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Μια ολιστική τεκμηρίωση 



Μελέτησε το παρελθόν αν θες να ορίσεις το μέλλον.

Κομφούκιος, 551-479 π.X., Κινέζος φιλόσοφος

Τεχνολογία
Πολιτισμός

150 – 200 π.Χ.
Leonardo Da Vinci 

15ος αιώνας μ. Χ.
~ 1.700 

Χρόνια

http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=6


Μέχρι την ανακάλυψη και αποκωδικοποίηση του Μηχανισμού των Αντικυθήρων,

δεν γνωρίζαμε ότι οι πρόγονοι μας στην αρχαιότητα είχαν όλες αυτές τις γνώσεις

που αποκαλύφθηκαν από την μελέτη του και αναφέρονται στην αστρονομία και

την τεχνολογία.

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Βραζιλίας

• Επίσης πρόσφατα είδαμε στις ειδήσεις το αρχαιολογικό μουσείο της 

Βραζιλίας να καίγεται.

• Πρόσφατα έγινε ενάλια έρευνα σε μεγάλο βάθος στον ειρηνικό ωκεανό για να βρεθεί 

ο διαστημικός πύραυλος CRONNOS γιατί χάθηκαν όλα τα σχέδια και τα δεδομένα 

της κατασκευής του (blue prints).

• Παρομοίως, οι μαγνητικές ταινίες με τα δεδομένα που έστελνε για χρόνια το 

διαστημόπλοιο Voyager, βρέθηκαν την τελευταία στιγμή σε ένα φορτηγό έτοιμο να τις 

μεταφέρει για ανακύκλωση.



• όλα τα αρχαιολογικά ευρήματα πρέπει να ψηφιοποιηθούν, να 

μελετηθούν πλήρως και να καταγραφούν ολιστικά (απτά και άυλα) 

σε ψηφιακή μορφή. 

Μουσείο Ακρόπολης

• πρέπει να προστατέψουμε όλα τα αντικείμενα του πολιτισμού μας 

με τα μεγαλύτερα μέτρα ασφαλείας από περιβαλλοντικές και 

ανθρώπινες παρεμβάσεις 

Με στόχο να μην χαθούν στο μέλλον γνώσεις του παρελθόντος: 

Εθνικό Αρχαιολογικό 

Μουσείο Αθηνών 



Η ανακάλυψη

(Πλήρες ιστορικό)

Τεχνολογικές 

γνώσεις που ήταν 

απαραίτητες για την 

κατασκευή του

Επιστημονικές γνώσεις 

που ήταν απαραίτητες για 

τον σχεδιασμό και  την 

κατασκευή του

Βιβλιογραφική τεκμηρίωση 

ύπαρξης των απαραίτητων 

γνώσεων την εποχή κατασκευής 

του στον τόπο κατασκευής του

Η διερεύνηση του 

(Πλήρες ιστορικό)

Κατασκευή πιστών 

αντιγράφων του ευρήματος 

και πλήρης ανακατασκευή 

πιστών ψηφιακών και 

φυσικών λειτουργικών 

αντιγράφων

Ολιστική τεκμηρίωση αρχαιολογικών ευρημάτων 

Η περίπτωση του Μηχανισμού των Αντικυθήρων

3D ψηφιακή μορφή 

του ευρήματος

Γεωγραφική και 

χρονολογική προέλευση 

Σκοπός, χρησιμότητα, 

χειρισμός και λειτουργία  

Υλικά 

κατασκευής

Αντικείμενα που 

μπορούν εύκολα να 

μετακινηθούν

Αντικείμενα που   

δύσκολα  μετακινούνται 

π.χ. μνημεία



Αστρονομικός υπολογιστής 

με οδοντωτούς τροχούς.

Είναι ο 1ος υπολογιστής στην 

Παγκόσμια Ιστορία

Υπολόγιζε, για κάθε 

ημέρα του χρόνου, τη 

θέση του Ήλιου και της 

Σελήνης στον ουρανό

καθώς και τη φάση της 

σελήνης

Προέβλεπε εκλείψεις 

Ηλίου και Σελήνης

Προέβλεπε την ακριβή 

ημερομηνία έναρξης των 

στεφανιτών αγώνων

Περιείχε εκτεταμένο 

εγχειρίδιο χρήσης

Τι ήταν ο 

Μηχανισμός των 

Αντικυθήρων;



Μέτων 5ο π.Χ.

Φιλόλαος ο Κροτωνιάτης ~ 470 - ~385 π.Χ.

Εύδοξος ο Κνίδιος ~407-335 π.Χ

Κάλλιπος 370-300 π.Χ.

Αρχαίοι Έλληνες Αστρονόμοι 

Αρίσταρχος ο Σάμιος 310 π.Χ. - ~230π.Χ

Ίππαρχος ο Ρόδιος ~ 190 π.Χ. - 120 π.Χ.

Ποσειδώνιος ο Ρόδιος ή ο Απαμεύς ~ 135 π.Χ. - 51π.Χ. 



Αρχαίοι Έλληνες Αστρονόμοι 

Αρίσταρχος ο Σάμιος 310 π.Χ. - ~230π.Χ

Μελέτη του Αρίσταρχου περί μεγέθους της γης, του ήλιου και της σελήνης 

(αντίγραφο του 10ου αιώνα)

Αναπτύσσει για πρώτη φορά στην Ιστορία τη 

θεωρεία του Ηλιοκεντρικού συστήματος



Αρχαίοι Έλληνες Αστρονόμοι 

Ίππαρχος ο Ρόδιος ~ 190 π.Χ. - 120 π.Χ.

Γεωμετρικός υπολογισμός της απόστασης Σελήνης και Ήλιου από 

τον Ίππαρχο

Θεωρείται  ο πατέρας της Αστρονομίας. Άλλοι τίτλοι που 

του έχουν αποδοθεί είναι ,  πρίγκιπας της παρατήρησης, 

θεμελιωτής της τριγωνομετρίας, ο μεγαλύτερος 

αστρονόμος της αρχαιότητας, αλλά και όλων των εποχών. 



Αρχαίοι Έλληνες Αστρονόμοι 

Αρίσταρχος ο Σάμιος 310 π.Χ. - ~230π.Χ

Ίππαρχος 

ο Ρόδιος

Η μεταπτωτική κίνηση της Γης 

διαρκεί 26,000 χρόνια.

Ίππαρχος ο Ρόδιος ~ 190 π.Χ. - 120 π.Χ.



Μαθηματικά - Φυσική  - Μηχανική

Ευκλείδης, 300 π.Χ. - 270 π.Χ.

Μαθηματικός, Δίδαξε και πέθανε στην Αλεξάνδρεια , 

κατά την διάρκεια της βασιλείας του Πτολεμαίου Α΄

Αστρονομία

Αρίσταρχος 310 π.Χ. - 230 π.Χ.

Αστρονόμος και μαθηματικός

Αρχιμήδης 287 π.Χ. – 212 π.Χ

Μαθηματικός, μηχανικός, φυσικός, εφευρέτης

και αστρονόμος

Ερατοσθένης ο Κυρηναίος

Κυρήνη 276 π.Χ. Αλεξάνδρεια 194 π.Χ.

Μαθηματικός, γεωγράφος, αστρονόμος, γεωδαίτης, 

ιστορικός και φιλόλογος. Διευθυντής 

της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας 

Θεωρείται ο πρώτος που υπολόγισε το μέγεθος 

της Γης και κατασκεύασε ένα σύστημα 

συντεταγμένων με παράλληλους και 

μεσημβρινούς.  Κατασκεύασε και ένα χάρτη του 

κόσμου. Εφηύρε έναν τρόπο υπολογισμού 

των πρώτων αριθμών γνωστό ως κόσκινο του 

Ερατοσθένη. 

Ίππαρχος 190 π.Χ. – 120 π.Χ.

Διευθυντής του Μουσείου της Αλεξάνδρειας επί 

20 χρόνια

Αρχιµήδης ᾿Ερατοσθένει εὖ πράττειν. ᾿Απέστειλά

σοι πρότερον τῶν εὑρηµένων ϑεωρηµάτων ἀνα-

γράψας αὐτῶν τας προτάσεις ϕάµενος εὑρίσκειν

ταύτας τ ` ας ἀποδείξεις, ἅς οὐκ εἶπον ἐπί τοῦ πα- ` 

ϱόντος.

Σου απέστειλα προηγουμένως µερικά από τα 

ϑεωρήµατα που είχα ϐρει, αναγράφοντας τις 

εκϕωνήσεις αυτών και λέγοντάς σου να 

προσπαθήσεις να ϐρεις τις αποδείξεις τους, τις 

οποίες προσωρινά δεν είχα εξαγγείλει

https://el.wikipedia.org/wiki/300_%CF%80.%CE%A7.
https://el.wikipedia.org/wiki/270_%CF%80.%CE%A7.
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82_%CE%BF_%CE%A3%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/310_%CF%80.%CE%A7.
https://el.wikipedia.org/wiki/230_%CF%80.%CE%A7.
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%86%CE%B5%CF%8D%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CF%81%CE%AE%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/276_%CF%80.%CE%A7.
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/194_%CF%80.%CE%A7.
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%B4%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/190_%CF%80.%CE%A7.
https://el.wikipedia.org/wiki/120_%CF%80.%CE%A7.


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ



Εμπρόσθια όψη Οπίσθια όψη 



Εμπρόσθια όψη Οπίσθια όψη 



365 οπές , 

διαμέτρου 

0.6 mm

Α

Λεπτομέρεια Α
Αποσπώμενος δακτύλιος 

κλίμακας ημερομηνιών



365 οπές

Δίσεκτα έτη !

Τομογραφία θραύσματος του Πραγματικού Μηχανισμού των 

Αντικυθήρων







ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ – ΕΝΔΗΞΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΕΛΗΝΗΣ



Αστερισμός των 

Διδύμων 

Αστερισμός 

του Τοξότη

Ημερομηνία

15 Ιουνίου 2011

Πιθανή έκλειψη σελήνης

Παράδειγμα των υπολογισμών του 

Μηχανισμού

Γη
Σελήνη

ΉλιοςΠανσέληνος 



Έκλειψη

Σελήνης



Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ



Αστρονομία

• Υπολογισμός της θέσης του Ήλιου και της 

Σελήνης στον  ουρανό καθώς και της 

φάσης της Σελήνης, για οποιαδήποτε  

ημέρα, οποιουδήποτε έτους 

• Πρόβλεψη εκλείψεων Ηλίου και Σελήνης

Η χρησιμότητα του Μηχανισμού 



Θρησκευτικές και κοινωνικές τελετουργίες και εκδηλώσεις

• Στεφανίτες Αγώνες

Πρόβλεψη ημερομηνιών τέλεσης των  στεφανιτών

αγώνων (Ολυμπιακοί, Ίσθμια, Νέμεα, Πύθια, Νάα) 

Οι Ολυμπιακοί αγώνες λάμβαναν χώρα κατά την πρώτη Πανσέληνο 

μετά το θερινό ηλιοστάσιο (τη μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου) 

Εορτασμός του Πάσχα

Καθολικό: Την Κυριακή μετά την Πανσέληνο της Εαρινής ισημερίας

Ορθόδοξο: Την Κυριακή μετά την Πανσέληνο της Εαρινής ισημερίας,

υπολογισμένης όμως, με το παλαιό ημερολόγιο και με 

βάση τον κύκλο του Μέτωνα. 

Εάν συμπίπτει με το Εβραϊκό, μετατίθεται για την Επόμενη 

Κυριακή

Η χρησιμότητα του Μηχανισμού 



ΕΠΙΤΕΛΛΕΙ ΕΩΙΟΣ: Ανατέλλει το πρωί πριν την  

ανατολή του Ήλιου

ΕΠΙΤΕΛΛΕΙ ΕΣΠΕΡΙΟΣ: Ανατέλλει το βράδυ μετά τη 

δύση ου Ήλιου

ΔΥΝΕΙ ΕΩΙΟΣ: Δύει το πρωί πριν την ανατολή του 

Ήλιου

ΔΥΝΕΙ ΕΣΠΕΡΙΟΣ: Δύει το βράδυ μετά τη δύση ου 

Ήλιου

Ησίοδος: Περίοδος συγκομιδής όταν ο αστερισμός των                                                  

Πλειάδων εμφανίζεται για πρώτη φορά στον ουρανό.

Η χρησιμότητα του Μηχανισμού  
Γεωργία

Παράπηγμα



Η αξία του 

Μηχανισμού των Αντικυθήρων





Το ρολόι της χιλιετίας Atmos

της Jaeger LeCoultre

Το ρολόι της χιλιετίας Atmos σηματοδοτεί  τον 

αέναο χρόνο. Σε μια σπειροειδή κλίμακα με 

διαβαθμίσεις μέχρι το έτος 3000, το αέναο 

ρολόι δείχνει τα χρόνια, τους μήνες, τις 

φάσεις της σελήνης τις ώρες και τα λεπτά.



AUTOMATON ROVER FOR EXTREME ENVIRONMENTS 
(AUTOMATON ROVER FOR EXTREME ENVIRONMENTS)

NASA Innovative Advanced Concepts (NIAC) Phase Ι
2017 California Institute of Technology

Almost 2,300 years ago the ancient Greeks built the Antikythera automaton. This purely 

mechanical computer accurately predicted past and future astronomical events long 

before electronics existed. 

Automata have been credibly used for hundreds of years as computers, art pieces, and 

clocks. However, in the past several decades automata have become less popular as 

the capabilities of electronics increased, leaving them an unexplored solution for robotic 

spacecraft. …………. 

AUTOMATON ROVER FOR 

EXTREME ENVIRONMENTS

Αναλογικός υπολογιστής με γρανάζια 

εμπνευσμένος από τον Μηχανισμό των 

Αντικυθήρων



Το Ναυάγιο των  Αντικυθήρων 

και η

ανακάλυψη του Μηχανισμού



Ήταν φορτωμένο με έργα 

τέχνης 

Περίπου το 75 π.Χ. ένα 

πλοίο πάλευε με τα 

κύματα στα 

φουρτουνιασμένα νερά 

ανάμεσα στην 

Πελοπόννησο και 

Κρήτη

Τελικά το πλοίο βυθίστηκε στις 

ακτές των Αντικυθήρων



Πολλούς αιώνες αργότερα, Μ. Τρίτη του 1900 ...

... Συμιακοί σφουγγαράδες, τυχαία, ανακαλύπτουν το ναυάγιο σε βάθος ~50m

Βραχώδης ακτή…

Βαθιά νερά…

Ηλίας 

Λυκοπάντης



Λίγα χρόνια αργότερα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο



Λίγα χρόνια αργότερα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Θραύσματα του Μηχανισμού των 

Αντικυθήρων



Η διερεύνηση και 

αποκωδικοποίηση του

Μηχανισμού



Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων θεωρείται το

μεγαλύτερο τεχνολογικό επίτευγμα της

αρχαιότητας σε παγκόσμια κλίμακα. Είναι τόσο

σημαντικός για την εξέλιξη της τεχνολογίας, όσο

και ο Παρθενώνας για την εξέλιξη της

αρχιτεκτονικής. Παρόμοιος αρχαίος μηχανισμός

δεν έχει βρεθεί μέχρι σήμερα. Έτσι εύλογα γεννάται

το ερώτημα ποια τεχνική υποδομή υπήρχε την

εποχή που κατασκευάστηκε και τι απέγινε η γνώση

και η τέχνη που περιείχε.

• Τεχνολογίες του 2ου αιώνα π.Χ., που

εντοπίστηκαν μέσα στον Μηχανισμό των

Αντικυθήρων, οι οποίες μετατοπίζουν την

ιστορία της τεχνολογίας πολλούς αιώνες πίσω.

• Τεχνολογίες και τεχνικές του 21ου αιώνα μ.Χ.,

οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για την

αποκωδικοποίηση του Μηχανισμού καθώς και

για την κατασκευή πιστού αντιγράφου του.



Μέχρι την ανακάλυψη και 

αποκωδικοποίηση του 

Μηχανισμού των 

Αντικυθήρων, η 

κατασκευή του πρώτου 

οδοντωτού τροχού 

χρονολογούταν μετά τον 

10ο αιώνας μ.Χ.   

Οι οδοντωτοί τροχοί του Μηχανισμού των Αντικυθήρων 

(2ος αιώνας π.χ.) είναι οι πρώτοι στην παγκόσμια 

ιστορία. Οι οδόντες τους έχουν τριγωνική μορφή και 

χρησιμοποιούνται  για μετάδοση κίνησης

Οδοντωτοί τροχοί  (γρανάζια)

Αριστοτέλης (4ος αιώνας π.χ.): 

μετάδοση κίνησης μέσω τριβής

οδοντωτοί τροχοί σχεδιασμένοι από τον  Leonardo Da Vinci



Οδοντωτοί τροχοί  (γρανάζια)
Πάππος ο Αλευξανδρεύς: 3ος αιώνας μ. Χ (Περιγράφει διάφορες μηχανές που

περιέγραψαν αρχαιότεροι μαθηματικοί και μηχανικοί,

όπως ο Αρχιμήδης, ο Ήρωνας ο Αλεξανδρινός κ.α.)

Πηγή: Ευάγγελου Σπανδάγου Η Μαθηματική Συναγωγή Του Πάππου του Αλεξενδρέως (Τόμος Δ)



Πρόταση 24: Αναφέρεται στο έργο του Απολλώνιου του Περγαίου περί

κοχλιών και ελίκων.

Ο τρόπος κατασκευής ενός κοχλία που έχει την έλικα του

προσαρμοσμένη στα λοξά δόντια ενός δοσμένου οδοντωτού τροχού,

έχει ως εξής ……………

……. Τέλος, αν κόψουμε τα σχήματα μεταξύ των γραμμών PNY, ΥΠΤ

και εκείνα που είναι αντίθετα, θα έχουμε ένα οδοντωτό τύμπανο

(κύλινδρο) με λοξά δόντια. Άρα κάθε δόντι εισδύει στην έλικα του

κοχλία …………

Πηγή: Ευάγγελου Σπανδάγου Η Μαθηματική Συναγωγή Του Πάππου του Αλεξενδρέως (Τόμος Δ)

Οδοντωτοί τροχοί  (γρανάζια)
Πάππος ο Αλευξανδρεύς: 3ος αιώνας μ. Χ (Περιγράφει διάφορες μηχανές που

περιέγραψαν αρχαιότεροι μαθηματικοί και μηχανικοί,

όπως ο Αρχιμήδης, ο Ήρωνας ο Αλεξανδρινός κ.α.)



Πρόταση 23: Έστω ο οδοντωτός τροχός Α που έχει αριθμό δοντιών

60 και γνωστή διάμετρο. Παραθέτουμε στον οδοντωτό

τροχό Α τον οδοντωτό τροχό Γ, ο οποίος έχει 40 δόντια.

Ποιο είναι το μέγεθος της διαμέτρου του τροχού Γ.

Η ζητούμενη διάμετρος είναι DΓ = m x ZΓ

Πηγή: Ευάγγελου Σπανδάγου Η Μαθηματική Συναγωγή Του Πάππου του Αλεξενδρέως (Τόμος Δ)

Οι πρόγονοι μας στην αρχαιότητα γνώριζαν το μοντούλ των γραναζιών 

καθώς και τους υπολογισμούς και την κατασκευή τους

Οδοντωτοί τροχοί  (γρανάζια)
Πάππος ο Αλευξανδρεύς



Μεταλλικοί άξονες και 

άτρακτοι πολύπλοκής 

γεωμετρίας
Άτρακτος Έκκεντροι άξονες

Πλάκες με διατρήσεις  

ακρίβειας πολλών οπών, 

πολύ μικρής διαμέτρου
365 οπές , διαμέτρου 0.6 mm

Λεπτομέρεια Α

Α

Άξονες και άλλα στοιχεία 



Επιγραφή του 4ου π.Χ. αιώνα στο Αρχαιολογικό 

Μουσείο Ελευσίνας

Το κείμενο της 

επιγραφής αφορά 

μια παραγγελία 

κατασκευής πόλων 

και εμπολίων 

ανάμεσα στους 

σπονδύλους των 

κιόνων της 

Φιλώνιας στοάς. 

Αναφέρεται, μεταξύ 

άλλων, σε 

κατεργασία 

(τόρνευση) 

κυλινδρικών πόλων  

από μπρούντζο





Αποτέλεσμα δημόσιου 

διαγωνισμού μετά από 

Απόφαση της εκκλησίας του 

Δήμου

Προδιαγραφές και 

οδηγίες για την 

κατασκευή

Έλεγχος και παραλαβή 

του έργου

Κόστος και μειοδότης 

εργολάβος

Δ
ια

φ
ά

ν
ε
ια

Επιγραφή του 4ου π.Χ. αιώνα 

στο Αρχαιολογικό Μουσείο 

Ελευσίνας

Το κείμενο της 

επιγραφής αφορά 

μια παραγγελία 

κατασκευής πόλων 

και εμπολίων 

ανάμεσα στους 

σπονδύλους των 

κιόνων της 

Φιλώνιας στοάς. 

Αναφέρεται, μεταξύ 

άλλων, σε 

κατεργασία 

(τόρνευση) 

κυλινδρικών πόλων  

από μπρούντζο



Μετά από ανάλυση που έκανε το 1961 σε τμήμα (αιχμή) δόρατος του 670 π.Χ. 

από τη Σπάρτη, ο Αμερικανός πυρηνικός φυσικός και καθηγητής 

μεταλλουργίας δρ. Lyle Borst, ο οποίος συμμετείχε στην ομάδα κατασκευής 

της πρώτης ατομικής βόμβας, απεφάνθη πως δεν ήταν σιδηρό αλλά 

χαλύβδινο. Το όριο ελαστικότητας του δείγματος υπολογίστηκε στα 

358,5MPa, περίπου διπλάσιο από τα όρια ελαστικότητας των σημερινών, 

ενώ η περιεκτικότητα σε άνθρακα ήταν μεταξύ 0,2-0,8%. 

Κατά δήλωσή του στους New York Times, η κατοχή αυτής της γνώσης για 

την εποχή εκείνη αντιστοιχεί σε ισχύ με την κατοχή ατομικής βόμβας το 

1961. 

670 π.Χ. Τμήμα δόρατος από το Ηραίον της αρχαίας Σπάρτης

Συμπέρασμα: Οι πρόγονοι μας, την εποχή κατασκευής του Μηχανισμού 

των Αντικυθήρων, δηλαδή το 2ο αιώνα π.Χ. , είναι πολύ πιθανό να είχαν 

εργαλειομηχανές και αντίστοιχα κοπτικά εργαλεία από χάλυβα

Η ιστορία της τεχνολογίας πρέπει να ξαναγραφεί



Χρονολογία: 150 – 100 π.Χ.
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Φωτογραφίες: Κώστας Ξενικάκης

Τα θραύσματα



PTM Dome της HP κατά 

την διάρκεια 

φωτογράφισης των 

θραυσμάτων του 

Μηχανισμού

Αποτέλεσμα της 

μεθόδου PTM στο 

θραύσμα 19

Αρχή 

λειτουργίας 

του PTM 

Dome

Δημιουργία της γραμματοσειράς 

Antikythera Ancient Greek True Type fonts 
από την ομάδα του ΑΠΘ 

Ψηφιακή απεικόνιση “PTM Dome” της Hewlett Packard

Τεχνολογίες και τεχνικές του 21ου αιώνα που χρησιμοποιήθηκαν για την 

αποκωδικοποίηση του Μηχανισμού των Αντικυθήρων



Ο τομογράφος ακτινών Χ σε λειτουργεία
(X-Tek Systems, βάρους 8,5 τόνων)



Πως θα συναρμολογήσουμε το puzzle;
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E

Η συναρμολόγηση των θραυσμάτων

F
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E

F

Η συναρμολόγηση των θραυσμάτων

A

B



E

Η συναρμολόγηση των θραυσμάτων

A

F

B



Η συναρμολόγηση των θραυσμάτων

A

B

E

F



Η συναρμολόγηση των θραυσμάτων





και από ένα 

δείκτη, ο οποίος 

μέσω μιας ακίδας 

που φέρει στο 

άκρο του 

βυθισμένη στο 

αυλάκι της 

σπείρας 

ολισθαίνει μέσα 

στο αυλάκι κατά 

την περιστροφή 

του δείκτη

Θραύσμα Β

Οι κλίμακες 

της πίσω 

πλευράς έχουν 

5 σπειροειδή 

αυλάκια, η 

πάνω και 4 η 

κάτω



Ο δείκτης παρακολουθεί τη σπειροειδή κλίμακα 

όπως η βελόνη ενός πικ-απ



Το Ηλιοκεντρικό Σύστημα 

Αρίσταρχος  2ος αιώνα π.Χ.

Αναπτύσσει για πρώτη φορά στην 

Ιστορία τη 

θεωρεία του Ηλιοκεντρικού 

συστήματος

Κοπέρνικος 1473-1543

Διατύπωσε το ηλιοκεντρικό μοντέλο του σύμπαντος, 

τοποθετώντας τον Ήλιο και όχι τη Γη στο κέντρο του

Η αναγέννηση της Αστρονομίας και οι πραγματικές 

της πηγές



Κοπέρνικος

(1473-1543

Μέρος του χειρόγραφου 

κειμένου του Κοπέρνικου

από το "De Revolutionibus

Orbium Coelestium” που 

στις πρώτες εκδόσεις είχε 

διαγραφεί. 

Τα ονόματα αρχαίων 

Ελλήνων Αστρονόμων και 

Φιλοσόφων (Φιλόλαος, 

Αρίσταρχος, Αριστοτέλης, 

Πλάτωνας κα) διακρίνονται 

στο χειρόγραφο

Η αναγέννηση της Αστρονομίας και οι πραγματικές 

της πηγές



Γιοχάνες Κέπλερ 1571 –1630

Υποστήριξε ότι η  «ιερή κυκλική κίνηση δεν 

είναι κυκλική» και εισηγήθηκε ότι είναι 

κίνηση σε τροχιά με σχήμα ΕΛΛΕΙΨΗΣ

Στο Astronomia Nova το 1609 υποστήριξε ότι 

1. Οι πλανήτες περιφέρονται γύρω από τον Ήλιο σε επίπεδες τροχιές. Κάθε τροχιά έχει 

το σχήμα μιας έλλειψης στη μία εστία της οποίας βρίσκεται ο Ήλιος 

πρόταση η οποία  αργότερα θα κωδικοποιηθεί ο πρώτος Νόμος του Κέπλερ

2. Τα εμβαδά που διαγράφονται από το ευθύγραμμο τμήμα «Ήλιος- πλανήτης» είναι 

ανάλογα προς τον χρόνο που διαγράφονται, πρόταση η οποία  αργότερα θα 

κωδικοποιηθεί ως  ο δεύτερος  Νόμος του Κέπλερ.

Η αναγέννηση της Αστρονομίας και οι πραγματικές 

της πηγές



Photo by Costas Xenikakis



5 mm0

Η ακίδα και η σχισμή



Ο πείρος και το αυλάκι…



Τομή θραύσματος Α



Θραύσμα C



Η Ανακατασκευή

του

Μηχανισμού





Εμπρόσθια όψη

Το  πιστό λειτουργικό αντίγραφο του Μηχανισμού των Αντικυθήρων 2011

Οπίσθια όψη

Πλάγια όψη



Το  πιστό και πλήρως λειτουργικό αντίγραφο του Μηχανισμού των Αντικυθήρων 2011



Αστερισμός των 

Διδύμων 

Αστερισμός 

του Τοξότη

Ημερομηνία

15 Ιουνίου 2011

Πιθανή έκλειψη σελήνης

Γη
Σελήνη

ΉλιοςΠανσέληνος 

Κλίμακα 

ημερομηνίας

Κλίμακα 

αστερισμών



Αθήνα, Ακρόπολη 15 Ιουνίου 2011, 22:30

15 Ιουνίου 2011

Ήλιος

Ταύρος
Σελήνη

Πανσέληνος

Τοξότης

Εμπρόσθια όψη Μηχανισμού

15 Ιουνίου 2011 Ήλιος στον Ταύρο, Σελήνη στον Τοξότη, Πανσέληνος & ολική έκλειψη Σελήνης στις 23:00. 
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Th lower back dialΗ κλίμακα των εκλείψεων

Αποκωδικοποίηση των εγχάρακτων συμβόλων



Σ:Σελήνη = Έκλειψη Σελήνης

: Ώρα 

Θ : = 9η Ώρα

Οπίσθια όψη του Μηχανισμού

Κλίμακα εκλείψεων

Δείκτης Εξελιγμού

Δείκτης 

εκλείψεων

H = 8 

15 Ιουνίου 2011 Ήλιος στον Ταύρο, Σελήνη στον Τοξότη, Πανσέληνος & ολική έκλειψη Σελήνης στις 23:00. 

Πρώτη ώρα στην αρχαιότητα 

ήταν η 6η πρωινή της εποχής μας.

Δείκτης Εκλείψεων: Ώρα  Θ = 9

Δείκτης Εξελιγμού: 

ώρες που πρέπει να προστεθούν 

Η = 8

6 + 9 + 8 = 23

Άρα, η πλήρης κάλυψη της σελήνης 

από τη σκιά της Γης, θα συμβεί στις 

23:00 ώρα Ελλάδος.



Σ:Σελήνη = Έκλειψη Σελήνης

: Ώρα 

Θ : = 9η Ώρα

Οπίσθια όψη του Μηχανισμού

Κλίμακα εκλείψεων

Δείκτης Εξελιγμού

Δείκτης 

εκλείψεων

H = 8 

15 Ιουνίου 2011 Ήλιος στον Ταύρο, Σελήνη στον Τοξότη, Πανσέληνος & ολική έκλειψη Σελήνης στις 23:00. 

Πρώτη ώρα στην αρχαιότητα 

ήταν η 6η πρωινή της εποχής μας.

Δείκτης Εκλείψεων: Ώρα  Θ = 9

Δείκτης Εξελιγμού: 

ώρες που πρέπει να προστεθούν 

Η = 8

6 + 9 + 8 = 23

Άρα, η πλήρης κάλυψη της σελήνης 

από τη σκιά της Γης, θα συμβεί στις 

23:00 ώρα Ελλάδος.

Ακρόπολη 15 Ιουνίου 2011 και ώρα 23:00



Άξονες έδρασης των οδοντωτών τροχών και των δεικτών 

των ενδείξεων

Πραγματικά εξαρτήματα του Μηχανισμού και πολυπλοκότητά τους



Οι οδοντωτοί τροχοί του Μηχανισμού

Πραγματικά εξαρτήματα του Μηχανισμού και πολυπλοκότητά τους



Εξωτερική διάμετρος : 130 mm

Αριθμός οδόντων : 224 

Εξωτερική διάμετρος : 7,62 mm

Αριθμός οδόντων : 12 

Οι οδοντωτοί τροχοί του Μηχανισμού

Πραγματικά εξαρτήματα του Μηχανισμού και πολυπλοκότητά τους



Επιμετάλλωση?

Θήκη

Θραύσμα D



Λεπτομέρεια A

Γρανάζι r1

Άξονας 
γραναζιού

Στοιχείο X

Γρανάζι r1

Πείρος

Άξονας

Στοιχείο Χ

Τομή A-A

Εμπρόσθια όψη

Τομή C-C Τομή D-D

Γρανάζι r1

Στοιχείο X

Οδηγητική καμπύλη ? 

C
C

D D

Οπίσθια όψη



Πλατεία Ψηλά Αλώνια, 

Πάτρα

Δράμα 

(Σύλλογος Ερασιτεχνικής 

Αστρονομίας-Ο Πήγασος)



Πλατεία Ψηλά Αλώνια, 

Πάτρα

Δράμα 

(Σύλλογος Ερασιτεχνικής 

Αστρονομίας-Ο Πήγασος)



Εξίσωση του χρόνου κατά Πτολεμαίο


