κατασκευαστεί ένας τέτοιος 
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µηχανισµός στην Αρχαιότητα. Αυτό µ/ορεί να σηµαίνει βέβαια ε/ίσης ότι είχαν 
ε/ιτευχθεί µεν εκείνη την ε/οχή κι άλλες κατασκευές ανάλογης /ολυ/λοκότητας, 
οι ο/οίες όµως /αραµένουν ακόµα άγνωστες γιατί δεν έχουν εντο/ιστεί τα 
υ/ολείµµατά τους ή δεν έχουν βρεθεί έγγραφες αναφορές.  
Παρά τις /ολλα/λές /ροσ/άθειές του δεν κατάφερε ο Πράις µέχρι το έτος 1971 
να ανασχεδιάσει το µηχανισµό α/ό τα λιγοστά ευρήµατα του ναυαγίου. Το έτος 
αυτό αξιο/οιήθηκε για /ρώτη φορά η δυνατότητα /ου δινόταν µε τις 
ακτινοβολίες του ελληνικού Κέντρου Πυρηνικής Ενέργειας «∆ηµόκριτος». Με 
χρήση ακτίνων Χ και γ «διαχωρίστηκαν» ο/τικά τα διάφορα ε/ί/εδα 
λειτουργίας και τα ε/ιµέρους γρανάζια του µηχανισµού. Σταδιακά εντο/ίστηκαν 
τα διάφορα λειτουργικά εξαρτήµατα και διευκρινίστηκε ο ρόλος τους, ώστε να 
είναι τελικά δυνατή µια σύνθεση.  
Έτσι γνωρίζουµε σήµερα ότι, ο δίσκος ενδείξεων της /ρόσοψης /εριέχει δύο 
κυκλικές κλίµακες: η εξωτερική /εριλαµβάνει τους µήνες του έτους και η 
εσωτερική τους ζωδιακούς αστερισµούς. Και οι δύο κλίµακες έχουν 
βαθµονοµήσεις σε µοίρες. Η /ρόσοψη του /εριβλήµατος βρίσκεται /άνω α/ό το 
κινητήριο γρανάζι, το ο/οίο κινούσε, κατά τα φαινόµενα, ένα δείκτη σε 
εκκεντρικό τύµ/ανο. Με συσχετισµό ίδιων γραµµάτων του αλφαβήτου /ου 
/εριέχονται στην /ρόσοψη και στο ηµερολόγιο, συµ/εραίνουµε ότι ο χρήστης 
του µηχανισµού διάβαζε σ' αυτόν τις ώρες ανατολής και δύσης του Ήλιου.  
Οι χαραγµένες ενδείξεις στην ο/ίσθια όψη του /εριβλήµατος είναι /ιο σύνθετες 
αλλά και δυσανάγνωστες, λόγω της διάβρωσης.  
 

 
 

Καταρχάς /εριέχονται δύο δίσκοι ενδείξεων: ο κάτω δίσκος /εριλαµβάνει 3 
κινητούς τροχούς, ο /άνω δίσκος τέσσερις. Κάθε δίσκος /εριλαµβάνει ε/ι/λέον 
µια µικρή κλίµακα ενδείξεων, ανάλογη µε αυτή των δευτερολέ/των του 
ρολογιού. Καθένας α/ό τους µεγάλους δίσκους ενδείξεων έχει βαθµονόµηση ανά 
6ο και ανάµεσα στις διαχωριστικές γραµµές /εριέχονται γράµµατα του 
αλφαβήτου και αριθµοί. Στον κάτω δίσκο φαίνεται ο συνδυασµός γραµµάτων 
και αριθµών /ου σηµαίνουν «Σελήνη, τόσες ώρες. Ήλιος, τόσες ώρες» Αυτό 
οδηγεί στο συµ/έρασµα ότι οι βαθµονόµηση σ’ αυτό το δίσκο αναφέρονται στις 
φάσεις της Σελήνης και στις ώρες ανατολής και δύσης του Ήλιου. 
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Στον /άνω δίσκο είναι οι βαθµονοµήσεις /ολύ /υκνότερα χαραγµένες και 
δίνουν /ιθανόν /ληροφορίες για ανατολή, δύση και φάσεις των τότε γνωστών 
/λανητών του ηλιακού συστήµατος. 

 

Προσδιορισµός των λειτουργιών και  $ροσ$άθειες ανακατασκευής του 
Μηχανισµού 

 
Συναθροίζοντας το σύνολο των /ληροφοριών και ρεαλιστικότερων εικασιών 
φαίνεται λογικό να υ/οθέσουµε ότι ο µηχανισµός των Αντικυθήρων 
κατασκευάστηκε για να καταστήσει δυνατή τη µηχανική ανα/αραγωγή των 
κυκλικών αστρονοµικών σχέσεων. Οι τεχνικοί κατέληξαν στην ιδέα για 
κατασκευή αλληλοεξαρτηµένης κίνησης γραναζιών και δεικτών, ό/ως και τα 
αστρονοµικά φαινόµενα φαίνεται να αλληλοεξαρτώνται και να 
ε/αναλαµβάνονται µε αυστηρά /ροκαθορισµένους ρυθµούς. Ο αριθµο/οιηµένος 
τρό/ος αντίληψης των αστρονοµικών φαινοµένων ήταν χαρακτηριστικός στους 
Βαβυλώνιους αστρονόµους της ε/οχής των Σελευκιδών και υιοθετήθηκε κατά την 
ελληνιστική/ρωµαϊκή ε/οχή α/ό µερικούς Έλληνες αστρονόµους, οι ο/οίοι 
είχαν /ερισσότερο την τάση για γεωµετρικούς συσχετισµούς της τροχιάς των 
ουράνιων σωµάτων, µε κύκλους και ε/ικύκλους.  
 
Ο µηχανισµός των Αντικυθήρων είναι ένα αστρονοµικό ρολόι ή ένας σύγχρονος 
αναλογικός υ�ολογιστής, ο ο/οίος χρησιµο/οιεί µηχανικά εξαρτήµατα για να 
µεταφράσει αστρονοµικές /ληροφορίες σε µεγέθη χώρου και χρόνου και να τις 
α/οθηκεύσει σε συσχετισµούς θέσης γραναζιών. Σήµερα δεν είναι γνωστό και δεν 
είναι δυνατόν /ια να εκτιµηθεί, αν ο µηχανισµός βρισκόταν σε αυτόµατη 
λειτουργία ή ρυθµιζόταν µε το χέρι. Ο Πράις ήταν της γνώµης ότι ο µηχανισµός 
λειτουργούσε σε σταθερή θέση και είχε ως κινητήριο µηχανισµός κά/οιο 
υδραυλικό ρολόι ή κάτι αντίστοιχο.  
 
Η µάλλον /ιο αξιό/ιστη ανακατασκευή του µηχανισµού θεωρείται αυτή του 
Πράις, η ο/οία εκτίθεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών.  
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Ανακατασκευή του µηχανισµού (Derek de Solla Price) 

 
Ανακατασκευή του µηχανισµού (Derek de Solla Price) 

 
'Αλλες ανακατασκευές /ου ε/ιχειρήθηκαν είναι αυτές των Αυστραλών Allan 
George Bromley και Frank Percival, µία του Βρετανού John Gleave και άλλη µία 
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του ε/ίσης Βρετανού Michael Wright. Όλες α/οδίδουν µε ικανο/οιητική 
ακρίβεια τις λειτουργίες του µηχανισµού /ου έχουν ανιχνευθεί µέχρι σήµερα, 
αλλά /ροφανώς δεν είναι δυνατόν να /ροσδιοριστεί µε ακρίβεια, /οια α/ό αυτές 
είναι η /ιστότερη.  
 

 
Άλλη ανακατασκευή του µηχανισµού (John Gleave) 

 

 

∆οµή του Μηχανισµού και κατασκευαστικές λε$τοµέρειες 
  
Τα γρανάζια στο εσωτερικό του µηχανισµού είναι στερεωµένα σε µια 
ορειχάλκινη /λάκα. Στη µια /λευρά της /λάκας εντο/ίζονται όλα τα 
συναρµολογηµένα γρανάζια και είναι δυνατόν να /ροσδιοριστεί µε καλή 
ακρίβεια, /όσα δόντια είχε κάθε γρανάζι και /ώς γινόταν η εµ/λοκή των 
γραναζιών µεταξύ τους. Η µελέτη των γραναζιών στην άλλη /λευρά της 
ορειχάλκινης /λάκας δεν είναι τόσο εύκολη, λόγω α/ουσίας των α/αραίτητων 
ενδείξεων.  
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Α�όψεις του Μηχανισµού των Αντικυθήρων α�ό την γραφιστική εξοµοίωση του 
«Εργαστήριο Τεχνολογίας Εκ�αίδευσης» του Πανε�ιστηµίου Μακεδονίας  
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Όλα τα µεταλλικά τµήµατα του µηχανισµού είχαν κο/εί α/ό ενιαίο ορειχάλκινο 
φύλλο µε /άχος 2 mm, το ο/οίο φαίνεται να είχε /αραχθεί αρκετό καιρό /ριν 
α/ό την κατασκευή του µηχανισµού. ∆εν υ/άρχουν εξαρτήµατα α/ό κά/οιο 
άλλο µεταλλικό υλικό. Όλα τα δόντια των γραναζιών είναι ίδιου µεγέθους µε 
γωνία 60ο, έτσι ώστε να µ/ορεί καταρχάς να συνδυαστούν όλα τα γρανάζια 
µεταξύ τους.  
Μελετώντας ο αναγνώστης την αλληλουχία των γραναζιών, ό/ως φαίνονται στις 
τρεις /ροηγούµενες εικόνες, µ/ορεί να α/οκτήσει µια σαφή εικόνα για τον τρό/ο 
λειτουργίας του µηχανισµού των Αντικυθήρων.  
Ο χειριστής γύριζε τον τροχό στο /λάι της συσκευής και η /εριστροφή αυτή 
µεταφερόταν µε ατέρµονα κοχλία στα δύο µεγάλα γρανάζια µε τις τέσσερις 
ακτίνες. Το /ρόσθιο α/ό αυτά τα γρανάζια κινούσε, µέσω ενός έκκεντρου 
τυµ/άνου, τους δύο δείκτες στο δίσκο ενδείξεων της /ρόσοψης. Το ο/ίσθιο α/ό 
τα δύο µεγάλα γρανάζια κινούσε, µέσω δύο οµάδων µικρότερων γραναζιών, 
τους δείκτες της /ίσω όψης. Με κάθε µικρή ή µεγάλη /εριστροφή του /λαϊνού 
τροχού, µετατο/ίζονταν οι διάφοροι δείκτες στις δύο /λευρές. 
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Η α$οκωδικο$οίηση των ε$ιγραφών 
 
Οι µελέτες στα ευρήµατα δείχνουν ακόµα ότι το όργανο /εριείχε τέσσερις 
ε/ιφάνειες µε υ/οµνηµατικές ε/ιγραφές. Οι ε/ιγραφές αυτές ήταν στην 
εξωτερική /λευρά του /ορτόφυλλου /ρόσοψης, στην εσωτερική του ο/ίσθιου 
/ορτόφυλλου, στην /λάκα ανάµεσα στους δύο ο/ίσθιους δίσκους ενδείξεων και 
στην «/λάκα /αραδειγµάτων» κοντά στον /ρόσθιο δίσκο ενδείξεων. Πέρα α/ό 
αυτά, κάθε εξάρτηµα και κάθε ο/ή έφερε αλφαβητικούς χαρακτήρες 
συσχετισµού, ώστε να εξασφαλίζεται η χρονικά και λειτουργικά σωστή σειρά 
συναρµολόγησης των εξαρτηµάτων. 
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Η �ινακίδα µε τη µεγάλη ε�ιγραφή, σύµφωνα µε την ανακατασκευή του Πράις. 
 
Οι κύριες ε/ιγραφές είναι /ροφανώς διαβρωµένες σε σηµαντικό βαθµό και είναι 
αδύνατον να διαβαστούν µε α/λό ο/τικό έλεγχο. Με διάφορες ακτινοβολίες 
είναι όµως δυνατόν να ανιχνευτούν τα α/οτυ/ώµατα /ου άφησε η εγχάραξη των 
αρχικών ε/ιγραφών σε άλλες ε/ιφάνειες του µηχανισµού, µε α/οτέλεσµα να 
γνωρίζουµε σήµερα σηµαντικό τµήµα α/ό το /εριεχόµενο των ε/ιγραφών.  

Οι λέξεις των ε/ιγραφών δεν είναι αναγνώσιµες κατά κανόνα στο συνολικό τους 
µήκος. Ε/ειδή είναι όµως γνωστός ο αστρονοµικός /ροορισµός του οργάνου και 
µε τη σηµαντική συµβολή φιλολόγων-ε/ιγραφολόγων, έχει καταστεί δυνατόν να 
συµ/ληρωθούν διάφορα κενά και να /αρουσιαστεί µια ισχυρή εκδοχή για το 
/εριεχόµενο αυτών των ε/ιγραφών. Σήµερα γίνονται λοι/όν δεκτά τα εξής:  

• Ο Ήλιος αναφέρεται /ολλές φορές και ο /λανήτης Αφροδίτη µόνο µία. 
• Χρησιµο/οιούνται αναφορές χρόνων /ου σχετίζονται µε σηµεία 

διελεύσεως και µε διαδροµές /λανητών. 
• Γίνεται αναφορά στην εκλει�τική (ίχνος της τροχιάς της Γης στην «ουράνια 

σφαίρα»). 
• Αναφέρονται δείκτες, /ροφανώς αυτοί των δίσκων µε τις βαθµονοµήσεις. 
• Μία αράδα κά/οιας ε/ιγραφής /εριέχει την αναφορά: «76 έτη, 19 έτη». 

Αυτές οι αναφορές /ρέ/ει να σχετίζονται µε τον καλλι�ικό κύκλο (Κάλλι/ος 
ο Κυζικηνός, ~370-310 /.Χ.) των 76 ετών (=27.760 ηµέρες), ο ο/οίος είναι 
τετρα/λάσιος του µετωνικού κύκλου (Μέτων ο Αθηναίος, γενν. ~440 /.Χ.) 19 
ετών ή 235 συνοδικών (σεληνιακών) µηνών ή 6.940 ηµερών. Το λεγόµενο 
«µετωνικό ηµερολόγιο» ήταν γνωστό ήδη στους Βαβυλώνιους και τους 
Κινέζους.  

• Η ε/όµενη αράδα /εριλαµβάνει τον αριθµό 223, ο ο/οίος είναι /ιθανόν να 
σχετίζεται µε τον εκλει/τικό κύκλο των 223 σεληνιακών µηνών.  
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Η ε$ιγραφή στο µεγάλο κοµµάτι αναγράφει τα εξής:  
(µε κόκκινο τα α/οκαταστηµένα τµήµατα της ε/ιγραφής) 

ΕΣΠΕΡΙΑ 
ΥΑ∆ΕΣ ∆ΥΟΝΤΑΙ ΕΣΠΕΡΙΑ  

ΤΑΥΡΟΣΑΡΧΕΤΑΙΕΠΙΤΕΛΛΕΙΝ 
ΛΥΡΑΕΠΙΤΕΛΛΕΙΕΣΠΕΡΙΑ  
ΠΛΕΙΑΣΕΠΙΤΕΛΛΕΙΕΩΙΑ  

ΥΑΣΕΠΙΤΕΛΛΕΙΕΩΙΑ  
∆Ι∆ΥΜΟΙΑΡΧΟΝΤΑΙ 

ΕΠΙΤΕΛΛΕΙΝ 
ΑΕΤΟΣΕΠΙΤΕΛΛΕΙΕΣΠΕΡΙΟΣ 

ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ∆ΥΝΕΙΕΩΙΟΣ 

...το βράδυ  
Οι Υάδες δύουν το βράδυ  

Ο Ταύρος αρχίζει ν' ανατέλλει  
Η Λύρα ανατέλλει το βράδυ 
Οι Πλειάδες ανατέλλουν το 

/ρωί  
Οι Υάδες ανατέλλουν το /ρωί  

Οι ∆ίδυµοι αρχίζουν ν' 
ανατέλλουν  

Ο Αετός ανατέλλει το βράδυ  
Ο Αρκτούρος δύει το /ρωί  

 
 
 
 
 
 

Η ε$ιγραφή στο $ίσω θυρόφυλλο αναγράφει: 

ΠΡΟΕΧΟΝΑΥΤΟΥΣ  ... 
ΜΟΝΟΙ  

ΦΕΡΕΙΩΝΗΜΕΝΕ  
ΤΟΣΤΟ∆Ε∆ΙΑ  

ΤΗΣΑΦΡΟ∆ΙΤΗΣ 
ΓΝΩΜΩΝ ΣΥ  
ΗΛΙΟΥΑΚΤΙΝ  

ΜΙΝΟΘΕΛΕΞΗΛΘΕΝ 
ΤΗΣΠΡΩΤΗΣΧΩΡΑΣ  

ΓΝΩΜΟΝΙΑ∆ΥΟΩΝΤΑΚΡΑ  
ΦΕ ΡΟ  

ΤΕΣΣΑΡΑ∆ΗΛΟΙ∆ΟΜΕΝΤ  
ΤΗΣ ΟCL  ΙΘL ΤΟΥ  

ΣΙΣ Σ ΣΚΓ ΣΥΝΓΕΙΝΟΜΕΝΟΙ 
ΟΣ∆ΙΑΙΡΕΘΗ Η ΟΛΗ  

ΕΓΛΕΙΠΤΙΚΟΙΣ  
ΟΜΟΙΑ ΤΟΙΣ ΕΠΙΤΗΣΕ  

ΦΕΡΕΙΤΑ  

Προεξέχοντας 
...µόνοι  

φέρει α/' τις ο/οίες η µια  
και η άλλη  

της Αφροδίτης  
ο γνώµονας  

την ηλιακτίδα  
α/' ό/ου βγήκε α/ό  

την /ρώτη χώρα  
δυο γνωµόνια των ο/οίων τα άκρα 

φέρουν  
τέσσερα, το ένα δείχνει  

τα 776 χρόνια, 19 χρόνια του  
233 συµβαδίζοντας  

ώστε να διαιρεθεί η όλη  
εκλει/τική  

/αρόµοια µε εκείνα /ου /άνω στη  
φέρει  
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Σύγχρονες  α$όψεις σχετικά µε την $ροέλευση του Μηχανισµού 

 
Με τη βορειοδυτική Ελλάδα συνδέεται ο Μηχανισµός των Αντικυθήρων και όχι 
µε την Αλεξάνδρεια, τη Ρόδο ή τη Μικρά Ασία, ό/ως εθεωρείτο µέχρι τώρα, 
σύµφωνα τουλάχιστον µε όσα υ/οστηρίζει, στο /λαίσιο της διδακτορικής της 
διατριβής, η α/όφοιτη του τµήµατος Φυσικής και του τµήµατος Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας του ΑΠΘ, Μαγδαληνή Αναστασίου.  
 
Η ίδια, βάσει της νέας ε/ιστηµονικής έρευνάς της, καταλήγει ε/ίσης στο 
συµ/έρασµα /ως ο κατασκευαστής του µηχανισµού δεν ακολουθούσε τον 
ελικοειδή τρό/ο του Αρχιµήδη στην κατασκευή των σ/ειρών στο /ίσω µέρος του 
µηχανισµού, αλλά έναν α/λούστερο.  
Μέχρι τώρα η έρευνα /άνω στον µηχανισµό κινούνταν γύρω α/ό την ανάλυση 
και την ε/εξεργασία των εικόνων και των τοµογραφιών /ου έχουν ληφθεί, 
σχετικά µε το /όσα γρανάζια διαθέτει ο µηχανισµός, /όσα δόντια έχουν αυτά τα 
γρανάζια, καθώς και τα γράµµατα /ου είναι σκαλισµένα /άνω του.  
Η Μ. Αναστασίου /ροσέγγισε τον Μηχανισµό των Αντικυθήρων α/ό την /λευρά 
της Αστρονοµίας. «Ανα/τύξαµε ένα /ρόγραµµα σε ηλεκτρονικό υ/ολογιστή και 
εξετάσαµε τη σειρά και τη σύνδεση ορισµένων αστρικών γεγονότων, αλλά και 
αθλητικών αγώνων, /ου αναγράφονται /άνω στο µηχανισµό, ώστε να 
µ/ορέσουµε να συµ/ληρώσουµε το /αζλ», µας λέει. Εντύ/ωση /ροκάλεσε ότι, 
µεταξύ των γνωστών /ανελλήνιων στεφανιτών αγώνων, ό/ως οι Ολυµ/ιακοί, τα 
Πύθια, τα Ισθµια και τα Νέµεα, αναφέρονται και οι αγώνες της ∆ωδώνης, /ου 
γίνονταν στην /όλη «Νάια». Αγώνες όχι τόσο σηµαντικοί όσο οι /ροηγούµενοι, 
ο/ότε, µόνο κά/οιος /ου είχε ειδικό ενδιαφέρον γι' αυτούς, κά/οιος /ου ζει στην 
/εριοχή, θα σηµείωνε την ηµεροµηνία /ου τελούνταν.  
«Καταφέραµε να ταυτίσουµε τους 7 α/ό τους 12 µήνες του ηµερολογίου µε το 
ηµερολόγιο της βορειοδυτικής Ελλάδας», υ/ογραµµίζει η Μ. Αναστασίου.  
Σύµφωνα µε τον καθηγητή του τµήµατος Φυσικής του ΑΠΘ, Ιωάννη Σειραδάκη, 
/ου ε/ιβλέ/ει τη διατριβή, τα αστρικά φαινόµενα αλλάζουν θέση σύµφωνα µε το 
σηµείο /άνω στη Γη α/ό το ο/οίο τα /αρατηρεί κανείς. «Αυτός /ου τα σηµείωσε 
/άνω στον µηχανισµό, τα σηµείωσε ό/ως τα έβλε/ε α/ό το γεωγραφικό /λάτος 
α/ό το ο/οίο τα /αρατηρούσε. Και αυτό ε/ίσης ταιριάζει µε την /εριοχή της Β∆ 
Ελλάδας», /ροσθέτει ο Ι. Σειραδάκης. Α/ό την έρευνα δια/ιστώθηκε ότι αυτά τα 
γεγονότα ταυτίζονται /ερισσότερο µε το ηµερολόγιο της βορειοδυτικής Ελλάδας, 
/αρά µε της Αθήνας ή της Ρόδου ή της Μικράς Ασίας. «Ο µηχανισµός συµ/ί/τει 
κατά 100% µε το ηµερολόγιο της Κέρκυρας και του Βουθρωτού και κατά 85% µε 
το ηµερολόγιο της ∆ωδώνης», /ροσθέτει ο Ι. Σειραδάκης. Τα νέα ευρήµατα 
συνδυάστηκαν µε το ναυάγιο στο ο/οίο βρέθηκε ο Μηχανισµός των 
Αντικυθήρων. «Στο ναυάγιο βρέθηκαν ε/ίσης αγάλµατα, νοµίσµατα και άλλα 
αντικείµενα α/ό αυτές τις /όλεις», υ/ογραµµίζει ο Ι. Σειραδάκης.  
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Α$όψεις και σχόλια για το µηχανισµό και τη σηµασία του 

 
Mike Edmunds, καθηγητής Αστρονοµίας, Πανε�ιστήµιο Κάρντιφ, 
Μ.Βρετανία 
 

Robert Hannah, καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης, Πανε�ιστήµιο του Οταγο, Νέα 
Ζηλανδία  

 

Velson Horie, συντηρητής της 
Βρετανικής Βιβλιοθήκης, Μ. Βρ 
ετανία  

 

Alexander Jones, καθηγητής Κλασικών Σ$ουδών, Πανε$ιστήµιο του Τορόντο,  
Καναδάς  

«Αναµφίβολα διαπιστώνουµε την κληρονοµιά των Βαβυλωνίων. Η 
νεοεµφανιζόµενη µηχανική τελειότητα του Μηχανισµού σαφώς εγείρει το 
ζωτικής σηµασίας ερώτηµα σχετικά µε την ανάπτυξη της τεχνολογίας και τις 
γνώσεις των Ελλήνων εκείνης της περιόδου. Πότε ακριβώς, από ποιον, για ποιον 
και για ποιον λόγο κατασκευάστηκε ο Μηχανισµός; Τι άλλου είδους τεχνολογία 
προϋποθέτει η ύπαρξή του; Ποια θα ήταν η επίδραση των µηχανικών µοντέλων 
στην άποψη των Ελλήνων για το Σύµπαν; Αυτά είναι τα ερωτήµατα που 
χρήζουν απαντήσεων».  

 «Ο Μηχανισµός αντικατοπτρίζει την 
ανάπτυξη της τεχνολογίας. Είµαστε 
ενθουσιασµένοι µε τον Μηχανισµό και 
έτσι θα έπρεπε να αισθάνονται όλοι».  

«Ο Μηχανισµός δεν είναι µόνο αντιπροσωπευτικός της τεχνολογικής αιχµής της 
αστρονοµίας της εποχής του, αλλά εµπεριέχει τη δυναµική που θα επιτρέψει την 
επέκταση των γνώσεών µας τόσο για την ίδια την αστρονοµία όσο και για τον 
πολιτισµικό ρόλο της».  

«Σε ό,τι αφορά τον συνδυασµό µεθόδων χρονολόγησης, ο Μηχανισµός των 
Αντικυθήρων είναι ένα προϊόν της εποχής του. Στην ελληνιστική περίοδο 
βρίσκουµε, για παράδειγµα, το παράπηγµα ενσωµατωµένο σε ένα αιγυπτιακό 
ηµερολόγιο ή τον Μετωνικό κύκλο να χρησιµοποιείται για τη ρύθµιση του 
ηµερολογίου της αθηναϊκής πολιτείας ή τον συνδυασµό ηλιακού και υδραυλικού 
ρολογιού στους Αέρηδες».  
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Clive Ruggles, καθηγητής Αρχαιοαστρονοµίας, Πανε�ιστήµιο του Λέστερ, Μ. 
Βρετανία  

 

Alexandra Smith, ιστορικός, Πανε�ιστήµιο του Κάρντιφ, Μ. Βρετανία  

 

 
Και ένας σχολιασµός µε άλλη αφορµή α$ό τον Richard Feynman (Φέυνµαν, 
1918-1988):  

Ο Φέυνµαν είχε ε/ισκεφτεί την Αθήνα και ξεναγήθηκε στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο. Γράφει σε ε/ιστολή /ρος τη σύζυγό του: «Περ/άτησα (στο µουσείο) και 
είδα τόσα /ολλά /ου τα /όδια µου άρχισαν να /ονάνε... Τέλος, είχα βαρεθεί, 
ε/ειδή έβλε/α συνεχώς όµοια /ράγµατα. Υ/ήρχε όµως κάτι διαφορετικό α/ό τα 
άλλα έργα, κάτι /ολύ /αράξενο, σχεδόν α/ίστευτο. Το είχαν ανασύρει α/' τη 
θάλασσα το έτος 1900, ήταν κά/οιο είδος µηχανής µε µεγάλους οδοντωτούς 
τροχούς. Έµοιαζε /ολύ µε το εσωτερικό ενός ρολογιού µε ελατήριο. Υ/ήρχαν 
/ολλοί τροχοί, /ροσαρµοσµένοι µεταξύ τους, µε /ολύ κανονικά "δόντια", καθώς 
και βαθµολογηµένοι κύκλοι µε χαραγµένες ε/άνω τους ελληνικές ε/ιγραφές...  

 «∆ιερωτάται κανείς µέσα από ποιες διαδικασίες προέκυψε ο Μηχανισµός. 
Ποιες ήταν οι κοινωνικές, πολιτικές και ιδεολογικές "χρήσεις" της 
αστρονοµικής γνώσης; Σε ποιον βαθµό αυτές περιελάµβαναν "παθητική" 
παρατήρηση και τι µπορεί να πυροδότησε την επιθυµία µελλοντικής πρόβλεψης; 
Πόσο συνέβαλε σε αυτό η τεχνολογική πρόοδος; Και, τελικά, στην ίδια την 
κλασική Ελλάδα ποια ήταν η σχέση της αρχαϊκής κοσµολογίας (η οποία µπορεί 
να ανιχνευθεί στον καθορισµό του χρόνου των θρησκευτικών τελετών και στον 
προσανατολισµό των ναών) µε την ανάπτυξη της προβλεπτικής επιστήµης της 
αστρονοµίας;».  

 «Ο Μηχανισµός των Αντικυθήρων είναι ένα µοναδικό εύρηµα του αρχαίου 
κόσµου. Παρά την ύπαρξη και άλλων µηχανών κατά την αρχαιότητα, καµία δεν 
φαίνεται να ανταγωνίζεται τον Μηχανισµό σε τεχνολογική πολυπλοκότητα. Τα 
δεδοµένα δηλώνουν πάντως ότι ο Μηχανισµός δεν ήταν ένα µεµονωµένο 
τεχνολογικό προϊόν της εποχής του και ότι η τεχνολογία στην αρχαιότητα ήταν 
περισσότερο ανεπτυγµένη από όσο νοµίζουµε».  
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Ρώτησα την αρχαιολόγο για τη µηχανή /ου είχα δει στο µουσείο - αν είχαν 
βρεθεί άλλες τέτοιες µηχανές ή α/λούστερες /ου οδήγησαν στην κατασκευή της - 
αλλά ούτε /ου καταλάβαινε για /οιο /ράγµα τη ρωτούσα... Μου ζήτησε να της 
εξηγήσω το ενδιαφέρον µου και τον εντυ/ωσιασµό µου για τη µηχανή... Πόση 
άγνοια έχουν οι άνθρω/οι /ου έκαναν κλασικές σ/ουδές. Κι ύστερα 
αναρωτιέµαι, γιατί δεν εκτιµούν την ε/οχή τους, δεν ανήκουν σ' αυτήν, δεν την 
καταλαβαίνουν... Κά/οια κυρία α/ό το /ροσω/ικό του µουσείου /αρατήρησε, 
όταν της εί/αν ότι ο Αµερικανός καθηγητής ήθελε να µάθει /ερισσότερα για το 
έκθεµα 15087: "Α/' όλα αυτά τα ωραία /ράγµατα του µουσείου, γιατί στάθηκε 
ειδικά σε εκείνο το έκθεµα; Γιατί είναι τόσο σηµαντικό;»  

(R.Feynman: «Τι σε νοιάζει εσένα τι σκέφτονται οι άλλοι;», εκδόσεις Τροχαλία, 
Αθήνα.)  
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Βιβλιογραφία  -  Πηγές $ληροφόρησης 

 

«Αρχαίο λά/το/ α/ό την Ή/ειρο» άρθρο της εφηµερίδας «Τα Νέα» 10-12-2009 

« Ο Υ/ολογιστής των Αντικυθήρων. Μηχανισµοί µε διαφορικό γρανάζι», Λάζος 
Χρήστος, εκδόσεις Αίολος Αθήνα 1994. 
 
kathimerini.gr : «Υψηλή τεχνολογία στην αρχαιότητα: Ο Μηχανισµός των 
Αντικυθήρων» 
 

http://www.etl.uom.gr/mr/index.php?mypage=largeimage  

http://el.wikipedia.org/wiki/Μηχανισµος_των_Αντικυθηρων 

http://www.antikythera-mechanism.gr/el  

http://sfrang.com/historia/selida203.htm#2  

 

 


