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Εισαγωγή 
     Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων  

     (γνωστός και ως αστρολάβος ή 
υπολογιστής των Αντικυθήρων) 
είναι ένα αρχαίο τέχνημα  που 
πιστεύεται ότι ήταν ένας 
μηχανικός υπολογιστής - όργανο 
αστρονομικών παρατηρήσεων και 
η κατασκευή του χρονολογείται 
περίπου στο 100 π.Χ.. Ο 
μηχανισμός ανακαλύφθηκε το 
1900 μ.Χ. και αποτελεί ένα από τα 
ευρήματα του Ναυαγίου των 
Αντικυθήρων. 

 

Εικ.1: Τα μεγαλύτερα θραύσματα  
του μηχανισμού (Α – F) 



Το Ναυάγιο 

• Το Ναυάγιο των Αντικυθήρων χρονολογείται 
στο 70-50 π.Χ., ενώ το φορτίο του από τον 4ο 
έως και τον 1ο αιώνα π. Χ. και ανακαλύφθηκε 
τυχαία το 1900 από Σύμιους σφουγγαράδες 
στις ακτές των Αντικυθήρων. Πιθανότερες 
αιτίες της βύθισης του πλοίου είναι η 
κακοκαιρία και η εσφαλμένη φόρτωση, ενώ 
ως πιθανές αφετηρίες - στάσεις του έχουν 
προταθεί μεταξύ άλλων η Πέργαμος, η 
Έφεσος, η Δήλος και η Ρόδος, με τις πρώτες 
να συγκεντρώνουν περισσότερες 
πιθανότητες, αφού από εκεί προέρχονται τα 
χάλκινα νομίσματα που βρέθηκαν.  

Εικ. 2: Χάλκινα νομίσματα  
από το ναυάγιο 



Οι θησαυροί 

• Προορισμός του πλοίου ήταν πιθανότατα 
οι Ρωμαϊκές αγορές για πώληση ή 
διακόσμηση των δημόσιων κτιρίων της 
αιώνιας πόλης και πρωτεύουσας της τότε 
υπερδύναμης. Οι θησαυροί που έχουν 
ανελκυστεί (πιθανολογούνται ακόμα 
περισσότεροι κρυμμένοι στο βυθό), 
καθιστούν το Ναυάγιο των Αντικυθήρων 
ως το πλουσιότερο που έχει βρεθεί στον 
ελλαδικό χώρο. Περιλαμβάνουν 
αριστουργήματα της αρχαίας ελληνικής 
τέχνης και τεχνολογίας, όπως τα αγάλματα 
του Εφήβου και του Φιλοσόφου, καθώς 
και τον περίφημο Μηχανισμό των 
Αντικυθήρων. 
 

Εικ.3: Ο έφηβος των Αντικυθήρων 



Ο Μηχανισμός  

• Η εύρεση του Μηχανισμού ανάμεσα στα άλλα 
αντικείμενα του φορτίου του πλοίου που ναυάγησε 
στα Αντικύθηρα προσδίδει στο ναυάγιο μοναδικότητα 
και απαράμιλλη σπουδαιότητα. 

 • Σώζονται 7 μεγάλα 
θραύσματα (Α-G) και 75 
μικρότερα σπαράγματα 
(1-75). Η ακριβής θέση 
τους και η αρχική δομή 
του Μηχανισμού 
αποτελεί αντικείμενο 
συνεχούς έρευνας.  

 Εικ. 4: Όλα τα θραύσματα του μηχανισμού 



Η λειτουργία  

• Ο μηχανισμός δεν ήταν απλά ένα 
ομοίωμα αλλά βρισκόταν  σε 
λειτουργία, όταν ναυάγησε το 
πλοίο. Αυτό συμπεραίνεται από    
το γεγονός ότι είχαν γίνει δύο 
επιδιορθώσεις στο μηχανισμό και 
συγκεκριμένα, είχαν 
αντικατασταθεί ένα δόντι 
γραναζιού και η ακτίνα ενός  
τροχού που είχαν σπάσει, ίσως 
λόγω κακού χειρισμού, ίσως και 
λόγω ατελούς κατασκευής. 

Εικ. 5: Τμήμα από τα γρανάζια του 



Η λειτουργία 

• Η πιο αποδεκτή θεωρία 
σχετικά με τη λειτουργία του 
μηχανισμού υποστηρίζει ότι 
ήταν ένας αναλογικός 
υπολογιστής σχεδιασμένος 
για να υπολογίζει τις κινήσεις 
των ουράνιων σωμάτων. 
Συγκεκριμένα 
προσδιορίζονταν οι θέσεις του 
Ήλιου, της Σελήνης και, 
πιθανότατα, των πέντε 
γνωστών κατά την αρχαιότητα 
πλανητών του Ερμή, της 
Αφροδίτης, του Άρη, του Δία 
και του Κρόνου.  

Εικ. 6: Συναρμολόγηση των θραυσμάτων A, B, E και F 



Περιγραφή 

• Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαίωσαν 
ότι ο μηχανισμός φέρει 30 οδοντωτούς 
τροχούς οι οποίοι περιστρέφονται γύρω από 
10 άξονες. Η λειτουργία του κατέληγε σε 
τουλάχιστον 5 καντράν, με έναν ή 
περισσότερους δείκτες για το καθένα. 
Λειτουργούσε μάλλον με χερούλι που  έδινε 
κίνηση σε έναν ή δύο μεγάλους  τροχούς του, 
περιστρέφοντας έναν άξονα που πάνω του 
ήταν προσαρμοσμένοι άλλοι ορειχάλκινοι 
οδοντωτοί τροχοί διαφόρων διαμετρημάτων. 
Τα καντράν του απεικόνιζαν τουλάχιστον δύο 
ημερολόγια, ένα ελληνικό βασισμένο στον 
Μετωνικό κύκλο και ένα αιγυπτιακό, που ήταν 
και το κοινό "επιστημονικό" ημερολόγιο της 
ελληνιστικής εποχής.  Εικ. 7: Μπροστινά  

όργανα και γρανάζια 



Η χρήση 

• Ο μηχανισμός χρησιμοποιούταν για την πρόβλεψη των 
εκλείψεων του Ήλιου και της Σελήνης, για την τήρηση 
ενός πολυετούς ημερολογίου με μεγάλη ακρίβεια, καθώς 
και για τον προσδιορισμό του χρόνου τέλεσης των  

    Πανελλήνιων Αγώνων, τα 
Νέμεα και τα Ίσθμια στην 
Κόρινθο, τα   Πύθια   στους 
Δελφούς, τα  Νάια στη                
Δωδώνη και τα Ολύμπια 
στην Ολυμπία.  

Εικ. 8: Μέρος από το καντράν  
της ανακατασκευής του Price 



Ελλειπτική Τροχιά 

• Ο μηχανισμός ήταν ειδικά 
κατασκευασμένος ώστε να είναι 
σε θέση να υπερπηδήσει την 
ανακρίβεια, που θα 
δημιουργούσε στους 
υπολογισμούς μια μικρή 
διαφορά στο χρόνο. Ο 
εφευρέτης της κατασκευής είχε 
λάβει υπόψη του δηλαδή, την 
ελλειπτική φύση της τροχιάς της 
γης γύρω από τον ήλιο. Έτσι 
πέραν των άλλων αποδεικνύεται 
ότι οι γνώσεις των αρχαίων για 
την ελλειπτική τροχιά της γης 
ήταν πολύ μεγαλύτερες από ό,τι 
πιστεύαμε ως σήμερα! 
 

Εικ. 9: Συναρμολόγηση των θραυσμάτων  
A, B, E και F 



Η ιστορία 

• Ο Αρχιμήδης (εφευρέτης και του 
οδοντωτού τροχού) είναι γνωστός 
για τις πολύπλοκες κατασκευές 
του, που αναπαριστούσαν τις 
κινήσεις των άστρων και των 
πλανητών στο στερέωμα.    
Σύμφωνα με μια τελευταία   
θεωρία, οι ηλιακές εκλείψεις που 
είναι καταγεγραμμένες ως αρχείο 
στον Μηχανισμό, στην κλίμακα των 
εκλείψεων που διαθέτει, 
συνέβησαν σε χρονικό διάστημα 54 
ετών και παρατηρήθηκαν σχεδόν 
όλες στις Συρακούσες από τον 
Αρχιμήδη και μαθητές του. 
 

Εικ. 10: Το θραύσμα D 



Η ιστορία 

• Μια άλλη θεωρία ως προς την 
πατρότητα του μηχανισμού μας οδηγεί 
στο γνωστό αστρονόμο της εποχής 
Ίππαρχο. Το γεγονός ότι ο Ίππαρχος 
(περ. 190-120 π.X.) έζησε τα τελευταία 
χρόνια της ζωής του στη Ρόδο, η οποία 
φημιζόταν για την τεχνολογική υπεροχή 
της, ενισχύει την άποψη ότι εκεί ο 
Ίππαρχος (ή κάποιος άλλος υπό την 
καθοδήγησή του) μπόρεσε να 
δημιουργήσει ένα μηχάνημα 
εξαιρετικής πολυπλοκότητας. Άλλωστε 
ο Μηχανισμός αποτελεί τη μηχανιστική 
υλοποίηση της θεωρίας του Ιππάρχου, 
η οποία εξηγούσε τις περιοδικές 
ανωμαλίες στην κίνηση της Σελήνης με 
βάση την ελλειπτική τροχιά της.  
 
 

Εικ. 11: Φωτογραφία  του εσωτερικού  
με τη χρήση τομογράφου 



Οι επιγραφές 

• Οι μελέτες στα ευρήματα 
δείχνουν ότι το όργανο περιείχε 
τέσσερις επιφάνειες με 
υπομνηματικές επιγραφές. Οι 
επιγραφές αυτές ήταν στην 
εξωτερική πλευρά του 
θυρόφυλλου πρόσοψης, στην 
εσωτερική του πίσω 
θυρόφυλλου, στην πλάκα 
ανάμεσα στους δύο δίσκους 
ενδείξεων της πίσω πλευράς και 
στην «πλάκα παραδειγμάτων» 
κοντά στον πρόσθιο δίσκο 
ενδείξεων. 
 Εικ.12:  Το θραύσμα 19 – Τμήμα της 

επιγραφής στο πίσω θυρόφυλλο  



Οι επιγραφές 

 …ΕΣΠΕΡΙΑ 
 ΥΑΔΕΣ ΔΥΟΝΤΑΙ ΕΣΠΕΡΙΑ 
ΤΑΥΡΟΣ ΑΡΧΕΤΑΙ ΕΠΙΤΕΛΛΕΙΝ 
ΛΥΡΑ ΕΠΙΤΕΛΛΕΙ ΕΣΠΕΡΙΑ 
ΠΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΛΕΙ ΕΩΙΑ 
ΥΑΣ ΕΠΙΤΕΛΛΕΙ ΕΩΙΑ 
ΔΙΔΥΜΟΙ ΑΡΧΟΝΤΑΙ ΕΠΙΤΕΛΛΕΙΝ 
ΑΕΤΟΣ ΕΠΙΤΕΛΛΕΙ ΕΣΠΕΡΙΟΣ 
ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ ΔΥΝΕΙ ΕΩΙΟΣ  

 
 

Η επιγραφή στο μεγάλο κομμάτι αναγράφει τα εξής: 
  

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

 

Εικ. 13: Το θραύσμα C –  
Η επιγραφή στο μεγάλο κομμάτι 



Ανακατασκευή 

• Ο πρώτος ο οποίος 
προσπάθησε να 
ανακατασκευάσει τον 
Μηχανισμό  των Αντικυθήρων 
ήταν ο Βρετανός καθηγητής 
Ιστορίας των επιστημών του 
πανεπιστήμιου Yale, Derek del 
Solla Price.  Αυτό έγινε το 
1958, χωρίς όμως ένα 
ικανοποιητικό αποτέλεσμα. 
Αργότερα το 1971 ο 
μηχανισμός ανακατα-
σκευάζεται με τη βοήθεια του 
Ελληνικού Κέντρου Πυρηνικής 
Ενέργειας (συνεργασία του 
Πράις με τον κο Καράκαλο) 
χρησιμοποιώντας   τις ακτίνες 
Χ και γ.  

Εικ. 14: Η ανακατασκευή του Price,  
η οποία εκτίθεται σήμερα,  
μαζί με το μηχανισμό, στο  

Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών 



Ανακατασκευή 

• Μια ακόμη ανακατασκευή έγινε 
το 2002 από τον Μάικλ Ράιτ 
(Michael Wright), έφορο 
μηχανολογίας μηχανικής του 
Μουσείου της Επιστήμης του 
Λονδίνου, σε συνεργασία με 
τον Μπέρναρντ Γκάρντνερ από 
το Σίδνεϋ. Ο Wright 
κατασκεύασε μία κατάλληλη 
τράπεζα, στην οποία 
τοποθετούνταν τα θραύσματα 
του μηχανισμού και με την 
συσκευή ακτίνων Χ του 
Ακτινογραφικού Εργαστηρίου 
του Εθνικού Μουσείου 
ελήφθησαν γραμμικές   
αξονικές τομογραφίες  του 
αντικειμένου. 

Εικ.15: Φωτογραφία από τον τομογράφο Blade Runner 



Ανακατασκευή 

• Ακόμη και σήμερα γίνονται 
προσπάθειες ανακατασκευής του 
μηχανισμού. Το 2010 ένας 
δημιουργικός σχεδιαστής, μετά 

      από επίπονη προσπάθεια, 
έφτιαξε ένα λειτουργικό 
αντίγραφο του μηχανισμού με 
κομμάτια «Lego». 

• Ο σχεδιαστής και μηχανικός της 
Apple Άντριου Κάρολ, μετά την 
αρχική ιδέα που είχε ο 
δημοσιογράφος Άνταμ 
Ράδερφοντ, δεν έφτιαξε ένα 
απλοϊκό παιδικό παιχνίδι, αλλά 
χρησιμοποίησε 1.500 
εξειδικευμένα κομμάτια και 110 
γρανάζια «Lego», σύμφωνα με το 
New Scientist, για την πιο 
πρωτότυπη ανακατασκευή του 
μηχανισμού των Αντικυθήρων. 
 

Εικ. 16: Ανακατασκευή με κομμάτια Lego 



Σήμερα 

• Ο Μηχανισμός αποτελεί ένα θαυμάσιο πόλο έλξης των παιδιών στη 
Φιλοσοφία, τις Επιστήμες, τα Μαθηματικά, την Αστρονομία και την 
Τεχνολογία . Ο Μηχανισμός είναι πολύ πιο προηγμένο από τα 
αστρονομικά ρολόγια που εμφανίσθηκαν στην Δυτική Ευρώπη μετά 
τον 14ο αιώνα. Σήμερα εκτίθεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 
στην Αθήνα και επί 13 μήνες βρίσκεται στη θαυμάσια Έκθεση για το 
Ναυάγιο των Αντικυθήρων μαζί με άλλους θησαυρούς.  

Εικ. 17: Τα 3 μεγαλύτερα  
θραύσματα όπως αυτά 

 εκτίθενται στην έκθεση του  
ναυαγίου στο Εθνικό Αρχαιολογικό  

Μουσείο Αθηνών 



Χρήσιμες αναφορές 

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 
Η έκθεση του Ναυαγίου 

 

 

Εργαστήριο Τεχνολογίας Εκπαίδευσης 
Εξομοίωση και 3D Αναπαράσταση 

 

Πρόγραμμα Μελέτης Μηχανισμού 
Αντικυθήρων 

 

Η ιστορία της τεχνολογίας 

 

http://www.namuseum.gr/object-month/2012/apr/apr12-gr.html
http://www.namuseum.gr/object-month/2012/apr/apr12-gr.html
http://www.etl.uom.gr/mr/index.php?mypage=antikythera
http://www.etl.uom.gr/mr/index.php?mypage=antikythera
http://www.etl.uom.gr/mr/index.php?mypage=antikythera
http://www.etl.uom.gr/mr/index.php?mypage=antikythera
http://www.etl.uom.gr/mr/index.php?mypage=antikythera
http://www.antikythera-mechanism.gr/el
http://www.antikythera-mechanism.gr/el
http://sfrang.com/historia/parart099.htm


Βίντεο 

3D Αναπαράσταση Έκθεση Ναυαγίου 

Ντοκιμαντέρ τoυ BBC Ανακατασκευή με LEGO 

https://www.youtube.com/watch?v=PBTeQe2fX9E
https://www.youtube.com/watch?v=L1CuR29OajI
https://www.youtube.com/watch?v=cjtgQ2-kW4c
https://www.youtube.com/watch?v=OgLT94PgiD4


Έρευνα 

• Η εργασία ήταν αποτέλεσμα διεξοδικής έρευνας 
των μαθητών της Α’ Λυκείου, στα πλαίσια του 
μαθήματος «Ερευνητική Εργασία». Οι μαθητές 
χωρίστηκαν σε ομάδες σύμφωνα με τις 
παρακάτω υποενότητες: 

• Λειτουργία/ Χρήση του μηχανισμού 

• Ιστορία/ Προέλευση του μηχανισμού 

• Μελέτη/ Προσπάθειες ανακατασκευής του 

• Αποκωδικοποίηση των επιγραφών του  

 



Αποτέλεσμα 
• Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε σχετική με το θέμα βιβλιογραφία, μετά 

από επίσκεψη των μαθητών στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης και σε 
επιστημονικού περιεχομένου ιστοσελίδες, στο Διαδίκτυο. 

Παραχθέν προϊόν υπήρξε 
ένα ημερολόγιο του 2013, 
με θέμα το Μηχανισμό των 
Αντικυθήρων, όπου εκτός 
από φωτογραφίες και 
κείμενα που προέκυψαν 
από την έρευνα των 
μαθητών, εμπεριέχονται και 
σχετικά γνωμικά αρχαίων 
ελλήνων επιστημόνων, 
όπως το περίφημο «Δως μοι 
πα στω και ταν γαν κινάσω» 
του Αρχιμήδη, κ. ά. 

Εικ. 18 : Το ημερολόγιο – αποτέλεσμα της 
ερευνητικής εργασίας μας. 



Συμπεράσματα 

• Από τη σύντομη ενασχόλησή μας με αυτό το αξιοθαύμαστο έργο 
της αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας, συμπεράναμε ότι οι γνώσεις 
των σημερινών ανθρώπων για τα επιτεύγματα  του αρχαίου 
ελληνικού πολιτισμού και της τεχνολογίας του, μπορούν να 
χαρακτηριστούν μάλλον ελλειπείς.  Όσα νομίζαμε ως μόνο 
θεωρητικές κατακτήσεις των σπουδαίων αρχαίων ελλήνων 
επιστημόνων και αστροφυσικών, μέσα από το μηχανισμό των 
Αντικυθήρων παίρνουν «σάρκα και οστά», ή μάλλον καλύτερα 
«γρανάζια και μοχλούς»! Ο Φυσικός, Μαθηματικός και Ιστορικός 
των Επιστημών, Ντέρεκ Ντε Σόλα Πράις (De Solla Price), ένας 
άνθρωπος που αφιέρωσε τη ζωή του στη μελέτη του μηχανισμού, 
αναφέρει ότι: «είναι το παλαιότερο δείγμα επιστημονικής 
τεχνολογίας που διασώζεται μέχρι σήμερα και αλλάζει τελείως τις 
απόψεις μας για την αρχαία ελληνική τεχνολογία». Το δικό μας 
συμπέρασμα είναι ότι ο μηχανισμός των Αντικυθήρων αποτελεί 
ένα ιδιοφυές κατασκεύασμα για την εποχή του και ότι δίκαια 
χαρακτηρίζεται ως «ο πρώτος υπολογιστής της ανθρωπότητας»! 



Πηγές / Βιβλιογραφία 

• Ο Υπολογιστής των Αντικυθήρων - Μηχανισμοί με διαφορικό γρανάζι, Χρ. 
Λάζος, Εκδ. Αίολος, Αθήνα 1994 (ηλεκτρ. έκδοση) 

• Τρισδιάστατη προσομοίωση της λειτουργίας του υπολογιστή των Αντικυθήρων 
και Java μικροεφαρμογή υπολογισμού των ενδέιξεων της οπίσθιας όψης του, 
Μουστάκας Ιωάννης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2010 (ηλεκτρ. έκδοση) 

• Ο μηχανισμός των Αντικυθήρων (Το μυστήριo του μεγαλείου), Ελένη Μάγκου, 
Πεμπτουσία, τεύχος 24, 2007 (ηλεκτρ. έκδοση) 

• Gears from the Greeks. The Antikythera Mechanism: A Calendar Computer from 
ca. 80 B. C.,nb Derek de Solla Price, Transactions of the American Philosophical 
Society, New Series, Vol. 64, No. 7 (1974), pp. 1-70 (ηλεκτρ. έκδοση) 

• Decoding the Antikythera Mechanism: Investigation of an Ancient 
       Astronomical Calculator, T. Freeth, Y. Bitsakis, X. Moussas, J.H. Seiradakis, 

A.Tselikas, E. Magkou, M. Zafeiropoulou, R. Hadland, D. Bate, A. Ramsey, M. Allen, 
A. Crawley, P. Hockley, published in Nature, Volume 444, Issue 7119, pp. 587-591 
(2006) (ηλεκτρ. έκδοση) 

• The Antikythera Mechanism: still a mystery of Greek astronomy?, Edmunds M. G. 
& Morgan P., published in NASA Astrophysics Data System (ADS), Astronomy & 
Geophysics, Vol. 41, Issue 6, p.10, (2000) (ηλεκτρ. έκδοση) 
 

http://22lyk-athin.att.sch.gr/e-book/antik.pdf
http://www.arcmeletitiki.gr/images/uploads/pdf/arc_arx7.PDF
http://www.pemptousia.gr/2011/07/%CE%BF-%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%85%CE%B8%CE%AE%CF%81%CF%89%CE%BD/
http://www.scribd.com/doc/76354588/Derek-de-Solla-Price-Gears-From-the-Greeks-the-Antikythera-Mechanism-a-Calendar-Computer-From-CA-80-BC
http://www.antikythera-mechanism.gr/system/files/0608_Nature.pdf
http://adsabs.harvard.edu/full/2000A&G....41f..10E


Πίνακας εικόνων 
Οι εικόνες της παρουσίασης, με τη σειρά που εμφανίζονται, αναπαριστούν: 
• Φόντο διαφανειών: Γραφική αναπαράσταση όλων των γραναζιών του μηχανισμού 
• Εικ. 1: Τα μεγαλύτερα θραύσματα του μηχανισμού (Α – F) 
• Εικ. 2: Χάλκινα νομίσματα από το ναυάγιο 
• Εικ. 3 : Ο έφηβος των Αντικυθήρων 
• Εικ. 4 : Όλα τα θραύσματα του μηχανισμού 
• Εικ. 5 : Τμήμα από τα γρανάζια του 
• Εικ. 6 : Συναρμολόγηση των θραυσμάτων A, B, E και F 
• Εικ. 7 : Μπροστινά όργανα και γρανάζια 
• Εικ. 8 : Μέρος από το καντράν της ανακατασκευής του Price 
• Εικ. 9 : Συναρμολόγηση των θραυσμάτων A, B, E και F 
• Εικ. 10 : Το θραύσμα D 
• Εικ. 11: Φωτογραφία  του εσωτερικού με τη χρήση τομογράφου 
• Εικ. 12: Το θραύσμα 19 – Τμήμα της επιγραφής στο πίσω θυρόφυλλο  
• Εικ. 13 : Το θραύσμα C - Η επιγραφή στο μεγάλο κομμάτι 
• Εικ. 14 : Η ανακατασκευή του Price 
• Εικ. 15 : Φωτογραφία από τον τομογράφο Blade Runner 
• Εικ. 16 : Ανακατασκευή με κομμάτια Lego 
• Εικ. 17 : Τα 3 μεγαλύτερα θραύσματα όπως αυτά εκτίθενται στην έκθεση του ναυαγίου στο Εθνικό 

Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών 
• Εικ. 18 : Το ημερολόγιο – αποτέλεσμα της ερευνητικής εργασίας μας. 
 

 
 
 

 

Σημείωση: Όλες οι εικόνες είναι αποτέλεσμα ψηφιακής επεξεργασίας.  
Οι αυθεντικές ανήκουν στο Πρόγραμμα Μελέτης Μηχανισμού Αντικυθήρων. 

. 

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


Ομάδα εργασίας 
  Οι μαθητές της Α’ Τάξης του  
  4ου ΓΕΛ Μυτιλήνης: 
 
• Ιωαννίδης Ιωακείμ 
• Αληγιάννης Νεκτάριος 
• Σακαλής Γρηγόρης 
• Μαρινάτος Στρατής 
• Χαχαδάκης Κώστας 

 
• Χατζηαντωνίου Μαρία 
• Κουρουγένη Βικτώρια 
• Κραββαρίτη Μαρία 
• Χιωτέλλη Ιωάννα 

 
• Καραγεωργίου Γεωργία 
• Αράπη Μαρίνα  
• Άουαντ Άλια 
• Βερβέρη Θεραπεία 
 
• Τουραμάνης Νίκος 
• Σιμιτσής Θεόδωρος 
• Μαυραντώνης Δημήτρης 

 

 
Οι καθηγητές του 4ου ΓΕΛ Μυτιλήνης: 
 
 
• Δημήτρης Μιχαλακέλλης (Φυσικός) 
• Αριστέα Γιαννάκα (Πληροφορικής) 
 


