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η ανακαλυψη – οι ΕρΕυνΕς
Τα θραύσματα του Μηχανισμού των Αντικυθήρων ανασύρθηκαν από το 
βυθό της θάλασσας των Αντικυθήρων από Συμιακούς σφουγγαράδες τη 
Μεγάλη Τρίτη του 1900. Ο σύνθετος αυτός μηχανισμός σχεδιάστηκε και 
κατασκευάστηκε στο δεύτερο μισό του 2ου αιώνα π.Χ. και δεν υπήρχε 
όμοιός του για 1.300 χρόνια τουλάχιστον. Ανακαλύφθηκε σε ένα ρωμαϊ-
κό ναυάγιο μαζί με εκατοντάδες άλλα ευρήματα, τα οποία ανελκύστηκαν 
στην πρώτη σύγχρονη ενάλια αρχαιολογική αποστολή και φυλάσσονται 
μέχρι και σήμερα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας. 
Εκεί, για περισσότερο από έναν αιώνα, εξέταζαν το ιδιαίτερο αυτό αντι-
κείμενο του αρχαίου κόσμου δεκάδες ερευνητές, χωρίς να μπορέσουν να 
κατανοήσουν πλήρως τις ακριβείς λειτουργίες του και το σκοπό της κατα-
σκευής του. Πρόσφατα έγινε δυνατή η μελέτη του Μηχανισμού από μία 
διεθνή ομάδα επιστημόνων, με τη χρήση σύγχρονων μηχανημάτων που 
σχεδιάστηκαν ειδικά για τη μελέτη των θραυσμάτων του μηχανισμού, η 
οποία οδήγησε σε πρωτοφανή ευρήματα.
Χάρη σε αυτήν την έρευνα γνωρίζουμε σήμερα με βεβαιότητα ότι ο Μη-
χανισμός των Αντικυθήρων αποτελεί μια μηχανική μικρογραφία του Αρ-
χαίου Σύμπαντος. Πρόκειται για έναν περίπλοκο αστρονομικό υπολογι-
στή που παρακολουθεί τους κύκλους του Ηλιακού Συστήματος, δηλαδή 
τα ημερολόγια, τις φάσεις και τις θέσεις του Ηλίου και της Σελήνης. Επίσης 

ΜηχανισΜoσ των αντικυθhρων
Ο ΠρωΤΟΣ υΠΟλΟγιΣΤhΣ ΤΗΣ ΑνθρωΠoΤΗΤΑΣ

TΟ ΜΟυΣΕιΟ ΦυΣικΗΣ ιΣΤΟριΑΣ κρΗΤΗΣ, ΑΠΟ ΤιΣ 12 ιΟυλιΟυ ΕωΣ ΤιΣ 31 ΟκΤωβριΟυ 
2010, ΠρΑγΜΑΤΟΠΟιΕι ΕκθΕΣΗ ΜΕ θΕΜΑ ΤΗν ΕκΠλΗκΤικΗ ιΣΤΟριΑ ΤΟυ 

ΜΗΧΑνιΣΜΟυ Των ΑνΤικυθΗρων, ΤΟυ ΠρωΤΟυ υΠΟλΟγιΣΤΗ ΤΗΣ ΑνθρωΠΟΤΗΤΑΣ. 

The MechanisM, The discovery, The 
research
The fragments of the Antikythera Mechanism were brought up from 
the bottom of the sea in Antikythera by Symian sponge-fishers on 
Tuesday of the holy Week of 1900. This complicated mechanism 
was designed and constructed during the second half of the 2nd 
century B.C. and nothing so complex existed worldwide for the next 
1,300 years. It was discovered in a Roman shipwreck during the first 
contemporary underwater archaeological expedition, together with 
hundreds of other findings now kept in the National Archaeological 
Museum in Athens. 
For more than a century, many research scientists studied this special 
device of the ancient world, unable to fully understand its exact 
functions and the purpose of its construction. Recently, the study of the 
Mechanism by an international scientific team, using state-of-the-art 
equipment designed especially for the examination of its fragments, led 
to amazing findings.
Due to that research, we are now certain that the Antikythera 
Mechanism is a mechanical miniature of the Ancient Universe. It’s 
a complex astronomical computer that tracks the cycles of the Solar 
System, i.e. the calendars, the phases and positions of the Sun and the 
Moon. Also, it predicts the solar and lunar eclipses and, possibly, the 
positions of the planets. Recently, it was discovered that the Mechanism 

FRoM JUly 12 TIll oCToBeR 31, 2010, The NATURAl hISToRy MUSeUM oF CReTe WIll 
hoST AN exhIBITIoN oN The AMAzINg SToRy oF The ANTIkyTheRA MeChANISM, The 
FIRST MeChANICAl CoMpUTeR IN hUMAN hISToRy ThAT CoNTINUeS To IMpReSS The 

SCIeNTISTS AND The INTeRNATIoNAl CoMMUNITy. 

The AnTikyTherA MechAnisM
The FIRST CoMpUTeR IN hUMAN hISToRy

1. η πίσω όψη του Μηχανισμού, 
με τους δείκτες ενός αρχαίου το-
πικού ελληνικού ημερολογίου, 

της ολυμπιάδας και της προγνώ-
σεως των εκλείψεων. / The back 
view of the Mechanism, with an 
ancient Greek civil calendar, the 

Olympiad dial and the eclipse 
prediction dials.

2. Τρισδιάστατη αναπαράστα-
ση του εσωτερικού του Μηχανι-
σμού με τους οδοντωτούς τρο-

χούς και άλλες μηχανικές διατά-
ξεις. / 3D view of the interior of 

the Mechanism, with the gearing 
and other mechanical parts.

από τον Γιάννη Μπιτσάκη, Φυσικό - ιστορικό των Επιστημών, μέλος της ομάδας Μελέτης Μηχανισμού αντικυθήρων /
Βy yanis Bitsakis, Physicist-historian of science, member of the antikythera Mechanism research Project
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Το σημείο του ναυαγίου των αντικυθήρων.  ςτον χάρτη σημειώνονται οι 
αρχαίες Ελληνικές πόλεις των οποίων τα ημερολόγια έχουν ονόματα μηνών 
που ταυτίζονται με ονόματα από το 19ετές ημερολόγιο του Μηχανισμού, 
καθώς και οι τοποθεσίες των Πανελληνίων αγώνων που σημειώνονται στον 
«Δείκτη της ολυμπιάδας». / The location of the Antikythera wreck. Marked 
on the map are the ancient Greek cities whose calendars have month names 
coinciding with names from the Antikythera 19 year calendar, as well as the 
locations of the Panhellenic Games marked on the “Olympiad Dial”.
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προβλέπει τις ηλιακές και τις σεληνιακές εκλείψεις, και πιθανώς τις θέσεις 
των πλανητών. Πρόσφατα ανακαλύφθηκε ότι ο μηχανισμός περιελάμβα-
νε και έναν τετραετή δείκτη, το δείκτη της Ολυμπιάδας, ο οποίος παρακο-
λουθούσε τον κύκλο των Πανελλήνιων Αγώνων!

Μια eκθΕςη Που ΔΕν ΠρeΠΕι να χaςΕΤΕ
Στην έκθεση που φιλοξενεί το Μουσείο Φυσικής ιστορίας κρήτης ο επι-
σκέπτης θα περιηγηθεί στα δεδομένα της ιστορικής έρευνας (αρχαία κεί-
μενα και αρχειακό υλικό), στις εικόνες από το εσωτερικό του Μηχανι-
σμού, σε τρισδιάστατες αναπαραστάσεις και μηχανικά ομοιώματα, καθώς 
και σε εφαρμογές με θέμα την αστρονομία και την τεχνολογία που προϋ-
πήρξαν της κατασκευής του μηχανισμού. Το κρυφό νήμα που διατρέχει 
την έκθεση είναι τέσσερις αρχαίοι αριθμοί που διαβάστηκαν στις επιγρα-
φές των θραυσμάτων με τη χρήση ενός υπερσύγχρονου τομογράφου και 
που οδήγησαν στην κατανόηση των λειτουργιών του.
Η έκθεση θα ταξιδέψει και εκτός Ελλάδας, και το φθινόπωρο του 2011 
θα ενταχθεί στη μεγάλη έκθεση για το ναυάγιο των Αντικυθήρων που θα 
πραγματοποιηθεί στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. υπεύθυνοι της δι-
οργάνωσης είναι: το Πρόγραμμα ιστορίας, Φιλοσοφίας και Διδακτικής 
των Επιστημών και της Τεχνολογίας (ινστιτούτο νεοελληνικών Ερευνών 
του Εθνικού ιδρύματος Ερευνών σε συνεργασία με το Εργαστήριο Διδα-
κτικής και Επιστημολογίας Φυσικών Επιστημών και Εκπαιδευτικής Τεχνο-
λογίας - ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Αθηνών), η Ομάδα Μελέτης του Μηχανι-
σμού των Αντικυθήρων, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και η Εταιρεία 
Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας.

Μουσείο Φυσικής ιστορίας κρήτης: Πανεπιστήμιο κρήτης, λεωφ. κνωσού, Ηράκλειο κρήτης, τηλ. 2810 282740 
χορηγοί της έκθεσης: ΑνΕκ lINeS, hellenic Seaways, νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου, Εκδόσεις Μίλητος, κύβος
Διάρκεια έκθεσης: 12 ιουλίου έως 31 Οκτωβρίου 2010
Ώρες λειτουργίας: καθημερινά 9:00-16:00, Σάββατο-κυριακή 10:00-17:00
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις ιστοσελίδες: www.nhmc.uoc.gr του Μουσείου Φυσικής ιστορίας κρήτης, www.
namuseum.gr του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, www.antikythera-mechanism.gr του Προγράμματος Μελέτης του Μη-
χανισμού των Αντικυθήρων. 

included a four-year display, the olympiad Dial, which tracked the cycle 
of the panhellenic games!

an exhiBiTion you MusT noT Miss
In the exhibition of the Natural history Museum of Crete, visitors will 
see the facts of historic research (ancient texts and archives), pictures 
from the Mechanism’s interior, 3D computer models and mechanical 
mock-ups, as well as applications of astronomy and technology prior 
to the Mechanism’s construction. The secret thread that runs through 
the exhibition consists of four ancient numbers that were read on the 
fragments’ inscriptions by the use of a state-of-the-art CT scanner that 
led to the understanding of the Mechanism’s functions.
The exhibition will travel outside greece too and in the autumn of 2011 
it will be incorporated in the major exhibition about the Antikythera 
shipwreck scheduled at the National Archaeological Museum, organized 
by: the program of history, philosophy and Didactics of Science 
and Technology (Institute for Neohellenic Research of the National 
hellenic Research Foundation, in association with the Athens Science 
& education laboratory of the Faculty of primary education, University 
of Athens), the Antikythera Mechanism Research project, the National 
Archaeological Museum and the Society for the Association for Ancient 
greek Technology Studies.

natural history Museum of crete: University of Crete, knossou Av., heraklion, Crete, tel. 2810 282740
sponsors: ΑνΕκ lINeS, hellenic Seaways, heraklio prefecture, Militos editions, kyvos  
duration of the exhibition: July 12 till october 31, 2010
visiting hours: Daily 9:00 - 16:00, Saturday and Sunday 10:00 - 17:00
More information can be found in the following websites: www.nhmc.uoc.gr of the Natural history Museum of 
Crete, www.namuseum.gr of the National Archaeological Museum,www.antikythera-mechanism.gr of the Antikythera 
Mechanism Research project. 

Science

1. Μέρος της μπροστινής όψης του Μηχανισμού, με τους δείκτες του ηλίου, της ςελήνης, των πλανητών, των ζωδίων 
και του αιγυπτιακού αστρονομικού ημερολογίου. / Part of the front view of the Mechanism, with the pointers 

for the Sun, the Moon, the Planets, the zodiac and the Egyptian astronomical calendar.
2. Το πλοίο αιΓιαλΕια του Βασιλικού ναυτικού, που συμμετείχε στην αποστολή της ανέλκυσης του ναυαγίου. / 

The vessel AIGIALEIA of the Greek Royal Navy, which was part of the expedition that recovered the shipwreck.
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