
Παρουσίαση αστρονομικού ρολογιού - πλανηταρίου, Μηχανισμού των 
Αντικυθήρων, Πέμπτη 2α Ιουν. 2022, 19:00, Ίδρυμα Λασκαρίδη Πειραιά 
 

(Όλα τα Κείμενα Συμμετοχής στην τελετή) 
  

Ωρα ώρα Κείμενα 
Ερμοσίγιο 
(Σονόρα) 

Αθήνας   

08:59 18:59 18:59 Κυρίες και κύριοι, εκ μέρους του πανεπιστημίου της 
Σονόρας, της Relojes Olvera III Generacion και του 
Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
καλωσορίζω θερμά αυτή την τελετή του «Μοντέλου κλίμακας 
1 : 1 του νέου Πλανητάριου με βάση τις μελέτες του 
Μηχανισμού των Αντικυθήρων Μηχανισμός και σας ζητώ να 
πάρετε τις θέσεις σας. 

09:00 19:00 19:00 βίντεο της Παράστασης της «Κίνησης του μηχανισμού 
των Αντικυθήρων» στο τέλος η καθηγήτρια κυρία Λουίζα 
Κάστρο εξηγεί πώς εμπνεύστηκε (2 λεπτά). 

09:08 19:08 19:08 Προεδρείο της εκδήλωσης: Τοπικά, 
στο Hermosillo, Sonora, Μεξικό 

Καθηγήτρια κυρία Maria Rita Plancarte Martinez 

Πρύτανις του Πανεπιστημίου της Σονόρας 

Είτε ο, 

Καθ. κύριος Ramon Enrique Robles Zepeda 

Ακαδημαϊκός Γενικός Γραμματέας 

  

Καθ. κυρία Diana Maria Meza Figueroa 

Διευθύντρια Υποστήριξης, Διασύνδεσης και Διάδοσης του 
Πανεπιστημίου της Σονόρας 

  

Καθ. Rodrigo Melendrez Amavizca 

Διευθυντής του Τομέα Θετικών και Φυσικών Επιστημών 

  

κύριος Jesus Clemente Olvera Trejo 

Διευθυντής της Relojes Olvera III Generacion 



  

Καθ. Κύριος Ezequiel Rodriguez Jauregui 

MAMH Project Manager 

  

Απο την ΕΛΛΑΔΑ: 

Καθηγητής κύριος Ξενοφών Μουσάς 

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

  

Καθηγήτρια κυρία Άννα Λάζου 

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

  
09:12 19:12 Δίνουμε τον λόγο στην 

καθηγήτρια María Rita Plancarte Martínez, Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου της Sonora, ώστε να μας στείλει ένα μήνυμα 
καλωσορίσματος 
  
Συμμετοχή της Πρυτάνεως 

09:18 19:18 19:18 Μ. Έλενα 
οι καθηγητές κ.κ. Ezequiel Rodríguez Jáuregui. 
Julio Saucedo και Ξενοφών Μουσάς θα μας μιλήσουν για 
την 120η  Επέτειο του Μηχανισμού των Αντικυθήρων και θα 
μας παρουσιάσουν το όραμα για το τι  μνημονεύουμε σε 
αυτήν την εκδήλωση, 
  
Εζεκιήλ 
Κυρία Πρύτανη του Πανεπιστημίου Σονόρας, Εκπρόσωπε 
του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Εκλεκτοί Προσκεκλημένοι, 
Κυρίες και κύριοι: 
  
Πριν από 120 χρόνια, τα θραύσματα ενός αρχαίου 
μηχανισμού που φαινόταν σαν ρολόι εντοπίστηκαν σε 
αίθουσα του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα, 
Ελλάδα. Ένα έτος νωρίτερα, ανάμεσα στα υπολείμματα ενός 
ναυαγίου που συνέβη γύρω στο 100 π.Χ., βρέθηκε αυτό που 
σήμερα είναι γνωστό ως Μηχανισμός των Αντικυθήρων, 
συνοδευόμενο από αμέτρητα αντικείμενα μεγάλης 
καλλιτεχνικής και πολιτιστικής αξίας, αφού ανάμεσά τους 
υπήρχαν χάλκινα αγάλματα και μάρμαρα, νομίσματα από 
διάφορα περιοχές, κεραμικά κομμάτια και γυάλινα 
σαν Murano . Εν ολίγοις, μαζί με έναν τεράστιο πλούσιο 
θησαυρό που μεταφερόταν από την Ελλάδα στη Ρώμη, και 
που έμεινε βυθισμένος 21 αιώνες στα Αντικύθηρα. 



   
Για το λόγο αυτό, το Πανεπιστήμιο της Σονόρας και το 
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με την 
αποφασιστική και ενθουσιώδη υποστήριξη 
των Relojes Olvera III Genecation, έχουν τη χαρά να 
παρουσιάσουν σε αυτή την απλή τελετή, το πρώτο στάδιο 
αυτού που ονομάσαμε Μνημειακό Μηχανισμό των 
Αντικυθήρων για το Hermosillo (MAMH). Σήμερα, με την 
παρουσία της Πρυτάνεως του UNISON και μελών του ΕΚΠΑ, 
παρουσιάζουμε το Μοντέλο 1 προς 1 (Πλανητάριο) που θα 
επιτρέψει σε δεύτερο στάδιο την κατασκευή σε κλίμακα 10 
προς 1, ενός Αστρονομικού Ρολογιού Πλανηταρίου όπως 
αυτό που σχεδιάστηκε την εποχή του Ίππαρχου , γύρω στο 
έτος 150 με 100 πριν από την εποχή μας, και που είναι τώρα 
το αντικείμενο αυτής της γιορτής. Το Πανεπιστήμιο της 
Σονόρας και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα στον κόσμο θα 
μπορούν να προωθούν διάφορες δραστηριότητες της 
ακαδημαϊκής ζωής με την υποστήριξη της διδασκαλίας 
διαφόρων θεμάτων που σχετίζονται με τα αυτόματα, τους 
υπολογιστές και την αστρονομία, αλλά και τη μεταλλουργία, 
τη φιλοσοφία και τις τέχνες και άλλες επιστήμες. 
  
Αυτός ο Μηχανισμός θα δώσει, κυρίως, στην πόλη 
του Hermosillo μια θέση ανάμεσα στις πιο διακεκριμένες 
στον κόσμο. 
  
Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων έχει αναλυθεί και μελετηθεί 
από επιστήμονες από διάφορα μέρη του κόσμου, όλα αυτά 
τα χρόνια από την ανακάλυψή του το 1902. 
Τις τελευταίες δεκαετίες, διεθνής ομάδα ερευνητών κατάφερε 
χάρη σε τεχνικές ακτίνων Χ (τομογραφία) και τρισδιάστατη 
φωτογραφία , να μελετήσει την αστρονομική, μαθηματική, 
μηχανική, εν ολίγοις, κάθε  επιστημονική διάσταση που 
βρίσκεται πίσω από το σχεδιασμό και την κατασκευή του. 
Διαπιστώθηκε, οριστικά, ότι ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων  
μπορεί να θεωρείται ως ο παλαιότερος υπολογιστής που 
παρήγαγε η ανθρωπότητα. 
Ο μηχανισμός αποτελεί απόδειξη ότι οι αρχαίοι άνθρωποι 
ήταν σε θέση να κατανοήσουν τα φυσικά φαινόμενα και να 
προβλέψουν μερικά από αυτά με βάση την Πυθαγόρεια 
φιλοσοφία, δηλαδή την αιτιότητα και τους νόμους της 
φυσικής που εκφράζονται σωστά μόνο μέσω των 
μαθηματικών. 
  
Μεταξύ άλλων στοιχείων, οι ακαδημαϊκοί στόχοι του έργου 
μπορούν να πλαισιωθούν σε τέσσερις τομείς: 

i)                    Εκπαιδευτικό: Υποστήριξη από 
προσχολικό έως πανεπιστημιακό επίπεδο με 
ξεναγήσεις που στοχεύουν στην ανακάλυψη 
επιστημονικών κίσεων και τον τονισμός του 
ενδιαφέροντος για τη μηχανική, υπολογιστές, 
μαθηματικά φυσική, αρχαιολογία, γλώσσες, 



ιστορία, τεχνολογία,  φιλοσοφία, πολιτισμό. 

ii)                  Πολιτιστικό: Δημιουργία μιας 
ελκυστικής έκθεσης για τον ευρύ κοινό και τους 
ξένους επισκέπτες και που θα αποτελέσει 
μοναδικό πόλο στο Μεξικό. 

iii)                Διδασκαλία: Σχεδιάζεται ως μάθημα 
για μεσαία και ανώτερα επίπεδα όπου 
διδάσκονται μαθήματα αστρονομίας, 
μαθηματικών, υπολογιστών, μηχανικής και 
μεταλλουργίας, αλλά και φιλοσοφίας, ιστορίας και 
αρχαιολογίας. και 

iv)                Πολιτισμό: Προβάλλοντας τον 
μηχανισμό, τονίζεται του ενδιαφέρον των νέων 
για τον παγκόσμιο πολιτισμό που περιλαμβάνει 
τις επιστήμες και τις τέχνες και την ανάπτυξη των 
ανθρωπιστικών επιστημών γενικότερα. 

  
Κυρίες και κύριοι, δεν μπορώ παρά να σας ευχαριστήσω για 
την παρουσία και την υποστήριξή σας σε αυτήν την 
120η Επέτειο του Μηχανισμού των Αντικυθήρων. 
  
Ιούλιος (επαναλαμβάνει τα ίδια στα Αγγλικά) 
Κυρία Πρύτανη του Πανεπιστημίου Σονόρας, Εκπρόσωπε 
του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Εκλεκτοί Προσκεκλημένοι, 
Κυρίες και κύριοι: 
  
Πριν από 120 χρόνια, τα θραύσματα ενός αρχαίου 
μηχανισμού που φαινόταν σαν ρολόι εντοπίστηκαν σε 
αίθουσα του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα, 
Ελλάδα. Ένα έτος νωρίτερα, ανάμεσα στα υπολείμματα ενός 
ναυαγίου που συνέβη γύρω στο 100 π.Χ., βρέθηκε αυτό που 
σήμερα είναι γνωστό ως Μηχανισμός των Αντικυθήρων, 
συνοδευόμενο από αμέτρητα αντικείμενα μεγάλης 
καλλιτεχνικής και πολιτιστικής αξίας, αφού ανάμεσά τους 
υπήρχαν χάλκινα αγάλματα και μάρμαρα, νομίσματα από 
διάφορα περιοχές, κεραμικά κομμάτια και γυάλινα 
σαν Murano . Εν ολίγοις, μαζί με έναν τεράστιο πλούσιο 
θησαυρό που μεταφερόταν από την Ελλάδα στη Ρώμη, και 
που έμεινε βυθισμένος στα Αντικύθηρα. 
   
Για το λόγο αυτό, το Πανεπιστήμιο της Σονόρας και το 
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με την 
αποφασιστική και ενθουσιώδη υποστήριξη 
των Relojes Olvera III Genecation, έχουν τη χαρά να 
παρουσιάσουν σε αυτή την απλή τελετή, το πρώτο στάδιο 
αυτού που ονομάσαμε Μνημειακό Μηχανισμό των 
Αντικυθήρων για το Hermosillo (MAMH). Σήμερα, με την 
παρουσία της Πρυτάνεως του UNISON και μελών του ΕΚΠΑ, 
παρουσιάζουμε το Μοντέλο 1 προς 1 (Πλανητάριο) που θα 



επιτρέψει σε δεύτερο στάδιο την κατασκευή σε κλίμακα 10 
προς 1, ενός Αστρονομικού Ρολογιού Πλανηταρίου όπως 
αυτό που σχεδιάστηκε την εποχή του Ίππαρχου , γύρω στο 
έτος 150 με 100 πριν από την εποχή μας, και που είναι τώρα 
το αντικείμενο αυτής της γιορτής. Το Πανεπιστήμιο της 
Σονόρας και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα στον κόσμο θα 
μπορούν να προωθούν διάφορες δραστηριότητες της 
ακαδημαϊκής ζωής με την υποστήριξη της διδασκαλίας 
διαφόρων θεμάτων που σχετίζονται με τα αυτόματα, τους 
υπολογιστές και την αστρονομία, αλλά και τη μεταλλουργία, 
τη φιλοσοφία και τις τέχνες και άλλες επιστήμες. 
  
Αυτός ο Μηχανισμός θα δώσει, κυρίως, στην πόλη 
του Hermosillo μια θέση ανάμεσα στις πιο διακεκριμένες 
στον κόσμο. 
  
Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων έχει αναλυθεί και μελετηθεί 
από επιστήμονες από διάφορα μέρη του κόσμου, όλα αυτά 
τα χρόνια από την ανακάλυψή του το 1902. 
Τις τελευταίες δεκαετίες, διεθνής ομάδα ερευνητών κατάφερε 
χάρη σε τεχνικές ακτίνων Χ (τομογραφία) και τρισδιάστατη 
φωτογραφία , να μελετήσει την αστρονομική, μαθηματική, 
μηχανική, εν ολίγοις, κάθε  επιστημονική διάσταση που 
βρίσκεται πίσω από το σχεδιασμό και την κατασκευή του. 
Διαπιστώθηκε, οριστικά, ότι ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων  
μπορεί να θεωρείται ως ο παλαιότερος υπολογιστής που 
παρήγαγε η ανθρωπότητα. 
Ο μηχανισμός αποτελεί απόδειξη ότι οι αρχαίοι άνθρωποι 
ήταν σε θέση να κατανοήσουν τα φυσικά φαινόμενα και να 
προβλέψουν μερικά από αυτά με βάση την Πυθαγόρεια 
φιλοσοφία, δηλαδή την αιτιότητα και τους νόμους της 
φυσικής που εκφράζονται σωστά μόνο μέσω των 
μαθηματικών. 
  
Μεταξύ άλλων στοιχείων, οι ακαδημαϊκοί στόχοι του έργου 
μπορούν να πλαισιωθούν σε τέσσερις τομείς: 

i)                    Εκπαιδευτικό: Υποστήριξη από 
προσχολικό έως πανεπιστημιακό επίπεδο με 
ξεναγήσεις που στοχεύουν στην ανακάλυψη 
επιστημονικών κίσεων και τον τονισμός του 
ενδιαφέροντος για τη μηχανική, υπολογιστές, 
μαθηματικά φυσική, αρχαιολογία, γλώσσες, 
ιστορία, τεχνολογία,  φιλοσοφία, πολιτισμό. 

ii)                  Πολιτιστικό: Δημιουργία μιας 
ελκυστικής έκθεσης για τον ευρύ κοινό και τους 
ξένους επισκέπτες και που θα αποτελέσει 
μοναδικό πόλο στο Μεξικό. 

iii)                Διδασκαλία: Σχεδιάζεται ως μάθημα 
για μεσαία και ανώτερα επίπεδα όπου 
διδάσκονται μαθήματα αστρονομίας, 
μαθηματικών, υπολογιστών, μηχανικής και 



μεταλλουργίας, αλλά και φιλοσοφίας, ιστορίας και 
αρχαιολογίας. και 

iv)                Πολιτισμό: Προβάλλοντας τον 
μηχανισμό, τονίζεται του ενδιαφέρον των νέων 
για τον παγκόσμιο πολιτισμό που περιλαμβάνει 
τις επιστήμες και τις τέχνες και την ανάπτυξη των 
ανθρωπιστικών επιστημών γενικότερα. 

  
Κυρίες και κύριοι, δεν μπορώ παρά να σας ευχαριστήσω για 
την παρουσία και την υποστήριξή σας σε αυτήν την 
120η Επέτειο του Μηχανισμού των Αντικυθήρων. 
  

09:30 _ 19:30 19:30 Ευχαριστώ καθηγητές: Στη συνέχεια θα δείξουμε το 
λειτουργικό αντίγραφο του Μηχανισμού των Αντικυθήρων. το 
ίδιο που έχει κατασκευαστεί από 
τον Ing. Alfredo Carmona Martínez, υπό τη διεύθυνση του 
Καθ. Ξενοφώντα Μουσά και την υποστήριξη του 
καθηγητή Raúl Pérez-Enríquez, στις εγκαταστάσεις της 
εταιρείας Olvera Watches III Generation. Το όργανο αυτό 
ονομάστηκε Πλανητάριο γιατί, εκτός από τις γνωστές 
λειτουργίες του Μηχανισμού των Αντικυθήρων, έχουν 
κατασκευαστεί και οι κινήσεις των πλανητών όπως τις 
βλέπουμε από τη Γη, όπως περιγράφονται στο εγχειρίδιο 
χρήσης του μηχανισμού και σε αρχαία κείμενα που 
περιγράφουν μηχανισμούς. 
Παρουσιάζουν το Μοντέλο 1 προς 1 (Πλανητάριο) του 
Μηχανισμού των Αντικυθήρων, ο Μηχανικός 
κύριος Carmona και ο Καθ. κύριος Pérez-Enríquez 
  
Αλφρέντο 
Καλημέρα, ο καθηγητής κύριος Raúl Pérez-Enríquez και και 
εγώ ο μηχανικός Alfredo Carmona (πάντα στη διάθεσή σας), 
θα παρουσιάσουμε το μοντέλο 1 προς 1 του Μηχανισμού 
των Αντικυθήρων στο οποίο, αναπαράγονται εκτός από τις 
κινητικές λειτουργίες της Σελήνης και του Ήλιου, οι κινήσεις 
των πλανητών που ήταν γνωστοί την εποχή του σχεδιασμού 
του: οι εσωτερικοί πλανήτες, ο Ερμής και η Αφροδίτη, και, οι 
εξωτερικοί πλανήτες, ο Άρης, ο Δίας και ο Κρόνος. 
Εμφανίζονται οι τροχιές όλων των πλανητών. Ειδικότερα για 
τους εξωτερικούς πλανήτες αναπαράγεται σωστά και η 
ανάδρομη κίνηση όπως παρατηρείται από τη Γη. 
  
Ραούλ 
Καλημέρα σας, ο μηχανικός κ. Alfredo Carmona και εγώ 
(Raúl Pérez-Enríquez) και και εγώ, θα παρουσιάσουμε το 
μοντέλο κλίμακας 1 προς 1 του Μηχανισμού των 
Αντικυθήρων στο οποίο, αναπαράγονται εκτός από τις 
κινητικές λειτουργίες της Σελήνης και του Ήλιου, οι κινήσεις 
των πλανητών που ήταν γνωστοί την εποχή του σχεδιασμού 
του: οι εσωτερικοί πλανήτες, ο Ερμής και η Αφροδίτη, και, οι 
εξωτερικοί πλανήτες, ο Άρης, ο Δίας και ο Κρόνος. 
Εμφανίζονται οι τροχιές όλων των πλανητών. Ειδικότερα για 



τους εξωτερικούς πλανήτες αναπαράγεται σωστά και η 
ανάδρομη κίνηση όπως παρατηρείται από τη Γη. 
  
Αλφρέδος 
Θα ξεκινήσουμε με τις ήδη γνωστές κινήσεις του Ήλιου με 
την ετήσια περιστροφή του 365,25 ημερών, η οποία φαίνεται 
με τον δείκτη στον κύκλο του έτους όπου σημειώνονται με 
εγκοπές οι μήνες. Απεικονίζεται η φαινομενική περιφορά του 
Ηλίου στην εκλειπτική η οποία είναι διαιρεμένη σε 360° και τα 
12 ζώδια που αποτελούν χάρτη του ουρανού. Η ετήσια 
κίνηση του Ηλίου δείχνει το πέρασμά του μέσω των 
Ζωδιακών Αστερισμών. 
  
Ραούλ 
Θα ξεκινήσουμε με τις ήδη γνωστές κινήσεις του Ήλιου με 
την ετήσια περιστροφή του 365,25 ημερών, η οποία φαίνεται 
με τον δείκτη στον κύκλο του έτους όπου σημειώνονται με 
εγκοπές οι μήνες. Απεικονίζεται η φαινομενική περιφορά του 
Ηλίου στην εκλειπτική η οποία είναι διαιρεμένη σε 360° και τα 
12 ζώδια που αποτελούν χάρτη του ουρανού. Η ετήσια 
κίνηση του Ηλίου δείχνει το πέρασμά του μέσω των 
Ζωδιακών Αστερισμών. 
  
  
Αλφρέδος 
Ο μηχανισμός δείχνει τη μηνιαία κίνηση και τις φάσεις της 
καθώς Σελήνης που περιφέρεται γύρω από τη Γη και η 
οποία αναπαρίσταται με μιας μικρή σφαίρα μισή λευκή μισή 
μαύρη που περιστρέφεται ώστε να αλλάζει βαθμιαία φάσεις, 
νέα σελήνη, πρώτο τέταρτο, πανσέληνος κ.λπ. . 
  
Ραούλ 
Ο μηχανισμός δείχνει τη μηνιαία κίνηση και τις φάσεις της 
καθώς Σελήνης που περιφέρεται γύρω από τη Γη και η 
οποία αναπαρίσταται με μιας μικρή σφαίρα μισή λευκή μισή 
μαύρη που περιστρέφεται ώστε να αλλάζει βαθμιαία φάσεις, 
νέα σελήνη, πρώτο τέταρτο, πανσέληνος κ.λπ. . 
  
Αλφρέδος 
Θα ξεκινήσουμε με τις ήδη γνωστές κινήσεις. Η ετήσια 
φαινομενική κίνηση του Ήλιου σε σχέση με τα άστρα 
περιόδου 365,25 ημερών, η αναπαράγεται με δείκτη στον 
εσωτερικό κύκλο που σημειώνεται με εγκοπές των μηνών. 
Συγχρόνως φαίνεται η θέση του Ηλίου στον ζωδιακό κύκλο 
διηρημένο σε 360° και με εγκοπές που ορίζουν τα 12 
τμήματα των αστερισμών των ζωδίων με 30 μοίρες (χάρτης 
του ουρανού). 
Ραούλ 
Θα ξεκινήσουμε με τις ήδη γνωστές κινήσεις. Η ετήσια 
φαινομενική κίνηση του Ήλιου σε σχέση με τα άστρα 
περιόδου 365,25 ημερών, η αναπαράγεται με δείκτη στον 
εσωτερικό κύκλο που σημειώνεται με εγκοπές των μηνών. 
Συγχρόνως φαίνεται η θέση του Ηλίου στον ζωδιακό κύκλο 
διηρημένο σε 360° και με εγκοπές που ορίζουν τα 12 
τμήματα των αστερισμών των ζωδίων με 30 μοίρες (χάρτης 



του ουρανού). 
  
Αλφρέδος 
Η μηνιαία κίνηση της Σελήνης με τις φάσεις της καθώς 
περιστρέφεται γύρω από τη Γη σε 29,5 ημέρες 
αναπαράγονται  με μια μικρή σφαίρα διπλής όψης (μαύρη 
άσπρη)  που περιστρέφεται γύρω από τον άξονά της. 
Ραούλ 
Η μηνιαία κίνηση της Σελήνης με τις φάσεις της καθώς 
περιστρέφεται γύρω από τη Γη σε 29,5 ημέρες 
αναπαράγονται  με μια μικρή σφαίρα διπλής όψης (μαύρη 
άσπρη)  που περιστρέφεται γύρω από τον άξονά της. 
Αλφρέδος 
Οι κινήσεις των πλανητών είναι τροποποιημένη εκδοχή 
του Michael T. Wright που έχουν προσαρμοστεί σε αυτό το 
λειτουργικό μοντέλο του Μηχανισμού των Αντικυθήρων για 
να δείχνει τους πλανήτες: οι εσωτερικοί πλανήτες είναι 
προσκολλημένοι στον κύριο δίσκο. Οι εσωτερικοί πλανήτες 
κινούνται με την συνδική περίοδό τους (116 ημέρες για τον 
Ερμή, 584 ημέρες για την Αφροδίτη). 
Ραούλ 
Οι κινήσεις των πλανητών είναι τροποποιημένη εκδοχή 
του Michael T. Wright που έχουν προσαρμοστεί σε αυτό το 
λειτουργικό μοντέλο του Μηχανισμού των Αντικυθήρων για 
να δείχνει τους πλανήτες: οι εσωτερικοί πλανήτες είναι 
προσκολλημένοι στον κύριο δίσκο. Οι εσωτερικοί πλανήτες 
κινούνται με την συνοδική περίοδό τους (116 ημέρες για τον 
Ερμή, 584 ημέρες για την Αφροδίτη που αναφέρει το 
εγχειρίδιο του μηχανισμού). 
Άλφρεδος 
Οι εξωτερικοί πλανήτες στηρίζονται σε ένα σταθερό δίσκο για 
κάθε πλανήτη και αναπαράγονται οι αντίστοιχες τροχιές 
(συμπεριλαμβανομένης της ανάδρομης κίνησης). Οι συρμοί 
γραναζιών αναπαράγουν με αρκετή ακρίβεια και τις κινήσεις 
των εξωτερικών πλανητών στον ζωδιακό κύκλο με την 
σσυνοδική περιοδικότητά τους των 780 ημερών για τον Άρη, 
399 ημερών για τον Δία και 378 ημερών για τον Κρόνο. Οι 
συνοδικές περίοδοι των πλανητών, μερικές από τις οποίες 
έχουν αναγνωσθεί στο εγχειρίδιο χρήσης του μηχανισμού. 
Ραούλ 
Οι εξωτερικοί πλανήτες στηρίζονται σε ένα σταθερό δίσκο και 
για κάθε πλανήτη αναπαράγονται οι αντίστοιχες τροχιές 
(συμπεριλαμβανομένης της ανάδρομης κίνησης). Οι συρμοί 
γραναζιών αναπαράγουν με αρκετή ακρίβεια και τις κινήσεις 
των εξωτερικών πλανητών στον ζωδιακό κύκλο με την 
σσυνοδική περιοδικότητά τους των 780 ημερών για τον Άρη, 
399 ημερών για τον Δία και 378 ημερών για τον Κρόνο. Οι 
συνοδικές περίοδοι των πλανητών, μερικές από τις οποίες 
έχουν αναγνωσθεί στο εγχειρίδιο χρήσης του μηχανισμού. 
Αλφρέδος 
Σε αυτό το λειτουργικό μοντέλο του Μηχανισμού των 
Αντικυθήρων, έχουν διασκευασθεί και προσαρμοστεί 
προτάσεις βασισμένες στο έργο του Michael T. Wright για να 
αναπαράγονται οι κινήσεις των πλανητών με επικύκλους. Οι 
εσωτερικοί συνδέονται με τον κύριο δίσκο με τις συνοδικές 



περιόδους τους σε 116 ημέρες για τον Ερμή και 584 ημέρες 
για την Αφροδίτη. Οι εξωτερικοί πλανήτες στηρίζονται 
καθένας σε μια σταθερή πλάκα και δείχνουν τις αντίστοιχες 
τροχιές συμπεριλαμβανομένης της ανάδρομης κίνησης. Οι 
συρμοί γραναζιών αναπαράγουν με μεγάλη ακρίβεια τις 
κινήσεις τους στον ζωδιακό κύκλο με την περιοδικότητά τους 
των 780 ημερών για τον Άρη. 399 ημέρες για τον Δία και 378 
ημέρες για τον Κρόνο. Αρκετές από αυτές τις συνοδικές 
περιόδους των πλανητών αναφέρονται στο εγχειρίδιο 
χρήσης του μηχανισμού. 
Ραούλ 
Σε αυτό το λειτουργικό μοντέλο του Μηχανισμού των 
Αντικυθήρων, έχουν διασκευασθεί και προσαρμοστεί 
προτάσεις βασισμένες στο έργο του Michael T. Wright για να 
αναπαράγονται οι κινήσεις των πλανητών με επικύκλους. Οι 
εσωτερικοί συνδέονται με τον κύριο δίσκο με τις συνοδικές 
περιόδους τους σε 116 ημέρες για τον Ερμή και 584 ημέρες 
για την Αφροδίτη. Οι εξωτερικοί πλανήτες στηρίζονται 
καθένας σε μια σταθερή πλάκα και δείχνουν τις αντίστοιχες 
τροχιές συμπεριλαμβανομένης της ανάδρομης κίνησης. Οι 
συρμοί γραναζιών αναπαράγουν με μεγάλη ακρίβεια τις 
κινήσεις τους στον ζωδιακό κύκλο με την περιοδικότητά τους 
των 780 ημερών για τον Άρη. 399 ημέρες για τον Δία και 378 
ημέρες για τον Κρόνο. Αρκετές από αυτές τις συνοδικές 
περιόδους των πλανητών αναφέρονται στο εγχειρίδιο 
χρήσης του μηχανισμού. 
Αλφρέδος 
Όπως φαίνεται σε αυτό το μοντέλο 1:1, η προσομοίωση των 
αλλαγών στην ταχύτητα περιστροφής της Σελήνης 
αναπαράγονται με επιτυχία από δύο ζεύγη γραναζιών, το 
ένα από τα οποία είναι σχεδόν ομοαξονικό και τα οποία 
αναπαράγονται μέσω μιας ακίδας σε μια σχισμή στο άλλο 
γρανάζι. 
Η μεταβλητή ταχύτητα και η λεγόμενη ανώμαλη κίνηση της 
Σελήνης αναπαράγεται με επικύκλους (προσθέτοντας δύο 
κυκλικές κινήσεις). Πρέπει να σημειωθεί ότι τα 
χαρακτηριστικά της τροχιάς της Σελήνης είναι πολύ 
ενδιαφέροντα σε αυτό το λειτουργικό μοντέλο, αφού 
επιτρέπουν την περιστροφή στον άξονά της δίνοντας τις 
φάσεις και την αλλαγή της ταχύτητας στην τροχιά της 
(ακολουθώντας καλή προσέγγιση του δεύτερου νόμου του 
Κέπλερ). 
Ραούλ 
Όπως φαίνεται σε αυτό το μοντέλο 1:1, η προσομοίωση των 
αλλαγών στην ταχύτητα περιστροφής της Σελήνης 
αναπαράγονται ικανοποιητικά από δύο ζεύγη γραναζιών, το 
ένα από τα οποία είναι σχεδόν ομοαξονικό αλλά έκκεντρο ως 
προς το άλλο και συνδέονται μέσω ενός πείρου που μπαίνει 
σε μια αυλάκωση του άλλου. Τα γρανάζια αναπαράγουν την 
μεταβλητή ταχύτητα. και, η ανώμαλη κίνηση αυτού του 
ουράνιου σώματος με επίκυκλους (προσθέτοντας δύο 
κυκλικές κινήσεις). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα 
χαρακτηριστικά της τροχιάς της Σελήνης είναι πολύ 
ενδιαφέροντα σε αυτό το λειτουργικό μοντέλο, αφού 
επιτρέπουν μια περιστροφή στον άξονά της δίνοντας τις 



φάσεις και την αλλαγή της ταχύτητας στην τροχιά της 
(προσεγγίζουν τον δεύτερο νόμο του Κέπλερ). 
Αλφρέδος 
Τώρα ας δούμε την άλλη πλευρά του μηχανήματος. Σε αυτή, 
αναπαριστώνται οι δύο ελικοδειδείς κλίμακες του ήδη 
γνωστού μηχανισμού: μια έλικα για το Μετωνικό ημερολόγιο 
και μια άλλη έλικα για τους κύκλους του Σάρου που 
επιτρέπουν την πρόβλεψη των εκλείψεων: ηλιακών και 
σεληνιακών. Σε αυτό το λειτουργικό μοντέλο 1 προς 1 του 
Μηχανισμού των Αντικυθήρων, και μέσω μιας εγκάρσιας 
ράβδου, αναπαρίστανται η Μετωνική περίοδος (19 ετών) σε 
πέντε στροφές της έλικας οι 235 σεληνιακούς μήνες και με 
άλλο δείκτη σε μικρό κύκλο η περίοδος 76 ετών του 
Καλλίππου. Σχεδίαση ελικοειδούς κλίμακας και του δείκτη 
επιτρέπουν την λειτουργία μέχρι την συμπλήρωση 19 ετών. 
στο τέλος των οποίων ο δείκτης πρέπει να μηδενιστεί, να 
τοποθετηθεί στην αρχή των 19 ετών. 
  
Ραούλ 
Ας δούμε την άλλη όψη. Σε αυτή, υπάρχουν δύο ελικοειδείς 
κλίμακες  του μηχανισμού: Η μια για το Μετωνικό κύκλο και η 
άλλη για το κύκλο του Σάρου που επιτρέπουν την πρόβλεψη 
των εκλείψεων: τόσο των ηλιακών όσο και των σεληνιακών. 
Σε αυτό το λειτουργικό μοντέλο 1 προς 1 του Μηχανισμού 
των Αντικυθήρων με ένα συρταρωτό δείκτη αναπαράγεται ο 
Κύκλος του Μέτωνα των 19 ετών που ισοδυναμούν με 235 
σεληνιακούς μήνες και με δεύτερο δείκτη αναπαράγεται η 
Καλλιππική περίοδος των 76 ετών (4 περίοδοι του 
Μέτωνος). 
Ο συρταρωτός δείκτης έχει ένα πείρο που μπαίνει σε 
ελικοειδή υποδοχή της κλίμακας του Μέτωνα και οδηγεί τον 
δείκτη να προχωρήσει στη διάρκεια των 19 ετών. Στο τέλος 
της κλίμακας ο δείκτης πρέπει να αρχικοποιηθεί εκ νέου στην 
αρχή της κλίμακας των 19 ετών (223 μηνών) για την επόμενη 
περίοδο Μέτωνα (19 έτη). 
Αλφρέδος 
Η κάτω έλικα έχει τέσσερεις στροφές, που σχηματίζονται από 
ημικύκλια αυξανόμενης διαμέτρου. Ορίζεται για έναν κύκλο 
Σάρου 18 ετών και 11 ημερών 8 ωρών. Ο δείκτης είναι 
εγκάρσια ράβδος με ένα καρφάκι στο άκρο που οδηγεί τον 
δείκτη σε αυλάκωση ίδια με αυτή της κλίμακας Μέτωνα. Στα 
αντίστοιχα πλαίσια των μηνών καταγράφεται η ημερομηνία 
και η ώρα της έκλειψης, και η ένδειξη του χαρακτήρα της: 
του Ήλιου (Η) και της Σελήνης (Σ). Είναι μηχανισμός 
πρόβλεψης εκλείψεων γιατί στην εν λόγω έλικα 
αναπαρίστανται εκλείψεις από την εποχή του Αρχιμήδη και 
άλλες που αντιστοιχούν σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Αυτές 
υποδεικνύουν την εποχή κατασκευής. 
  
Ραούλ 
Η κάτω έλικα με τεσσάρις στροφές, κατασκευασμένη από 
ημικύκλια αυξανόμενης διαμέτρου, ορίζει μια περίοδο 
εκλείψεων Σάρου (18 ετών, 11 ημερών και 8 ωρών). 
Λειρουργεί με συρταρωτή ράβδο και αυλάκωση παρόμοια με 
του Μέτωνα. Στους μήνες που προβλέπεται έκλειψη 



αναγράφεται η η ώρα της καθώς και η ένδειξη του 
χαρακτήρα της έκλειψης: του Ήλιου (Η) και της Σελήνης (Σ). 
Είναι ένας προγνωστικός μηχανισμός εκλείψεων και σε αυτή 
την έλικα αναπαριστώνται εκλείψεις της εποχή του Αρχιμήδη 
και άλλες που αντιστοιχούν σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
υποδεικνύοντας πιθανή εποχή κατασκευής. 
  
Για την προσοχή σας, σας ευχαριστώ πολύ! 
  

09:38 19:38 19:38 Μ. Έλενα 

Τώρα ο καθ. Ξενοφών Μουσάς θα επισημάνει ορισμένες 
από τις επιπτώσεις για την Επιστήμη, γενικά, και για την 
καθημερινή μας ζωή, ειδικότερα, του έργου κατασκευής ενός 
Λειτουργικού Αντίγραφου του Μηχανισμού των 
Αντικυθήρων. 
  
19:38  Μουσάς Υπάρχει μια μακρά σχέση Αστρονομίας, 
οργανωμένης κοινωνίας, κράτους και δημοκρατίας 
  
Η ανθρωπότητα από την ύστερη Μεσολιθική εποχή ρυθμίζει 
τη ζωή της χρησιμοποιώντας ημερολόγια και την αστρονομία 
Αυτό φαίνεται από τον αστρονομικό προσανατολισμός των 
πρώτων ορθογωνίων κτιρίων της νεολιθικής εποχής (6500 
π.Χ. στη Θεσσαλία, Ελλάδα). Οι αστρονομικοί 
προσανατολισμοί όλων των ορθογωνίων κτηρίων 
υποδεικνύουν χρήση ημερολογίων με βάση τον ήλιο. Αυτό 
απαιτεί επαρκή γνώση αστρονομίας και μαθηματικών, 
αριθμητικής και γεωμετρίας. 
  
Η αστρονομία γεννήθηκε στην προσπάθεια της 
Ανθρωπότητας να ρυθμίζει τη ζωή της, τις αγροτικές 
εργασίες, να προβλέψει τον καιρό για την σπορά, και να 
ταξιδεύει μακριά από τον τόπο χρησιμοποιώντας την 
αστρονομία, όπως λέει ο Πλάτων. 
Από τα προϊστορικά κτίρια φαίνεται ότι η αστρονομία άρχισε 
πριν από το τέλος της Μεσολιθικής Εποχής. 
Ο αστρονομικός προσανατολισμός του αρχαίου 
κοινοβουλίου της Αθήνας, της Πνύκας, όπως ονομάζεται, 
που ήταν η καρδιά και το πνεύμα  της Δημοκρατίας 
αποδεικνύει πόσο σημαντική ήταν η αστρονομία στις αρχαίες 
πόλεις κράτη. Ακριβώς πίσω από το βήμα της Βουλής είναι ο 
βωμός του Δία «πατέρα της ανθρωπότητας και των θεών», 
του μεγάλου προστάτη της αθηναϊκής δημοκρατίας. Το 
αστεροσκοπείο του Μέτωνα (του οποίου το ημερολόγιο 
υπάρχει στον μηχανισμό των Αντικυθήρων) βρίσκεται στο 
κοινοβούλιο, λίγα μέτρα από το βωμό του Αγοραίου Δία (ο 
οποίος προστατεύει τους ρήτορες εξασφαλίζοντας την 
ελευθερία του λόγου). Το αστεροσκοπείο βρίσκεται ακριβώς 
πίσω από το βήμα όπου μίλησαν ο Περικλής, ο Αριστείδης, ο 
Θεμιστοκλής, ο Δημοσθένης, ο Αισχίνης , ο Θεόδωρος 
Κολοκοτρώνης υπό την προστασία του Αγοραίου Δία. 
  
Η αστρονομία αναπτύχθηκε για τις ανάγκες της γεωργίας, για 
την σπορά, με βάση τους κανόνες του Πυθαγόρα ο οποίος 



ορίζει να χρησιμοποιούμε πάντοτε τα μαθηματικά στην 
επιστήμη με τις απλούστερες δυνατές υποθέσεις. Αυτός ο 
κανόνες ονομάζεται σήμερα ξυράφι του Ocam. Είναι αυτό 
που διατύπωσε άριστα ο Albert Einstein σεβόμενος τον 
κανόνα της απλότητας «Κάντε τα πάντα (στην Επιστήμη) όσο 
πιο απλά γίνεται, αλλά όχι πιο απλά (από ότι πρέπει)». 
  
Τελειώνοντας, ας αναφέρουμε μερικά από τα καλύτερα 
χαρακτηριστικά του μηχανισμού για την παρούσα εποχή: 

·       Ο μηχανισμός των Αντικυθήρων εμπνέει τους νέους να 
σπουδάσουν επιστήμες, τεχνολογία, τέχνες, φιλοσοφία. 

·       Εμπνέει να θέτουν υψηλούς στόχους 

·       Οδηγεί τους νέους να αποκτήσουν. αυτοπεποίθηση. 

·       τους εμπνέει να εκπαιδευτούν σε πολλά αντικείμενα 
(τεχνολογία, υπολογιστές, μαθηματικά, φυσική, αστρονομία 
αλλά και ιστορία, φιλοσοφία, γλωσσολογία) 

·       Αναδεικνύει την ευρηματικότητα των ανθρώπων. 

·       Αναδεικνύει τις δημιουργίες των Ελλήνων και των 
αρχαίων πολιτισμών. 

·       Διδάσκει πολλά, ακόμα και σε ειδικούς, σχετικά με τις 
δυνατότητές του μηχανισμού ως χρήσιμο ρολόι και μάλιστα 
αστρονομικό, ως μηχανικού πλανηταρίου. 

  
Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων είναι ένα περίτεχνο και 
κομψό γλυπτό που εμπεριέχει δυναμικά και δυνητικά όλες τις 
ικανότητες της ανθρωπότητας. 
  
=================== 
Existe una relación de larga data entre la astronomía, la 
sociedad organizada, el estado y la democracia 
  
La humanidad del Mesolítico tardío regula su vida mediante 
calendarios y astronomía 
Esto es evidente a partir de la orientación astronómica de 
los primeros edificios rectangulares del Neolítico (6500 aC 
en Tesalia, Grecia). Las orientaciones de todos los edificios 
rectangulares indican el uso de calendarios solares. Esto 
requiere un conocimiento suficiente de astronomía y 
matemáticas, aritmética y geometría. 
  
La astronomía nació del esfuerzo de la Humanidad por 
regular su vida, el trabajo agrícola, y viajar lejos de su lugar 
utilizando la astronomía, como dice Platón. 
De los edificios prehistóricos parece que esto comenzó 
antes del final de la Edad Mesolítica. 
La orientación astronómica del antiguo parlamento de 



Atenas, Pnyx, como se le llama, que fue el corazón y el 
espíritu de la República demuestra cuán importante era la 
astronomía en las antiguas ciudades-estado. Justo detrás 
del suelo del Parlamento se encuentra el altar de Zeus 
"padre de la humanidad y de los dioses", el gran protector 
de la democracia ateniense. El observatorio de Meton (cuyo 
diario está en el mecanismo de Antikythera) está ubicado en 
el parlamento, a pocos metros del altar de Zeus (que 
protege a los oradores asegurando la libertad de expresión). 
El observatorio está ubicado justo detrás del escenario 
donde Pericles, Aristides, Temístocles, Demóstenes, 
Esquines, Theodoros Kolokotronis hablaron bajo la 
protección de Zeus. 
  
La astronomía se desarrolló para las necesidades de la 
agricultura, para la siembra, con base en las reglas de 
Pitágoras que estipula que siempre debemos usar las 
matemáticas en la ciencia con las suposiciones más simples 
posibles. Esta regla ahora se llama la navaja de Ocam. Así 
lo planteó perfectamente Albert Einstein, respetando la regla 
de la sencillez “Haz todo (en Ciencia) de la forma más 
sencilla posible, pero no más sencilla (de lo que debería)”. 
  
Para terminar, mencionemos algunas de las mejores 
características del mecanismo para la era actual: 
El mecanismo de Antikythera inspira a los jóvenes a 
estudiar ciencia, tecnología, artes, filosofía. 
• Inspira a establecer metas altas 
• Lleva a los jóvenes a adquirir. auto confianza. 
• los inspira a formarse en muchas materias (tecnología, 
informática, matemáticas, física, astronomía pero también 
historia, filosofía, lingüística) 
• Destaca el ingenio de las personas. 
• Destaca las creaciones de los griegos y las civilizaciones 
antiguas. 
• Enseña mucho, incluso a los expertos, sobre las 
posibilidades del mecanismo como reloj útil e incluso 
astronómico, como planetario mecánico. 
  
El Mecanismo de Antikythera es una escultura elaborada y 
elegante que contiene dinámica y potencialmente todas las 
habilidades de la humanidad. 
  
======== 
There is a long-standing relationship between astronomy, 
organized society, the state and democracy 
Mankind from the late Mesolithic era regulates its life using 
calendars and astronomy. 
Astronomical knowledge is evident from the astronomical 
orientation of the first rectangular buildings of the Neolithic 
period (c. 6500 BC in Thessaly, Greece). The orientations of 
all the rectangular buildings indicate the use of solar 
calendars. This requires sufficient knowledge of astronomy 
and mathematics (arithmetic and geometry). 
Astronomy was born in the effort of Mankind to regulate its 



life, agricultural activities, and traveling far from its place, 
using astronomy, as Plato says. 
From the orientation of prehistoric buildings, it is evident that 
astronomy started before the end of the Mesolithic Age. 
The astronomical orientation of the ancient parliament of 
Athens, Pnyx, as it is called, which was the heart and spirit 
of the Republic, proves how important astronomy was in the 
ancient city-states. Right behind the podium of the 
Parliament is the altar of Agoraeus Zeus "father of mankind 
and gods", and great protector of the Athenian democracy, 
as Zeus protects orators by ensuring freedom of speech. 
Meton's observatory (whose calendar is in the Antikythera 
mechanism) is located in the parliament, a few meters from 
the altar of Zeus. The observatory is located just behind the 
stage of the parliament where Pericles, Aristides, Alcibiades, 
Themistocles, Demosthenes, Aeschines, Theodoros 
Kolokotronis spoke under the protection of Zeus. 
  
Astronomy was developed for the needs of agriculture, to 
predict the weather on climatic basis, for sowing, based on 
the rules of Pythagoras which stipulates that we should 
always use mathematics in science with the simplest 
possible assumptions. This rule is now called the Ocam 
razor. This is what Albert Einstein perfectly stated, 
respecting the rule of simplicity "Do everything (in Science) 
as simply as possible, but not more simply (than it should)". 
  
In closing, let us mention some of the best features of the 
mechanism for the present era: 
The Antikythera mechanism inspires young people to study 
science, technology, arts, philosophy. 
• Inspires to set high goals 
• Leads young people to acquire. self confidence. 
• inspires them to be trained in many subjects (technology, 
computers, mathematics, physics, astronomy but also 
history, philosophy, linguistics) 
• Highlights the ingenuity of people. 
• Highlights the creations of Greeks and ancient civilizations. 
• Teaches a lot, even to experts, about the possibilities of 
the mechanism as a useful clock and even astronomical, as 
a mechanical planetarium. 
  
The Antikythera Mechanism is an elaborate and elegant 
sculpture that dynamically and potentially contains all the 
abilities of humanity. 

09:42 19:42 19:42 Ευχαριστώ τον καθηγητή Ξενοφώντα Μουσά. 
Παρακαλώ, κύριε Jesús Clemente Olvera Trejo, Διευθυντή 
των Relojes Olvera III Generacion, σας προσκαλούμε σε 
αυτό το Βήμα για να μας παρουσιάσετε τo επόμενο στάδιο 
κατασκευής του Μηχανισμού στη Μνημειακή εκδοχή του. 
  
Κλεμέντε 

 


