
Τα κυρίως θραύσµατα του Μηχανισµού των Αντικυθήρων.

The main fragments of the Antikythera Mechanism.

Οµοίωµα του Μηχανισµού των Αντικυθήρων (εµπρόσθια όψη).

Model of the Antikythera Mechanism (front view).

Η επιγραφή του θραύσµατος 19,
µε τους τρεις αριθµούς-κλειδιά: 19, 76 και 223.

The inscription of fragment 19,
with the three key numbers: 19, 76 and 223.

Ακτινογραφία του εσωτερικού του µεγαλύτερου θραύσµατος του Μηχανισµού των Αντικυθήρων.

X-ray of the larger fragment of the Antikythera Mechanism.

Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ

Μεταξύ των ευρηµάτων που ανασύρθηκαν από τον βυθό των Αντικυθήρων ήταν 
και ένα χάλκινο αντικείµενο µικρών διαστάσεων µε ευδιάκριτα πάνω του γρανάζια 
και επιγραφές, το οποίο χρονολογείται στο δεύτερο µισό του 2ου αιώνα π.Χ.

Ο Μηχανισµός των Αντικυθήρων, όπως επικράτησε να λέγεται το ιδιαίτερο αυτό 
αντικείµενο, καταχωρίστηκε ήδη από την ανακάλυψή του στην οικογένεια των 
αστρονοµικών οργάνων: αστρολάβος, πλανητάριο, όργανο για τη ναυσιπλοΐα, 
είναι µερικές από τους λειτουργίες που του έχουν αποδοθεί. Με τη µελέτη του 
ασχολούνται πολλοί επιφανείς επιστήµονες εδώ και έναν αιώνα, ενώ είναι πλέον 
εδραιωµένη η πεποίθηση ότι ο µηχανισµός αυτός είναι ο αρχαιότερος γνωστός 
αστρονοµικός και ηµερολογιακός µηχανικός υπολογιστής.

Ο Μηχανισµός απαρτίζεται από µηχανικά µέρη: γρανάζια, κλίµακες, άξονες και 
δείκτες. Εκτός από αυτά, όµως, ένα ξεχωριστό χαρακτηριστικό του συνιστούν οι 
επιγραφές που είναι χαραγµένες σε πολλές από τις επιφάνειές του. Οι επιγραφές 
αυτές φαίνεται ότι αποτελούσαν ένα είδος συνοδευτικού «εγχειριδίου» −εκτίµηση 
την οποία είχαν κάνει ήδη οι πρώτοι µελετητές των θραυσµάτων στις αρχές του 20
ού αιώνα. Σε δύο µικρά θραύσµατα βρίσκονται τέσσερις αριθµοί-κλειδιά που 
βοήθησαν στην κατανόηση των λειτουργιών του Μηχανισµού. Οι αριθµοί αυτοί 
αντιστοιχούν σε αστρονοµικούς κύκλους: Ο αριθµός ΙΘ (= 19 έτη, ο κύκλος του 
Μέτωνος σε έτη Ηλίου), ο αριθµός ΟC (όµικρον στίγµα = 76 έτη, ο κύκλος του 
Καλλίππου) και ο αριθµός ΣΚΓ (= 223 σεληνιακοί µήνες, ο κύκλος του Σάρου) και 
ο αριθµός ΣΛΕ (= 235 µήνες, ο κύκλος του Μέτωνος σε µήνες Σελήνης).

Πρόκειται για µια µηχανική µικρογραφία του αρχαίου Σύµπαντος µε βάση τις 
γνώσεις της ελληνιστικής αστρονοµίας. Η περιστροφή µίας χειροκίνητης λαβής 
κινεί ταυτόχρονα όλους τους δείκτες του Μηχανισµού, µέσω των γραναζιών και 
των αξόνων που τους συνδέουν. Έτσι, αν επιλεγεί µία ηµεροµηνία στην µπροστινή 
κλίµακα των 365 ηµερών, οι υπόλοιποι δείκτες θα δώσουν όλες τις διαθέσιµες 
αστρονοµικές πληροφορίες για αυτήν την ηµεροµηνία. Αντιστρόφως, ο χρήστης 
µπορεί να φέρει έναν δείκτη σε κάποιο αστρονοµικό φαινόµενο και κατόπιν να δει 
την ηµεροµηνία στην οποία το συγκεκριµένο φαινόµενο θα συµβεί.

Για παράδειγµα, ο Μηχανισµός µπορεί να δείξει άµεσα την αντιστοιχία ανάµεσα στο 
ηλιακό και στο σεληνιακό ηµερολόγιο, αλλά και τη θέση και τη φάση της Σελήνης, 
καθώς και τις εκλείψεις που ενδέχεται να συµβούν σε συγκεκριµένη ηµέρα του 
σεληνιακού µήνα. Όµως η πλέον αξιοπρόσεκτη δυνατότητα του Μηχανισµού των 
Αντικυθήρων είναι η παρουσίαση της µεταβλητής κίνησης της Σελήνης, η οποία 
επιτυγχάνεται µέσω ενός εκπληκτικού επικυκλικού συστήµατος οδοντωτών 
τροχών.

Among the findings that were recovered from the bottom of the Antikythera sea 
was a  compact bronze object, full with gears and inscriptions, dated to the 
second half of the 2nd century BC.

This particular object is now called the “Antikythera Mechanism”. Ever since it 
was discovered, it was thought to be an astronomical device − sometimes as 
an astrolabe or a planetarium − or a navigational device or even a combination 
of different devices. Over a century of research has now established that it is 
the oldest known astronomical and calendrical calculating machine. It is now 
established that this mechanism is the “World’s First Computer”.

The Mechanism consists of scales, dials, pointers and inscriptions on many of 
its plates, including the front and back covers. As guessed by the early 20th 
century epigraphists, these inscriptions are something like an accompanying 
“manual”. Key numbers are inscribed on two small fragments, corresponding to 
astronomical cycles known in Antiquity. On Fragment 19: Iota Theta (19 solar 
years, the Metonic cycle), Omicron Stigma (76 solar years, the Callippic cycle), 
Sigma Kappa Gamma (223 lunar months, the Saros cycle); and on Fragment E, 
Sigma Lambda Epsilon (235 lunar months, the Metonic cycle).

It is a mechanical representation of the ancient Cosmos, the Universe, accord-
ing to the knowledge of Hellenistic astronomy. Turning a crank handle moves si-
multaneously all the pointers, through gears and axles that connect them. By 
selecting a date in the front 365 days dial (with the possibility of an extra leap 
day every four years), corresponding information can be read about the astro-
nomical bodies on the other dials. Alternatively, the user can select an astro-
nomical event and then see the date when it will occur (or has occurred in the 
past).

For instance, the user can directly check the correspondence between the solar 
and the lunar calendar, the position and phase of the moon, and the eclipses 
that may occur for a given day of the selected month. But the most remarkable 
ability of the Antikythera Mechanism is to show the variable motion of the 
Moon, realized through an extraordinary epicyclic gear train.

THE MECHANISM OF ANTIKYTHERA
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