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Ρουµελιώτης Αλέξανδρος

Υπεύθυνες Καθηγήτριες
Τσίτουρα Δέσποινα ΠΕ02-Τσιώκου Άννα ΠΕ04

TO ΝΑΥΑΓΙΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ
Γενικά



Πρόκειται για το φορτίο ενός φορτηγού πλοίου (αρχ. ολκάς), εκτιµώµενης 
χωρητικότητας 300 τόνων που βυθίστηκε στα Αντικύθηρα µεταξύ του 75 και 
50 π.Χ. και το εντόπισαν σφουγγαράδες από τη Σύµη το 1900 στη θαλάσσια 
περιοχή των Αντικυθήρων. Έως τώρα έχουν διεξαχθεί  δύο µεγάλες 
επιχειρήσεις ανέλκυσης του φορτίου - η πρώτη το 1900-1 µε τους Συµιακούς 
σφουγγαράδες που το εντόπισαν, η δεύτερη το 1976 µε το Γάλλο εξερευνητή 
Ζακ-Υβ Κουστώ σε βάθος γύρω στα 52 µέτρα.
Το ναυάγιο των Αντικυθήρων µετέφερε εµπορεύµατα και αντικείµενα 
καθηµερινής χρήσης και έργα τέχνης φτιαγµένα από διάφορα υλικά (4ου έως 
1ου αι π.Χ.) και είχε προορισµό την Ιταλία. Είναι η πρώτη γνωστή µεταφορά 
έργων τέχνης στον δυτικό κόσµο. Ως αιτία του ναυαγίου πιθανολογείται η 
κακοκαιρία ή/και η κακή φόρτωση.
Από την αρχή της ρωµαϊκής κυριαρχίας η λεία από τις κατακτηµένες 
ελληνικές πόλεις φορτωνόταν σε εµπορικά πλοία µε παραλήπτες αρχικά τους 
θριαµβευτές στρατηγούς και αργότερα τα µέλη των ανώτερων τάξεων της 
Ιταλίας που για τη διακόσµηση των επαύλεων τους αναζητούσαν ελληνικά 
έργα τέχνης. Αρκετά όµως σκάφη ναυάγησαν πριν φτάσουν στον προορισµό 
τους.
Τον Μάιο του 1900 σφουγγαράδες από τη Σύµη αναγκάστηκαν να κάνουν µια 
στάση στα Αντικύθηρα. Όταν η θάλασσα ηρέµησε ένας από αυτούς, ο Ηλίας 
Λυκοπάντης, βούτηξε στη θάλασσα, όµως αντί για σφουγγάρια έφερε στην 
επιφάνεια έναν χάλκινο βραχίονα ως απόδειξη ότι στον βυθό (περίπου 50 
µέτρα βάθος) βρήκε το ναυάγιο ενός πλοίου µε σκορπισµένα γύρω του 
διάφορα αγάλµατα από χαλκό και µάρµαρο.
Έξι µήνες αργότερα, οι σφουγγαράδες κατάφεραν να έρθουν σε επαφή µε τον 
τότε  αρχαιολόγο και υπουργό παιδείας, Σπυρίδωνα Στάη. Έτσι, µε τη 
συνδροµή του βασιλικού ναυτικού έγινε η πρώτη επιχείρηση ανέλκυσης 
πλοίου παγκοσµίως. Ήταν η πρώτη φορά παγκοσµίως που γινόταν κάτι 
παρόµοιο: υποβρύχια αρχαιολογική έρευνα σε εποχή που δεν υπήρχε ούτε η 
σχετική πείρα αλλά ούτε και τα απαραίτητα όργανα. Για δύο χρόνια η 
Ελληνική κυβέρνηση και το πολεµικό ναυτικό µε 11 δύτες εξερευνούσαν το 
ναυάγιο (1 δύτης πέθανε, 2 έµειναν παράλυτοι.)
Μερικές δεκαετίες αργότερα, το 1953 και το 1976 έγιναν άλλες δύο 
αρχαιολογικές έρευνες, ο εξοπλισµός των οποίων χρηµατοδοτήθηκε από τον 
Ζακ-Υβ Κουστώ ο οποίος ήταν γνωστός µαζί µε το ωκεανογραφικό του πλοίο 
«Καλυψώ».
Τ ρ ί α α ρ χ α ί α ν α υ ά γ ι α ή τ α ν γ ν ω σ τ ά τ η ν ε π ο χ ή ε κ ε ί ν η :                                                 
α ΄ ) έ ν α π λ ο ί ο α π ό τ η ν ε π ο χ ή τ ο υ ο ρ ε ί χ α λ κ ο υ ,                                                              
β ΄ ) έ ν α τ ο υ 1 ο υ α ι  π . Χ . κ α ι                                                                                             
γ ΄ ) έ ν α τ ο υ 1 ο υ µ . Χ . α ι .                                                                                       
(Σήµερα έχουν εντοπισθεί και µελετηθεί εκατοντάδες αρχαία ναυάγια.)
  Αυτή τη φορά βρέθηκαν γλυπτά και σκεύη πολυτελείας, γυάλινα, κεραµικά 
και χάλκινα αγγεία, κοσµήµατα, νοµίσµατα, τµήµατα µιας κλίνης και κοµµάτια 
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από το ίδιο το πλοίο. Καθώς επίσης και κατάλοιπα τροφών! Ας µην ξεχνάµε, 
όµως, τον διάσηµο µηχανισµό των Αντικυθήρων, στον οποίο αφιερώνεται µια 
ολόκληρη αίθουσα στο εθνικό αρχαιολογικό µουσείο.
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, µαρµάρινα αγάλµατα ανθρώπων και 
αλόγων, ένα τεράστιο ταύρο, ένας γιγάντιο Ηρακλή (όµοιο µε εκείνο του 
Φαρνέζε στη Νάπολη), µπρούτζινα σπαθιά, µια λύρα, έπιπλα, ένα χρυσό 
σκουλαρίκι, ξύλο από το πλοίο, κεραµίδια από το µαγειρείο, σκεύη από πηλό 
και γυαλί και βέβαια τον περίφηµο Μηχανισµό, µια συσκευή αστρονοµικής 
παρατήρησης, της οποίας η ακριβής λειτουργία δεν έχει ακόµα 
αποκρυπτογραφηθεί πλήρως. Αυτό ήταν που οδήγησε τους ειδικούς στο 
συµπέρασµα ότι επρόκειτο για δροµολόγιο µεταφοράς λαφύρων από το Αιγαίο 
προς την ιταλική χερσόνησο, πιθανότατα τη Ρώµη.  
Το φορτίο χρονολογείται στην Ελληνιστική εποχή (2ο – 1ο αι  πΧ) µε µόνη 
εξαίρεση τον Έφηβο των Αντικυθήρων που χρονολογείται στον 4ο αι πΧ. 
Γενικά, τα έργα τέχνης που ανακαλύφθηκαν είναι εξαιρετικής ποιότητας και 
αισθητικής. 
Οι λαβές και οι ιδιοµορφίες των αµφορέων µαρτυρούν τη χρονολογία τους: 
86-50 π.Χ και τον τόπο κατασκευής: οι περισσότεροι από Ρόδο και Κω και 
άλλοι από Πιτάνη, Πέργαµο, Έφεσο και Χίο.
Τα ασηµένια νοµίσµατα (τετράδραχµα) που βρέθηκαν στο πλοίο κόπηκαν στην 
Πέργαµο από ένα άρχοντα που θήτευσε τα έτη 85-76 π.Χ.
Διασώθηκε, εκτός των άλλων, και τµήµα από το πέτσωµα του πλοίου, 
δίνοντας πολύτιµες πληροφορίες για τη ναυπήγησή του. Το ξύλο του πλοίου 
είναι φτελιά από την κεντρική Ιταλία και µε ραδιοχρονολόγηση άνθρακα14 
χρονολογείται στα 260-180 π,Χ.
Το λιµάνι όπου το πλοίο ξεκίνησε το ταξίδι του ήταν µάλλον η Δήλος. 
Προορισµός του η Ιταλική αγορά αν όχι η Ρώµη. Υποστηρίζεται ότι πλούσιοι 
γερουσιαστές και έµποροι της εποχής είχαν γοητευτεί από την ελληνική 
τέχνη, άρα το φορτίο προορίζονταν µάλλον γι αυτούς.
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Αναλυτικά

Χρόνος και αιτία του ναυαγίου
Η ραδιοχρονολόγηση της ξυλείας έδειξε ότι το πλοίο είχε ναυπηγηθεί κατά τα 
µέσα του 2ου αι. π.Χ., σίγουρα όµως το ναυάγιο έλαβε χώρα αρκετές 
δεκαετίες αργότερα, σε χρόνο που είναι δύσκολο να προσδιοριστεί µε 
απόλυτη ακρίβεια. Διάφοροι µελετητές πίστεψαν αρχικά ότι επρόκειτο για ένα 
πλοίο που, όπως αναφέρει ο Λουκιανός ο Σαµοσατεύς, είχε χάσει το 86 π.Χ. 
ο Λεύκιος Κορνήλιος Σύλλας, ενώ επέστρεφε θριαµβευτής από την Αθήνα 
στη Ρώµη. Η µεταγενέστερη ανακάλυψη του «πλοίου του Σύλλα» στα ανοιχτά 
της τυνησιακής πόλης Αλ Μαντίγια (κατά σύµπτωση και πάλι από Έλληνες 
σφουγγαράδες), η ανεύρεση από την οµάδα του Κουστώ νοµισµάτων που 
πρωτοκόπηκαν µετά το θάνατο του Ρωµαίου στρατηγού, καθώς και η 
ραδιοχρονολόγηση των αµφορέων, υποδεικνύουν ότι τελικά το ναυάγιο έλαβε 
χώρα στο β' τέταρτο του 1ου αι. π.Χ. µε πιθανότερο κάποιο έτος κοντά στο 
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6 0 π . Χ .                                                                                                    
Πιθανότερες αιτίες της βύθισης είναι η κακοκαιρία και η εσφαλµένη 
φόρτωση. Η πειρατεία δεν είναι ισχυρό ενδεχόµενο - εάν συνέβη πριν το 67 
π.Χ., οι πειρατές θα είχαν φροντίσει να διασώσουν το φορτίο, ενώ µετά το 67 
π.Χ. και  την εκστρατεία του Ποµπήιου (βλ. Γαβίνειος Νόµος) δεν υπήρχαν 
πειρατές στην περιοχή.
Θύελλες, δυσµενείς άνεµοι, θαλάσσια ρεύµατα, ελλιπής γνώση των περιοχών, 
κακοί χειρισµοί στην πλοήγηση, ήταν οι κύριες αιτίες των ναυαγίων. Τα 
περισσότερα ναυάγια έχουν εντοπιστεί κυρίως κατά µήκος της δυτικής 
ακτογραµµής της Ιταλίας. Το γεγονός ότι τα περισσότερα από αυτά 
χρονολογούνται κυρίως στην Ύστερη Ελληνιστική περίοδο, εποχή της 
Ρωµαϊκής κατάκτησης, υπαινίσσεται κορύφωση των θαλασσίων µεταφορών 
έργων τέχνης και προϊόντων αυτήν την περίοδο.

Προέλευση και πιθανοί παραλήπτες φορτίου 
Βάσει της αξίας των ευρηµάτων και των διαφορετικών χρονικών περιόδων 
απ' τις οποίες προέρχονται, ο κύριος όγκος του φορτίου δεν µπορεί να είναι 
παρά λάφυρα που αποστέλλονταν στην Ιταλία, ίσως στην ίδια την πρωτεύουσα 
της Ρωµαϊκής Δηµοκρατίας. Η διακόσµηση των δηµοσίων κτηρίων της 
Αιώνιας Πόλης µε θησαυρούς της κλασικής και ελληνιστικής γλυπτικής, οι 
οποίοι αρπάζονταν από τις ελληνικές πόλεις-κράτη, δεν οφειλόταν απλά στις 
αισθητικές προτιµήσεις των Ρωµαίων - αποτελούσε επίδειξη ισχύος για τη 
νέα υπερδύναµη της Μεσογείου. Το δε γεγονός ότι τόσο µεγάλος πλούτος 
ήταν συγκεντρωµένος σε ένα µόνο πλοίο, δείχνει ότι οι  Ρωµαίοι 
συγκέντρωναν επί µακρόν τα πολυτιµότερα λάφυρα σε ένα µεγάλο λιµάνι του 
Αιγαίου (αυτό απ' όπου ξεκίνησε ή πέρασε το πλοίο), ώστε κατόπιν να τα 
στείλουν µαζικά και µε αυξηµένα µέτρα ασφαλείας. Ως πιθανότερες 
αφετηρίες έχουν προταθεί µεταξύ άλλων η Πέργαµος, η Έφεσος, η Μίλητος, 
η Δήλος, ο Πειραιάς και  η Κόρινθος, µε τις πρώτες να συγκεντρώνουν 
περισσότερες πιθανότητες, αφού από εκεί  προέρχονται  τα χάλκινα νοµίσµατα 
που βρέθηκαν (τα «ψιλά» της εποχής, δεν είχαν αξία µακριά από την πόλη 
που τα έκοβε). Από την άλλη, εντύπωση προκαλεί η απουσία κάποιας 
αναφοράς σχετικής µε το ναυάγιο στη γραµµατεία εκείνης της εποχής, αφού η 
απώλεια ενός πλοίου γεµάτου θησαυρούς δεν θα περνούσε απαρατήρητη. 
Αυτό έχει οδηγήσει µερίδα ιστορικών στην υπόθεση πως επρόκειτο για 
ιδιωτικό φορτίο: Εκτός από το επίσηµο κράτος και τους επικεφαλής των 
εκστρατειών που νόµιµα παρακρατούσαν µέρος της λείας, τα ελληνικά έργα 
τέχνης ήταν επίσης περιζήτητα από τους πατρικίους για τη διακόσµηση των 
εξοχικών επαύλεών τους. Ίσως, λοιπόν, κάποιος έµπορος εντόπισε έργα που 
είχαν αφαιρεθεί (νόµιµα ή παράνοµα) από την επίσηµη διανοµή και τα έστελνε 
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υπό συνθήκες εχεµύθειας σε πολύ πλούσιους πελάτες ή µεταπωλητές. Σε 
αυτήν την περίπτωση, πιθανότερος τόπος φόρτωσης θα ήταν η Δήλος, το 
µεγαλύτερο «πλυντήριο χρήµατος» της αρχαιότητας.

Ανακάλυψη και πρώτες επιχειρήσεις ανέλκυσης 
Τη Μεγάλη Εβδοµάδα του 1900, τα καΐκια Ευτέρπη και Καλλιόπη από τη Σύµη 
έδεσαν στον όρµο Ποταµού Αντικυθήρων για να προστατευθούν από την 
κακοκαιρία. Επρόκειτο για µια οµάδα υπό τον «εκκινητή» (χρηµατοδότη) 
Φώτιο Λενδιακό µε προορισµό την Τυνησία, όπου κάθε καλοκαίρι συνέρεαν 
Έ λ λ η ν ε ς β ο υ τ η χ τ έ ς σ ε α ν α ζ ή τ η σ η σ π ό γ γ ω ν .                                                                                                      
Οι άνδρες ξεκίνησαν να βουτούν για µεζέδες στη θέση Πινακάκια, όταν ο 
Ηλίας «Λυκοπάντης» Σταδιάτης ανέφερε έντροµος πως είδε γυναίκες και 
άλογα στο βυθό. Αρχικά οι σύντροφοί του νόµισαν ότι είχε παραισθήσεις, κάτι 
συνηθισµένο για τους δύτες της εποχής, αφού τα σκάφανδρα τους 
καθιστούσαν ευάλωτους στη δηλητηρίαση από διοξείδιο του άνθρακα. Παρ' 
όλα αυτά, ο καπετάνιος Δηµήτρης «Τράµπας» Κοντός αποφάσισε να 
διαπιστώσει ιδίοις όµµασι την αλήθεια. Καταδύθηκε, λοιπόν, στο σηµείο και 
επέστρεψε µε ένα χάλκινο χέρι, για να τον ακολουθήσουν στη συνέχεια και οι 
υπόλοιποι άνδρες, ανασύροντας µικρά αντικείµενα ως αναµνηστικά.
Πρώτη επιχείρηση (1900-1)
 Κατά την πρώτη φάση (1900-1901) την επιχείρηση ανέλαβαν οι Σύµιοι 
σφουγγαράδες µε τη συνδροµή πλοίων του Βασιλικού Ναυτικού.
    Την Μεγάλη Τρίτη, στις 4 Απριλίου 1900, µια οµάδα από Συµιακούς 
σφουγγαράδες, η οποία απαρτιζόταν από έξι δύτες και  22 κωπηλάτες σε δύο 
καϊκια και όδευε πιθανώς προς την Αφρική, συνάντησε µεγάλη 
θαλασσοταραχή στο πέρασµα ανάµεσα στην Κρήτη και τα Κύθηρα. Έτσι 
αναγκάστηκαν να καταφύγουν στον όρµο του Ποταµού στα Αντικύθηρα όπου 
αγκυροβόλησαν. Τα Αντικύθηρα βρίσκονται στη µέση της απόστασης ανάµεσα 
στα Κύθηρα και το ακρωτήριο Γραµβούσα της Δυτικής Κρήτης, κόβοντας τη 
θαλάσσια διάβαση στα δύο. 
Το συγκεκριµένο πέρασµα από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα είναι πολύ 
επικίνδυνο για τα πλοία επειδή είναι µια περιοχή µε κινούµενη άµµο, αβαθή 
νερά και ακανόνιστα ρεύµατα. Όταν πέρασε η καταιγίδα, Μεγάλη Τρίτη 
ανήµερα , το ένα από τα δύο καϊκια στα ΒΑ των Αντικυθήρων και στα 25 
µέτρα από την ακτή, στη θέση Πινακάκια, κατέβασε µε σκάφανδρο δύτη σε 
βάθος 35 οργιών προκειµένου να πιάσει σφουγγάρια ή πιθανόν να βγάλει 
θαλασσινά για τη νηστεία των ηµερών. Αντί για σφουγγάρια όµως, 
ανακαλύπτει ένα αρχαίο ναυάγιο στα 42 µ. και µια περιοχή µε πλήθος 
διάσπαρτων µπρούντζινων και µαρµάρινων αγαλµάτων και άλλων 
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τεχνουργηµάτων ποικίλης µορφής. Στη συνέχεια έκανε σινιάλο για να τον 
τραβήξουν επάνω. Έτσι  , όταν θα ανέβει στην επιφάνεια, θα κρατά έναν 
χάλκινο βραχίονα για την απόδειξη του ναυαγίου! 
Ο καπετάνιος των δύο καϊκιών ο Δηµήτριος Ελ. Κόντος, πρώην αρχιδύτης, 
κατέβηκε και αυτός για να επιβεβαιώσει την εκπληκτική ανακάλυψη, να κάνει 
ακριβέστερες µετρήσεις και να βάλει σηµάδια για να µπορεί να ξαναβρεί την 
τοποθεσία στο µέλλον.                                                                                                                                  
     Εν συνεχεία, η οµάδα συνέχισε το ταξίδι της και αργότερα επέστρεψε στη 
Σύµη, χωρίς να ακολουθήσουν αξιοσηµείωτα περιστατικά και ξόδεψε 
κάποιους µήνες απολαµβάνοντας τους καρπούς της επιτυχηµένης αποστολής 
ενώ παράλληλα διεξήχθηκαν έντονες συζητήσεις και ζητήθηκαν συµβουλές 
από τους µεγαλύτερους για το τι θα έκαναν µε το πλοίο θησαυρό. Τελικά, ο 
Συµιακός καθηγητής της Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήµιο Αθηνών Α. 
Οικονόµου τους έπεισε να δηλώσουν τον θησαυρό στην Κυβέρνηση παρά να 
εµπλακούν σε κάποια παράνοµη περιπέτεια. 

Όταν λοιπόν (φθινόπωρο πια) τα καΐκια επέστρεψαν από την Αφρική στη 
Σύµη, τα νέα κυκλοφόρησαν στην τοπική κοινωνία και ο δήµαρχος του νησιού 
ειδοποίησε την ελληνική κυβέρνηση, κάτι όχι τόσο αυτονόητο όσο ακούγεται 
σήµερα, αφού το νησί ήταν οθωµανικό έδαφος. Κατά καλή τύχη, σε θέσεις-
κλειδιά βρίσκονταν δύο Κυθήριοι, ο Υπουργός Θρησκευµάτων (Παιδείας στη 
σηµερινή ορολογία) Σπυρίδων Στάης και ο έφορος του Εθνικού 
Αρχαιολογικού Μουσείου Βαλέριος Στάης.

Έτσι, στις 6 Νοεµβρίου ο Δηµήτριος Κόντος και ο Ηλίας Λυκοπάντης πήγαν 
στην Αθήνα παίρνοντας µαζί τους τον µπρούτζινο βραχίονα ως πειστήριο και 
παρουσιάστηκαν στον Υπουργό της Παιδείας Σπυρίδωνα Στάη και τον έφορο 
του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου Βαλέριο Στάη, για να αρχίσει η 
οργάνωση της επιχείρησης ανέλκυσης του πολύτιµου φορτίου του πλοίου µε 
τη πολύτιµη βοήθεια του Βασιλικού Ναυτικού. 
                                                                                                                                                                             
      Οι σφουγγαράδες έκλεισαν συµφωνία για να συµµετάσχουν στην ανασκαφή 
και τους δόθηκε η υπόσχεση να πάρουν κατάλληλη αµοιβή για όσους 
θησαυρούς θα ανέσυραν και θα παρέδιδαν στην κυβέρνηση. Συµφωνήθηκε 
επίσης να βρίσκεται στο πλοίο ένας αναγνωρισµένος αρχαιολόγος για να 
επιβλέπει την όλη επιχείρηση και η ειδική αυτή αποστολή ανατέθηκε στον 
φίλο των σφουγγαράδων τον καθηγητή κ. Οικονόµου.
 
Αµέσως διατέθηκε το οπλιταγωγόν ‘’Μυκάλη’’ και µε κυβερνήτη τον Ανδρέα 
Σωτηριάδη και αξιωµατικούς που πήραν την τελευταία στιγµή από άλλα 
πλοία, απέπλευσε στις 24 Νοεµβρίου. Η τρικυµία όµως δεν επέτρεψε στους 
δύτες να εργαστούν καλά ενώ και το ‘’Μυκάλη’’ ήταν πολύ µεγάλο για να κάνει 
ελιγµούς κοντά στην παραλία και µάλιστα σε ταραγµένη θάλασσα, γι’ αυτό και 
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χρειάστηκαν δεύτερο βοηθητικό µικρότερο πλοίο. Παρ’ όλες βέβαια τις 
δυσκολίες οι δύτες κατάφεραν να βγάλουν µερικά αντικείµενα τα οποία 
µετέφεραν µε το ‘’Μυκάλη’’ στον Υπουργό της Παιδείας στις 27 Νοεµβρίου 
1900. Ο Υπουργός των Ναυτικών διέταξε την ατµοηµιολία ‘’Σύρος’’  και 
Αιγιάλεια  που βρισκόνταν στην Πάτρα να καταπλεύσει  στα Αντικύθηρα και 
να συνεργαστούν µε το ‘’Μυκάλη’’  και έτσι οι εργασίες επαναλήφθηκαν µόλις 
έφτασαν τα πλοία στο µέρος του ναυαγίου. Αργότερα στους αρχικούς έξι 
δύτες προστέθηκαν άλλοι τέσσερις και άλλος ένας αρχαιολόγος.

 Η εργασία διήρκησε µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου 1901 , µε επιβλέποντα τον 
καθηγητή Α. Οικονόµου  και υλοποιήθηκε από τα πληρώµατα που είχαν 
ανακαλύψει το ναυάγιο.

     Επικεφαλής ήταν ο Φώτιος Λενδιακός , καπετάνιος ο Δηµήτρης Κοντός 
και κολαουζιέρης ο Μερκούρης Καραγιάννης .  Τα ονόµατα: Ηλίας Σταδιάτης-
Λυκοπάντης , Κυριάκος Μουντιάδης , Γεώργιος Μουντιάδης , Ιωάννης 
Πιλλίου-Ροδίτης, Γεώργιος Κρητικός-Νεοφώτιστος, Βασίλειος Κατσαράς είναι 
µερικοί από τους δύτες. Ναύτες ήταν : Νικόλαος Λευδιακός, Φιλήµων 
Κουµπουριός, Σωτήριος Παπακαλοδούκας, Ιωάννης Παπακαλοδούκας, 
Φώτιος Κοντός, Μερκούρης Καραγιάννος, Νικήτας Φασσάκης, Ιωάννης Α. 
Φωτάρης, Τζώρτζος, Σταυρής Μιχαλούτζος, Κώστας Σταυρηχάης και 
Γιάγκος Νικολάου Διάκου Γεωργακιού. Συµµετείχαν επίσης µε µεγάλη 
υποστήριξη τα πολεµικά πλοία Μυκάλη, Σύρος και Αιγιάλεια του Βασιλικού 
Ναυτικού ,τα οποία ήταν για προστασία.

 Λόγω της απειρίας, των καιρικών συνθηκών ,των περιορισµένων 
πληροφοριών και  τεχνικών µέσων της εποχής, η ανέλκυση  όλων των 
ευρηµάτων ήταν πολύ δύσκολη. Οι δύτες µπορούσαν να καταδύονται το πολύ 
δέκα λεπτά  την µέρα - ακόµα κι έτσι, ένας από τους δύτες, ο Κρητικός-
Νεοφώτιστος πέθανε  και δύο ακόµα παρέλυσαν.

    Τo φορτίο µεταφέρθηκε γρήγορα  στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας 
για µελέτη και συντήρηση και περιελάµβανε : µαρµάρινα αγάλµατα ανθρώπων 
και αλόγων, ένας τεράστιος ταύρος, ένας γιγάντιος Ηρακλής, , ένα αξιόλογο 
κεφάλι κάποιου «φιλόσοφου», υπολείµµατα πέντε ή έξι ντυµένων αγαλµάτων, 
που η θάλασσα τα είχε διαβρώσει, ένα υπέροχο χάλκινο άγαλµα ενός γυµνού 
θεού ή ήρωα του 4ου π.Χ. αιώνα,  µπρούτζινα σπαθιά, µια λύρα, έπιπλα, ο 
έφηβος των Αντικυθήρων, ένα χρυσό σκουλαρίκι, ξύλο από το πλοίο, 
κεραµίδια από το µαγειρίο, σκεύη από πηλό και γυαλί και φυσικά ο µηχανισµός 
των Αντικυθήρων. Η χρονολόγηση των ευρηµάτων προσδιόρισε το ναυάγιο 
ανάµεσα στο 80-50 π.Χ., ενώ το πλοίο χαρακτηρίστηκε ως εµπορικό σκάφος 
που εκτελούσε δροµολόγιο από τη Ρόδο προς την Ιταλία µε ενδιάµεσο σταθµό 
το λιµάνι του Πειραιά.



     Φαίνεται  πως οι αρχές δεν υποψιάζονταν τον πλούτο του ναυαγίου - αυτό 
δείχνει η αρχική δέσµευσή τους προς το Λενδιακό ότι θα αµειβόταν µε 
ποσοστό επί των πιθανών ευρηµάτων. Σύµφωνα µε τη µαρτυρία της εγγονής 
του Σεβαστής Καρδαλίνου, η οποία βασίζεται στην αλληλογραφία µελών της 
οικογένειας, έγινε ένα συµβόλαιο ότι θα του έδιναν τη µισή αξία του θησαυρού 
σε χρήµατα, προκειµένου να µπορέσει να σταθεί  οικονοµικά (...) Κατά τη 
διάρκεια όµως της ανέλκυσης των ευρηµάτων, έκλεισαν τον παππού µου για 
τρεις µέρες µέσα σε µια καµπίνα σε µια προσπάθεια να τον πείσουν να σκίσει 
τη γραπτή αυτή συµφωνία. Ο ίδιος αναγκάστηκε να υποκύψει στις πιέσεις και 
τελικά έλαβε µόνο 6.000 λίρες (...) Τα χρήµατα δεν του έφτασαν γιατί τάιζε 
τόσες οικογένειες τους έξι  αυτούς µήνες στα Αντικύθηρα και καταστράφηκε 
οικονοµικά.

     Μέσα στο σάλο που δηµιουργήθηκε από την ανακάλυψη κανείς δεν έδωσε
σηµασία στα υπολείµµατα ενός παράξενου ξύλινου κιβωτίου που περιείχε 
κάποια υποτυπώδη ίχνη µηχανισµού σε κακή φυσικά κατάσταση. Μόνο οκτώ 
µήνες αργότερα έγιναν αντιληπτά τα κοµµάτια του µηχανισµού και κίνησαν 
αµέσως την προσοχή των ειδικών. Μια πρώτη αναφορά έγινε στις 23 Μάιου 
1902. Είχε αρχίσει εν τω µεταξύ ο καθαρισµός και η συγκόλληση των 
υπόλοιπων ευρηµάτων. Από κακή χρήση όµως φαίνεται ότι ο µηχανισµός 
έσπασε σε διάφορα τµήµατα.         



.                                                                                                                                                                   
Δεύτερη επιχείρηση (1976) 

Το αρχαίο ναυάγιο επισκέφθηκε ξανά το 1978 ο Ζακ-Υβ Κουστώ µε την 
οµάδα του Καλυψώ προσκεκληµένοι από τον Ε.Ο.Τ. [14]. Η αποστολή 
του αυτή έχει γυριστεί σε ντοκιµαντέρ µε τον τίτλο "Diving for Roman 
Plunder".

Κατά τη Μεταπολίτευση, το ελληνικό κράτος κάλεσε το Ζακ-Υβ Κουστώ να 
γυρίσει µια σειρά ντοκιµαντέρ για την τουριστική προβολή της χώρας. Σε 
αυτό το πλαίσιο, ο Κουστώ ζήτησε να ερευνήσει  το Ναυάγιο των 
Αντικυθήρων.
Έτσι ξεκίνησε η δεύτερη επιχείρηση ανέλκυσης το 1976, η οποία 
υλοποιήθηκε από τους δύτες του Καλυψώ (το διάσηµο σκάφος του Γάλλου 
ωκεανογράφου) σε συνεργασία µε Έλληνες αυτοδύτες της Αρχαιολογικής 
Εταιρείας. Σε αυτήν χρησιµοποιήθηκαν όλες οι νέες τεχνολογίες της εποχής 
- εξοπλισµός αυτόνοµης κατάδυσης, θάλαµος αποσυµπίεσης, συσκευές 
υποθαλάσσιας έρευνας, καθώς και η πατέντα suceuse (σε ακριβή µετάφραση 
ρουφήχτρα), ένα σύστηµα σωλήνων που µετέφερε τα ευρήµατα στο 
κατάστρωµα του πλοίου µε τη χρήση πεπιεσµένου αέρα. Επιπλέον, η έρευνα 
ήταν περισσότερο επικεντρωµένη σε στοιχεία που είχαν υποδείξει οι 
αρχαιολόγοι, ώστε να συµπληρωθούν τα κενά που είχαν προκύψει από την 
πρώτη επιχείρηση.
Δεύτερη επιχείρηση (1976)
Μισό και πλέον αιώνα µετά τις ανασκαφές των Συµιακών δυτών κατά τη 
Μεταπολίτευση, το ελληνικό κράτος κάλεσε το Ζακ-Υβ Κουστώ να γυρίσει µια 
σειρά ντοκιµαντέρ για την τουριστική προβολή της χώρας. Σε αυτό το 
πλαίσιο, ο Κουστώ ζήτησε να ερευνήσει το Ναυάγιο των Αντικυθήρων.

Η δεύτερη επιχείρηση στο βυθό των Αντικυθήρων άρχισε λοιπόν, στις 12 
Ιουνίου του 1976 όταν η οµάδα του ''Καλυψώ'' επέστρεψε στον τόπο του 
ναυαγίου. Χρησιµοποιώντας µοντέρνες τεχνικές οι δύτες του ''Καλυψώ'' 
ήλπιζαν να βρουν συντρόφους για τα σπάνια µπρούτζινα που είχαν ανακτηθεί 
από τη λήθη κατά τις πρώτες ανασκαφές.
Στην αποστολή αυτή συµµετείχαν και δύο Έλληνες δύτες ένας εκ των οποίων 
ήταν ο Λευτέρης Τσαβλίρης, τότε φοιτητής τοπογραφίας του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
Οι παρακάτω πληροφορίες προέρχονται από το ντοκιµαντέρ 'The Cousteau 
Odyssey Diving For Roman Plunder'' σε παραγωγή τουAndrew W Solt και 
αφήγηση της Μελίνας Μερκούρη.

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AD%CF%81
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AD%CF%81
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A9%CE%BA%CE%B5%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A9%CE%BA%CE%B5%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%84%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B7_%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%B4%CF%85%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%84%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B7_%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%B4%CF%85%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%98%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AF%CE%B5%CF%83%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%98%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AF%CE%B5%CF%83%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%84%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%84%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1


 Ο Κουστώ και οι δύτες του στην έρευνα τους για τα ελληνικά µπρούτζινα 
αγάλµατα προσπάθησαν να βρουν στοιχεία ώστε να δώσουν µια απάντηση που 
θα επιβεβαίωνε και θα έκανε πιο ακριβή την ηµεροµηνία που είχε εκτιµηθεί 
από τους αρχαιολόγους κατά την οποία ο Μηχανισµός των Αντικυθήρων 
βρισκόταν σε χρήση
Φτάνοντας λοιπόν στις 12 Ιουνίου του 1976κοντά στην απόκρηµνη πλευρά 
τουνησιού ο Κουστώ έπρεπε να πάρει ασυνήθιστες προφυλάξεις. 
Εκτεθειµένος στο µελτέµι, τον βόρειο άνεµο που µπορούσε να προκαλέσει 
καταιγίδα µέσα σε λίγα λεπτά, έδωσε οδηγίες ώστε δύο µεγάλες άγκυρες να 
ριχθούν στην µεριά του ''Καλυψώ'' που έβλεπε προς το πέλαγος. Αφού 
εξασφάλισε το πλοίο, µε ένα ελικόπτερο απογειώθηκε για µια προκαταρκτική, 
από αέρος αναγνώριση του νησιού.
Το ''Καλυψώ'' δέθηκε επίσης και 101στους βράχους της ακτής του νησιού 
για να είναι ακόµα πιο ασφαλές ενάντια στον απρόβλεπτο καιρό
Βρισκόµενος λοιπόν 200 περίπου πόδια πάνω από το µέρος του ναυαγίου ο
Κουστώ συζητάει µε τους δύτες του πλάνα για µια συστηµατική έρευνα του 
βυθού.
Ολοκληρώνοντας ένα φωτογραφικό µωσαϊκό θα είναι  δυνατόν να 
χαρτογραφήσουν ακριβώς κάθε πιθανό εύρηµα. Υποτίθεται ότι όλα τα 
αντικείµενα που βρίσκονταν εκτεθειµένα στο βυθό της θάλασσας είχαν 
ανασυρθεί κατά τις πρώτες προσπάθειες το 1901. Με τον µοντέρνο 
εξοπλισµό του τώρα θα προσπαθήσει να ψάξει  για τα θαµµένα κοµµάτια, τα 
οποία οι προηγούµενοι δύτες δεν µπόρεσαν να ανακτήσουν.
Σε αντίθεση µε τις ανασκαφές του 1901 οι αρχαιολόγοι µπορούν πλέον να 
κατεβαίνουν και αυτοί κάτω και να µελετούν το βυθό.
Βουτώντας µε έναν δύτη του, τον Φάλκο, βρίσκουν εδώ κι  εκεί διάφορα 
κεραµικά και αµφορείς µέσα στην άµµο αλλά ψάχνουν κυρίως για ίχνη 
πράσινου χρώµατος δηλαδή µπρούτζινα αντικείµενα.
Αυτά τα µπρούτζινα οι εισβολείς τα έλιωναν για να κατασκευάσουν όπλα και 
ίσως δεν σώζονται πλέον πάνω από δύο ντουζίνες µεγάλα Ελληνικά 
µπρούτζινα από τα οποία ακόµη λιγότερα θα ανήκουν στη χρυσή εποχή της 
Ελληνικής τέχνης του 5ου και 4ου αιώνα π.Χ. Τελικά βρίσκουν
δύο µπρούτζινα επίπεδα κοµµάτια τα οποία όταν τα φέρνουν στην επιφάνεια ο 
Έλληνας αρχαιολόγος Λάζαρος Κολώνας τα αναγνωρίζει ως τµήµατα αρχαίων 
επίπλων.
Η έρευνα απαιτεί λεπτότητα και προσοχή Βουτάνε δύο φορές την ηµέρα για 
20 λεπτά στα 180 πόδια.
Πεπεισµένος ότι και άλλα κοµµάτια υπάρχουν στον βυθό, ο Κουστώ 
συναρµολογεί το φωτογραφικό µωσαϊκό του βυθού σαν οδηγό αναφοράς.
Για να επιταχύνει τις έρευνες του έχει φέρει µαζί  του όλες τις νέες 
τεχνολογίες της εποχής δηλαδή εξοπλισµό αυτόνοµης κατάδυσης, συσκευές 
υποθαλάσσιας έρευνας καθώς και µια νέα και αποτελεσµατική συσκευή, έναν



υποθαλάσσιο σωλήνα αναρρόφησης (thesuceuse),βαριά κατασκευασµένο ώστε 
να αντέχει την πίεση στα βαθιά νερά χωρίς νακαταρρέει.
Η συσκευή αυτή λειτουργεί σαν µια ηλεκτρική σκούπα πουρουφά αντικείµενα
από το βυθό της θάλασσας και τα οποία µέσα από ένα σύστηµα σωλήνων τα 
µεταφέρει στο κατάστρωµα του πλοίου µε τη χρήση πεπιεσµένου αέρα. Εκεί 
σουρώνονται σε ένα καλάθι-σουρωτήρι και  καθαρίζονται από την άµµο. 
Τροφοδοτούµενο λοιπόν, από έναν συµπιεστή που βρίσκεται πάνω στο 
''Καλυψώ'' ξεκινά τη λειτουργία του. Ψάχνουν αρκετά κάτω από το στρώµα 
της άµµο µήπως βρουν κάτι βυθισµένο εκεί.
Επίσης, στη διάθεση τους έχουν   και έναν θάλαµο αποσυµπίεσης µέσα στον 
οποίο µπορούν να κατεβαίνουν στο βυθό. Ο θάλαµος αυτός είναι 
εξοπλισµένος µε µια αντλία η οποία αντί  να ρουφάει, σπρώχνει την άµµο και 
προκαλεί την ανάδευση της ώστε να φανούν τα από κάτω στρώµατα. Ο 
Κουστώ µε τον Φάλκο κατεβαίνουν µε αυτό στο βυθό παίρνοντας µαζί τους 
έναν χάρτη µε το υποθαλάσσιο τοπίο βασισµένο στο φωτογραφικό µωσαϊκό.
Σε συνδυασµό µε το suceuse οι δύτες από την ανακινούµενη άµµο σύντοµα 
ανακτούν ένα αυξανόµενο φάσµα αντικειµένων.

Βρίσκουν διάφορα µικρά αντικείµενα και αµφορείς τα οποία τοποθετούν
σε ένα καλάθι προσεκτικά για να τα ανεβάσουν στην επιφάνεια. Εκεί δίνονται
στον Έλληνα αρχαιολόγο Κολώνα για έλεγχο και αξιολόγηση.
 Όλα τα κοµµάτια ανήκουν περίπου στον 1ο π.Χ αιώνα, µια περίοδο κατά την 
οποία η Ανατολική Μεσόγειος ήταν υπό την Ρωµαϊκή κυριαρχία. Ο Κουστώ 
έχοντας παρατηρήσει κάποια πράσινα ίχνη στο βυθό είναι πεπεισµένος ότι 
υπάρχουν και άλλα µπρούτζινα αντικείµενα.
Στο βυθό οι δύτες εξακολουθούν να κάνουν δοκιµαστικές ανασκαφές σε 
διάφορα µέρη,  σε µια συστηµατική εξερεύνηση του τοπίου.
Μέρα µε τη µέρα ο σωλήνας αναρρόφησης ρίχνει συνεχώς ροές από άµµο και 
πέτρες στο καλάθι σουρωτήρι. Τακτικά τα περιεχόµενα του καλαθιού 
ρίχνονται πάνω στο κατάστρωµα.
Εκεί οι αρχαιολόγοι και τα µέλη του πληρώµατος σαν τζογαδόροι  που έχουν 
εµµονές,ψάχνουν σπιθαµή προς σπιθαµή µέσα στα συντρίµµια µε την ελπίδα 
να τους φανερωθεί κάποιος θησαυρός.
Μικροί θησαυροί όντως εµφανίζονται αλλά είναι κοµµάτια από σπασµένα 
αντικείµενα.
Βρέθηκαν µάλιστα και µαρµάρινα δάχτυλα, κοµµάτια από ένα µεγαλύτερο 
γλυπτό και άλλα πολύτιµα µικρά αντικείµενα των οποίων η χρήση είναι 
άγνωστη. 
Ο Φάλκο φέρνει στην επιφάνεια ένα πόδι και χέρι αγάλµατος, κατεστραµµένα 
όµως. Υπάρχουν χαλαρές περίοδοι κατά τις οποίες οι δύτες δεν βρίσκουν 
τίποτα και άλλες πάλι που ανακαλύπτονται µάρµαρα όπως ένα µαρµάρινο χέρι 
που προκαλεί ενθουσιασµό.



Κατά τη διάρκεια των ανασκαφών του το ''Καλυψώ'' βιώνει και την απότοµη 
αλλαγή του καιρού που το αναγκάζει να σταµατήσει όλες τις επιχειρήσεις 
θυµίζοντας τις συνθήκες υπό τις οποίες είχε συµβεί εκείνο το ναυάγιο. Οι 
δύτες αναγκάζονται να κόψουν τα σχοινιά µε τα οποία είναι δεµένο
το πλοίο στα βράχια της ακτής και να συνοδεύουν προς την ανοιχτή θάλασσα 
βρίσκοντας καταφύγιο στην Κρήτη 70 µίλια µακριά.
Μετά την υποχώρηση της καταιγίδας το ''Καλυψώ'' επιστρέφει στον τόπο 
του ναυαγίου και οι δύτες επαναλαµβάνουν τις έρευνες. Για λίγο καιρό 
βρίσκουν πολύ λίγα.
Παράλληλα, ο αρχαιολόγος Κολώνας συντάσσει έναν λεπτοµερή κατάλογο µε 
τα ευρήµατα.
Κοµµάτι-κοµµάτι οι δύτες συγκεντρώνουν µια εντυπωσιακή συλλογή 
αντικειµένων. Βρίσκουν επίσης µια στοιβάδα από νοµίσµατα τα οποία η 
επίδραση της θάλασσας τα έχει κολλήσει µεταξύ τους καθώς και ένα µικρό 
χρυσό κύπελλο το οποίο στην αρχή δεν ξέρουν τι είναι αλλά ο κ. Κολώνας 
συνειδητοποιεί ότι µοιάζει µε τα κοµµάτια ενός κοσµήµατος που υπάρχει στο 
Μουσείο της Λευκωσίας στην Κύπρο.
Εν συνεχεία, οι δύτες ανασύρουν από την άµµο κάποια µπρούτζινα 
αντικείµενα καθώς και ένα απρόσµενο υπόλειµµα που ήταν κοµµάτι από 
ξύλινο σανίδωµα. Παρά την ελπίδα του Κουστώ ότι κάποια από τα κοµµάτια 
που έχουν βρεθεί θα ανήκουν στο ίδιο άγαλµα διαπιστώνεται ότι αυτά 
ανήκουν σε διαφορετικά γλυπτά. Βρίσκεται επίσης και κοµµάτι µπρούτζινου 
κράνους καθώς και κοσµήµατα και αρκετά αγγεία. Ψάχνοντας ακόµη για τα 
πολυπόθητα µπρούτζινα προσπαθεί να βρει κάποιο πατρόν στο φωτογραφικό 
µωσαϊκό αλλά µάταια. Οι δύτες ανεβάζουν ακόµα και µεγάλους βράχους στην 
επιφάνεια µε την ελπίδα ότι αυτοί θα κρύβουν κάτι. Σε έναν βράχο µάλιστα 
στο βυθό βρίσκουν έναν µπρούτζινο πυγµάχο (το πρώτο µπρούτζινο 
αντικείµενο που βρέθηκε ανέπαφο) και έναν µπρούτζινο νεανία παρόµοιου 
µεγέθους καθώς επίσης ένα τετραγωνικό κουτί που ίσως ήταν βάση µικρού 
αγάλµατος, σκουλαρίκια και έναν µικρό βραχίονα που δεν ανήκει σε κανένα 
άγαλµα.
Τα ευρήµατα (µπρούτζινα αντικείµενα, κεραµικά, κοµµάτια µαρµάρων, 
κοσµήµατα, νοµίσµατα και πολλά άλλα) πακεταρισµένα σε προστατευτικά 
κουτιά µεταφέρονται στην Αθήνα όπου εκεί τα υποδέχεται ο Γιώργος 
Καββαδίας, γενικός γραµµατέας πολιτισµού. Από εκεί  στέλνονται στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο. 
Στο Μουσείο ο διευθυντής κ.Γυαλούρης και άλλοι µελετητές εξετάζουν
και αξιολογούν τα ευρήµατα του Κουστώ ενώ συγκρίνουν τα µπρούτζινα 
kοµµάτια των επίπλων µε παρόµοια κοµµάτια που υπάρχουν σε φωτογραφίες
και περιγράφονται στην ογκώδη βιβλιοθήκη του Μουσείου. Σιγά-σιγά σε 
καθένα από τα αντικείµενα των Αντικυθήρων δίνεται η θέση του στον χρόνο.
Ο Κουστώ βλέποντας τα µπρούτζινα αγάλµατα που είχαν βρεθεί κατά την 
πρώτη ανασκαφή παρατηρεί ότι ένα από αυτά έχει χάσει το χέρι του και 



ζητάει να δει τον µικρό βραχίονα που είχαν βρει  µε το ''Καλυψώ'' για να 
δοκιµάσει αν ταιριάζει. Ο κ. Γυαλούρης βλέποντας το θεωρεί
κι αυτός πολύ πιθανό ότι ο βραχίονας ανήκει σε αυτό το άγαλµα που είχε 
βρεθεί νωρίτερα. Όλοι ενθουσιάζονται.
Έχοντας λοιπόν σωθεί από το ναυάγιο και τη βία της θάλασσας ακόµα ένα 
σύνολο θραυσµάτων έχει επιστραφεί στ ην ορατή κληρονοµιά του ανθρώπου
από το παρελθόν του. Κάποια βέβαια από τα κοµµάτια είναι κατεστραµµένα 
και δεν επιδέχονται επισκευή, ενώ ακόµη τα µαρµάρινα αντικείµενα 
παραµένουν περισσότερα από τα µπρούτζινα. Τα µπρούτζινα όντας κάποτε 
κοινά στους δρόµους και στις πλατείες των Ελληνικών πόλεων, έχουν πλέον 
καταστραφεί από έναν εχθρό πιο θανατηφόρο από τη θάλασσα, τον ίδιο τον 
άνθρωπο.

Σύγχρονες προσπάθειες ανέλκυσης ναυαγίου αντικυθήρων

Από την 1η έως την 18η Οκτωβρίου 2012 µια οµάδα δυτών µε επικεφαλής 
τον Μπρένταν Φόλεϊ από το Ωκεανογραφικό Ινστιτούτο Woods Hole και την 
Αγγελική Σίµωση της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, επέστρεψαν στο 
ναυάγιο των αντικυθήρων για ενδελεχή έρευνα. Η αποστολή χρησιµοποίησε 
υποβρύχια οχήµατα και ψηφιακές κάµερες που παραπέµπουν στο στυλ του 
Τζέιµς Μποντ.
Στο φως ήρθαν και δεκάδες ακανόνιστα σφαιρικά αντικείµενα που βρέθηκαν 
στο ναυάγιο. Μοιάζουν µε µικρούς βράχους, όµως περιέχουν µπρούντζινα 



στοιχεία. 

Οι στόχοι της έρευνας ήταν:

α) η υποβρύχια αρχαιολογική επισκόπηση του θαλάσσιου χώρου του νησιού 
και ο εντοπισµός ενάλιων αρχαιολογικών καταλοίπων, β) ο επανεντοπισµός 
και τεκµηρίωση της θέσης του γνωστού Ναυαγίου των Αντικυθήρων και γ) η 
αξιολόγηση της αποκλειστικής χρήσης κλειστών καταδυτικών κυκλωµάτων 
στην υποβρύχια αρχαιολογική έρευνα.

Κατά την έρευνα εντοπίσθηκε εκ νέου η θέση του ναυαγίου και διαπιστώθηκε 
ότι στο βυθό υπάρχουν ακόµα ολόκληροι και  θραυσµένοι αµφορείς, τµήµα 
κεράµου και µολύβδινα µέλη άγκυρας (στύπος και σύνδεσµος). Αυτά 
τεκµηριώθηκαν και ανελκύστηκαν.

Τα µικρά κεραµικά σύνολα που εντοπίστηκαν αποτελούν πιθανώς τυχαίες 
απορρίψεις και όχι τµήµατα φορτίου από ναυάγια καθώς και τα 
αποσπασµατικά κατάλοιπα νεότερου ναυαγίου στα βόρεια του νησιού. Το 
µεγαλύτερο τµήµα του νεότερου ναυαγίου πάντως βρίσκεται πιθανότατα σε 
µεγαλύτερο βάθος πέραν της περιοχής που ερευνήθηκε.

Η έρευνα διεξήχθη υπό την διεύθυνση της Εφορείας Εναλίων δια της 
προϊσταµένης της δρ. Αγγελικής Γ. Σίµωσι µε επιστηµονικό υπεύθυνο τον 
δρ. Θεοτόκη Θεοδούλου,καταδυόµενο αρχαιολόγο. Επικεφαλής από πλευράς 
του Woods Hole ήταν ο δρ. Brendan Foley, αρχαιολόγος - τεχνολόγος. Η 
εφαρµογή των συσκευών των κλειστών κυκλωµάτων εξάλλου ήταν πολύ 
αποτελεσµατική. Ετσι σε οκτώ εργάσιµες ηµέρες διερευνήθηκε η περίµετρος 
του νησιού (30 χλµ περίπου) µέχρι  την ισοβαθή των -40µ. ενώ ο 
απαιτούµενος χρόνος για καταδύσεις µε συµβατικές µορφές θα ήταν υπέρ - 
δεκαπλάσιος.

Να σηµειωθεί ότι η πραγµατοποίηση της έρευνας – κατά την οποία 
χρησιµοποιήθηκε η τελευταία λέξη της καταδυτικής τεχνολογίας- έγινε στο 
πλαίσιο τριετούς συµφωνίας συνεργασίας της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων 
και του Αµερικανικού Woods Hole Oceanographic Institution για τη 
χαρτογράφηση του θαλάσσιου πυθµένα στον ευρύτερο θαλάσσιο χώρο από 
τον όρµο Κίσσαµου στη δυτική Κρήτη ως τα Αντικύθηρα.

Επειδή τα έργα τέχνης βρίσκονται σε µικρή απόσταση από το χώρο που 
ερευνήθηκε από τον Κουστώ, δεν αποκλείουν πως υπήρχε και δεύτερο 
ναυάγιο, περίπου την ίδια ηµεροµηνία µε το αρχικό ναυάγιο και ίσως µέρος 
του ίδιου στόλου. Για το λόγο αυτό η αποστολή θα επιστρέψει στο σηµείο 



µέχρι το τέλος του 2013.
Θέλουν µάλιστα να χρησιµοποιήσουν ανιχνευτές µετάλλων για να 
χαρτογραφηθεί η κατανοµή των µεταλλικών και κεραµικών αντικειµένων που 
έχουν θαφτεί κάτω από την επιφάνεια, καθώς επίσης να σκάψουν και µερικές 
τάφρους.
Ο Κουστώ έκανε ανασκαφές µόνο σε µερικά τετραγωνικά µέτρα του χώρου, 
αλλά αυτό ήταν αρκετό για να αποκαλύψει περισσότερα από διακόσια είδη, 
συµπεριλαµβανοµένων κοσµηµάτων, νοµισµάτων και µικρών χάλκινων 
αγαλµάτων. Κι ενώ οι προηγούµενες επισκέψεις στο ναυάγιο ήταν 
περισσότερο αποστολές διάσωσης, η σηµερινή αποστολή λέει ότι θέλει να 
διενεργήσει µια συστηµατική, επιστηµονική ανασκαφή του χώρου του 
ναυαγίου, αν µπορέσουν να βρουν κάποιον για να τον υποστηρίξει οικονοµικά.

 

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ



Οι καταδύσεις για σφουγγάρια δεν ήταν απλή υπόθεση . Τα 
πρώτα    σκάφανδρα εµφανίζονται το 1837, φτάνουν στη Σύµη το 1860 (την 
επίδειξη έκανε η έγκυος γυναίκα του εισαγωγέα) και επιτρέπουν την 
κατάδυση µέχρι τα 70 µέτρα.



Το ναυάγιο βρέθηκε σε µια κατωφέρεια που ξεκινά στα 60 µέτρα βάθος. Για 
τον κίνδυνο του εγχειρήµατος σηµειώστε:

• µόλις το 1925 οι δύτες του αµερικάνικου ναυτικού εκπαιδεύονται για 
κατάδυση στα 30 µέτρα

• την ίδια εποχή ο Κουστώ αρχίζει να κατανοεί το µηχανισµό της «νόσου 
των δυτών» (τη διάλυση του αζώτου στο αίµα)

• ακόµη και µε την ειδική βαλβίδα εκπνοής το 1943 (εφευρέθηκε σε 
πειράµατα υγραεριοκίνησης αυτοκινήτων) το ανθρώπινο όριο 
σταµατούσε στα 100 µέτρα. Ο φίλος του Κουστώ, Μόρις Φαργκ πέθανε 
πιέζοντας το όριο στα 130.

• Οι σφουγαράδες θύµατα των ετών 1886-1910 ήταν 10.000 νεκροί, 
20.000 παράλυτοι.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΑΥΑΓΙΟΥ ΤΩΝ 
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Συνταρακτική είναι η εντύπωση που αφήνουν τα γλυπτά του ναυαγίου των 
Αντικυθήρων λόγω του τρόπου διατήρησής τους µέσα στη θάλασσα. Η 
διάβρωση απο τους λιθοφάγους οργανισµούς και τις θαλάσσιες επικαθίσεις, 



που ''έσκαψαν'' φωλιές στον όγκο του µαρµάρου, ευθύνεται για τη σηµερινή 
''δαιµονική'' τους όψη. Κάποια έχουν χάσει εντελώς τον όγκο και το σχήµα 
τους. Ενας Απόλλωνας, ένας Ερµής, ο κορµός αλόγου που προερχόταν από 
κάποιο τέθριππο, όλα από παριανό µάρµαρο, µισοφαγωµένα όµως από 
µικροοργανισµούς - αντίθετα µε το τµήµα τους που ήταν βυθισµένο στη λάσπη 
και γι' αυτό διατηρήθηκε ατόφιο. Κάτι που κάνει ιδιαίτερη εντύπωση καθώς 
σε µερικές περιπτώσεις είναι εξαιρετική η κατάσταση διατήρησης των 
τµηµάτων εκείνων των αγαλµάτων που ήταν προστατευµένα καλά µέσα στην 
ιλύ του βυθού.
Η ανάπτυξη µικροοργανισµών, όπως ένα σκουλήκι που ονοµάζεται ναυτική 
τερηδόνα (teredo navalis), η αυξηµένη ποσότητα άλατος στο θαλασσινό νερό, 
ακόµη και το µικρό βάθος ναυαγίου του πλοίου, αλλά και η αυξηµένη 
θερµοκρασία είναι οι κυριότεροι παράγοντες φθοράς .
Συγκεκριµένα όσον αφορά τα µπρούτζινα ευρήµατα του ναυαγίου και µε βάση 
τις εξής χηµικές γνώσεις ,
Μπρούντζος = χαλκός 90% + κασσίτερος 10%
Χαλκός + χλώριο = χλωριούχος χαλκός
Κασσίτερος + οξυγόνο = οξείδιο του κασσιτέρου,
συµπεραίνουµε ότι τα βακτήρια συµµετέχουν στη δηµιουργία θειούχου 
κασσιτέρου και θειούχου χαλκού σε εξωτερική στοιβάδα και η φθορά 
σταµατάει (θειικά ιόντα υπάρχουν στο θαλασσινό νερό).
Ο χλωριούχος χαλκός είναι σταθερός σε υδάτινο περιβάλλον. Στον 
ατµοσφαιρικό αέρα αντιδρά µε το οξυγόνο και την υγρασία σχηµατίζοντας 
υδροχλωρικό οξύ που διαβρώνει το µπρούντζο µέχρι το βάθος.

Τεχνικές Ανέλκυσης που χρησιµοποιήθηκαν κατά τις προσπάθειες 
ανέλκυσης του ναυαγίου των Αντικυθήρων-σύγχρονες τεχνικές ανέλκυσης 
ναυαγίων. 

Σε αυτό το τετράµηνο η εργασία που η οµάδα Β’ είχε αναλάβει να 
ολοκληρώσει ήταν η παρουσίαση των προσπαθειών ανέλκυσης του ναυαγίου 
των αντικυθήρων. Ωστόσο η εργασία επεκτάθηκε και ασχοληθήκαµε και µε 
τις τεχνικές που χρησιµοποιήθηκαν και χρησιµοποιούνται κατά την ανέλκυση 
ναυαγίων. Παρακάτω θα παρουσιάσουµε τις επικρατέστερες τεχνικές 
ανέλκυσης ναυαγίων από την αρχαιότητα µέχρι και στη σηµερινή εποχή.



1) Οι πρώτες προσπάθειες για ανέλκυση ναυαγίων όσο κι αν µπορεί να φανεί 
περίεργο αλλά και απίστευτο ξεκίνησαν από πάρα πολύ παλιά. Πιο 
συγκεκριµένα το 1550 δηλαδή στα µέσα του 16ου αιώνα ναυάγησε το πλοίο 
Mary Rose που ήταν ένα από τα πλοία του βασιλικού ναυτικού της Αγγλίας 
και την ίδια χρονιά άρχισαν οι προσπάθειες ανέλκυσης του χωρίς όµως να 
έχουν διασωθεί στοιχεία για την τεχνολογία που χρησιµοποιήθηκε. Ωστόσο 
είναι γνωστό πως στον Ελλαδικό χώρο έχουν γίνει αρκετά ναυάγια και 
µάλιστα ένα από αυτά ήταν το ναυάγιο των αντικυθήρων που είναι γνωστό 
παγκοσµίως. Το 1900 περίπου βρέθηκαν και ανασύρθηκαν µε τη βοήθεια του 
πολεµικού ναυτικού αρκετά κοµµάτια του ναυαγίου.
Ωστόσο αυτή η κυριαρχία των σφουγγαράδων στον βυθό κράτησε µέχρι το 
1943 όπου και έγινε µία τεράστια ανακάλυψη από τον Κουστό και τον Γκανιάν. 
Συγκεκριµένα εφεύραν ή καλύτερα ανακάλυψαν έναν ρυθµιστή πίεσης ο 
οποίος σήµανε την επανάσταση στην τεχνολογία της ανέλκυσης ναυαγίων 
αφού µετά από τη δεκαετία του ’50 και συγκεκριµένα η δεκαετία του ’60-‘70 
θεωρήθηκε και θεωρείται µέχρι και σήµερα η σηµαντικότερη δεκαετία για την 
ελληνική υποβρυχία αφού ο Κουστό µε το πλοίο ‘’Καλυψώ’’ το 1976 ανέλκυσε 
το µεγαλύτερο µέρος από το ναυάγιο των αντικυθήρων. 
Στην σηµερινή εποχή µε την τεχνολογία να έχει αναπτυχθεί  τόσο πολύ η 
ανέλκυση ενός ναυαγίου αποτελεί µία κατηγορία αντιµετώπισης ενός 
ναυαγίου. Οι τρόποι αντιµετώπισης είναι τέσσερις. 
1)ΟΛΙΚΗ ΑΝΕΛΚΥΣΗ: Αυτός ο τρόπος σηµαίνει πως ένα ναυάγιο θα 
ανελκυθεί είτε ολόκληρο ή κατά τµήµα δηλαδή κάθε κοµµάτι ξεχωριστά
2)ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΕΛΚΥΣΗ: Με αυτόν τον τρόπο αφαιρείται από τον βυθό µόνο 
ένα κοµµάτι του ναυαγίου και συγκεκριµένα το κοµµάτι που εµποδίζει να 
περάσει κάποιο άλλο πλοίο
3)ΤΑΦΗ: Η ταφή είναι τρόπος που χρησιµοποιείται µόνο αν δεν µπορούν να 
εφαρµοστούν οι άλλοι δύο τρόποι
4)ΑΝΑΤΙΝΑΞΗ: Αυτός ο τρόπος χρησιµοποιείται µόνο εν καιρώ πολέµου
Τα µηχανικά µέσα που χρησιµοποιούνται είναι Πλωτοί γερανοί και Πλωτές 
εξέδρες µε ανυψωτικά µέσα για τις ανελκύσεις.

 

ΣΚΑΦΑΝΔΡΟ-ΟΡΙΣΜΟΣ: Ως σκάφανδρο ορίζεται η στεγανού τύπου 
υποβρύχια στολή που βοηθά τον δύτη να µείνει στο υδάτινο περιβάλλον, για 
µακρό χρόνο, εξαρτώµενος από οµφάλιο λώρο, µέσω του οποίου γίνεται η 
παροχή αέρα και σε πολλές περιπτώσεις η επικοινωνία µε την επιφάνεια.
Το σκάφανδρο αναπτύχθηκε κατά τη περίοδο της Βιοµηχανικής Επανάστασης 
από µία Αγγλική εταιρία που την είχε ιδρύσει ο Αουγκούστους Σιέµπε επίσης 
οι Μπενουά Ρουκαϊρόλ (Benoit Rouquayrol) και Ογκίστ Ντενερούζ (Auguste 
Denayrouze) βελτίωσαν το πρωτόγονο σκάφανδρο και το 1878 
παρουσιάστηκε η πρώτη συσκευή κλειστού κυκλώµατος. Στον ελλαδικό χώρο 



εµφανίστηκε το 1863 από τον Φώτη Μαστορίδη στο λιµάνι της Σύµης. Το 
σκάφανδρο θεωρήθηκε επαναστατική µέθοδος κατάδυσης αφού ο δύτης 
µπορούσε να µείνει περισσότερη ώρα στον βυθό από το να είναι γυµνός. 
Βέβαια αυτή η µέθοδος δεν ήταν και  απόλυτα η καλύτερη λύση αφού λόγω της 
χρήσης χωρίς γνώση του σκάφανδρου τη περίοδο του 1866 έως και το 1915 
καταγράφηκαν 10.000 θάνατοι και 20.000 παραλύσεις (νόσος των δυτών) 
στα νησιά του Αιγαίου. 

Επιπλέον στα µέσα του 1860 ένας γάλλος ο Αuble έφερε στις Νότιες 
Σποράδες ένα άγνωστο για τους κατοίκους καταδυτικό µηχάνηµα το οποίο 
δεν το πήραν µε καλό µάτι αφού θέλησαν να εµποδίσουν την χρήση τους 
καταστρέφοντας πολλές µηχανές. Ωστόσο λόγω του ότι έφερε µεγάλη 
οικονοµική ανάπτυξη για τους σφουγγαράδες οι  αντιδράσεις των κατοίκων 
δεν πτόησαν την χρήση των σκάφανδρων.

Η ανέλκυση µελετάται και πραγµατοποιείται µε διάφορους τρόπους ανάλογα 
µε την περίσταση.
Πρώτη ενέργεια, πριν τη διαδικασία ανέλκυσης, είναι πάντα η άντληση των 
ρυπογόνων ουσιών που βρίσκονται εντός του σκάφους, π.χ. καύσιµα, λάδια 
κ.α.
Στη συνέχεια, η πρώτη µέθοδος είναι µε τη χρήση µπαλονιών ανέλκυσης ή 
και µερικές φορές δεξαµενών.
Η δεύτερη µέθοδος είναι η άντληση υδάτων και «φούσκωµα» ταυτόχρονα µε 
αέρα, αφού πρώτα έχουν στεγανοποιηθεί οι ζηµιές του σκάφους και  τα σηµεία 
που παρουσιάζεται
εισροή υδάτων, π.χ. πόρτες, παράθυρα κ.α.
Τέλος, η ανέλκυσή του µε χρήση πλωτού γερανού.

Για να πραγµατοποιηθούν όλα τα παραπάνω οι δύτες θα πρέπει να 
ολοκληρώσουν κάποιες εργασίες κάτω από τη θάλασσα δηλαδή στον βυθό 
αλλά και πάνω από αυτόν. Οι εργασίες αυτές είναι:

1)
Υποβρύχια οξυγονοκοπή - ηλεκτροκόλληση  
Η διαδικασία της υποβρύχιας οξυγονοκοπής επιτυγχάνεται µε ειδική 
υποβρύχια «τσιµπίδα», 
η οποία διαθέτει παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος και παροχή οξυγόνου. Η 
ικανότητα κοπής 
σε πάχος είναι σχεδόν απεριόριστη, αφού όσο εισχωρεί η φλόγα τόσο 
επιτυγχάνεται η κοπή. 
Η οξυγονοκοπή βρίσκει χρήση σε κοπή καδενών, πυλώνων, τµήµατα πλοίων 



κ.α.  
Η υποβρύχια ηλεκτροκόλληση επιτυγχάνεται  µε την ίδια διαδικασία όπως και 
στην ξηρά, 
µε διαφορά όµως στην ειδική «τσιµπίδα» και στα µονωµένα ηλεκτρόδια. 
Η χρήση της εντοπίζεται σε διάφορα υποβρύχια κολλήµατα όπως µεταλλικά 
επιθέµατα κ.α. 

2) Πόντιση – µελέτη αγκυροβολίων
Πόντιση ρεµέτζων, ανάλογα µε το µέγεθος του σκάφους – πλοίου και 
δηµιουργία αγκυροβολίων για ένα ή περισσότερα σκάφη. 
Τοποθέτηση τεχνικών ογκολίθων µε κεντρική καδένα (µάνα) και διπλού 
αγκυροβολίου (µουστάκι).  

3) Καθαρισµοί – επισκευές σκαφών
Καθαρισµοί ισάλων µε ξύστρα και σφουγγάρι ή µε υδραυλική µονόβουρτσα. 
Γυάλισµα προπελών, αξόνων και λοιπόν τµηµάτων του σκάφους. 
Επισκευές, όπως τοποθέτηση επιθεµάτων, στεγανοποίηση αναρροφήσεων, 
αντικατάσταση άξονα κ.α.

*ρεµέτζο: το ρεµέτζο είναι η αγκυροβολιά στην ορολογία των ναυτικών. 

 ß Ανέλκυση ενός κοµµατιού από ένα ναυάγιο



ß Ηλεκτροκόλληση 

ß επισκευές σε κοµµάτια ενός ναυαγίου

ßεπισκευές σε κοµµάτια ναυαγίου



ßσκάφανδρο παλιάς εποχής

ß η µ ο ρ φ ή τ η ς ν ε ό τ ε ρ η ς 
‘’περικεφαλαίας’’ των σκάφανδρων 

ßΝίκολας Τοθ κατασκευαστής 
σκάφανδρων 
Ο Νικόλας Τοθ κατασκευάζει σκάφανδρα για τους σφουγγαράδες ως 
συνεχιστής της παράδοσης του παππού του Αντώνιου Λεριού. Επί σειρά ετών 
χρησιµοποιούσε τα εργαλεία του παππού του, προκειµένου να τιθασεύσει το 
χαλκό και το µπρούτζο, έτσι ώστε να µπορέσει να δηµιουργήσει τα σκάφανδρα 
που µε ασφάλεια θα οδηγήσουν στο βυθό τους Έλληνες – και όχι µόνο – 
σφουγγαράδες, οι οποίοι δοκίµαζαν καθηµερινά τη σοδειά τους στον Κόλπο 
του Μεξικού. Από το 1913, όταν ο Αντώνιος Λεριός έφυγε από την Κάλυµνο 
για να εγκατασταθεί στο Τάρπον Σπρινγκς της Φλόριντας στις ΗΠΑ, οι 
ευκαιρίες για την ανάπτυξη του επαγγέλµατος ήταν µεγάλες. Μία οµάδα 
περίπου 500 δυτών, είχε µεταναστεύσει λίγα χρόνια πριν από την Ελλάδα, 
και η σπογγαλιεία έδινε µεγάλες ευκαιρίες απασχόλησης, καθώς ο πλούτος 
των βυθών παρέµενε ανεκµετάλλευτος. Έτσι, ο Λεριός έγινε ο άνθρωπος που 



προµήθευε τούς δύτες µε τα περίφηµα σκάφανδρά του. Τα χρόνια πέρασαν 
και ο Λεριός µεταλαµπάδευσε τις γνώσεις του στον εγγονό του, Νίκολας Τοθ. 
Κι εκείνος, άξιος συνεχιστής της παράδοσης, συνέχισε µε τη χρήση των ίδιων 
ακριβώς εργαλείων, γεγονός που τον αναγκάζει να σπαταλάει µέχρι και 250 
ώρες εργασίας για την κατασκευή ενός και µόνο σκάφανδρου. Έτσι κι  αλλιώς, 
ο στόλος των βαρκών έχει µειωθεί δραµατικά τα τελευταία χρόνια, από 200 
που ήταν σε µόλις τρεις που λειτουργούν επαγγελµατικά και άλλες πέντε, οι 
οποίες δεν ασχολούνται αποκλειστικά µε τη σπογγαλιεία – και για το λόγο 
αυτό, χαρακτηρίζονται και πειρατικές από τους ντόπιος. Ο Τοθ είναι ο 
τελευταίος µάστορας του είδους του και δηλώνει ότι θα συνεχίσει την τέχνη 
όσο αντέχει. Από το 1992, όταν πέθανε ο παππούς του σε ηλικία 100 ετών, 
αυτό είχε µάθει να κάνει, µε µία σηµαντική διακοπή πέντε ετών, για την οποία 
ο ίδιος εξηγεί, ότι είχε καθαρά συναισθηµατικό χαρακτήρα, καθώς ο ίδιος 
χρειάστηκε ένα σηµαντικό διάστηµα για να ξεπεράσει την απώλεια του 
ανθρώπου που τον έµαθε όσα γνωρίζει σήµερα για την τέχνη που εξασκεί.

 

Ευρήµατα

Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως έχουν πραγµατοποιηθεί δύο προσπάθειες 
ανέλκυσης του φορτίου του ναυαγίου. Η πρώτη και ερασιτεχνική ήταν από 
σφουγγαράδες από τη Σύµη, ωστόσο ήταν επιτυχής καθώς µεταφέρθηκε στην 
επιφάνεια µεγάλος αριθµών ευρηµάτων. Η δεύτερη πραγµατοποιήθηκε το 
1976 από το σπουδαίο Γάλλο ερευνητή Ζακ-Υβ Κουστώ. 
Τα ευρήµατα αυτά (εκτιµάται πως υπάρχουν και άλλα που δεν έχουν 
ανελκυστεί και  παραµένουν κρυµµένα στον βυθό)θα µπορούσαν να 
ονοµαστούν και θησαυροί αφού καθιστούν το Ναυάγιο των Αντικυθήρων ως 
το σπουδαιότερο  και πλουσιότερο  ναυάγιο στον ελλαδικό χώρο, διότι 
περιλαµβάνουν αριστουργήµατα της αρχαίας ελληνικής τέχνης και 



τεχνολογίας. Οι  ειδικοί µέσα από την µελέτη των ευρηµάτων έχουν οδηγηθεί 
στο συµπέρασµα πως επρόκειτο για δροµολόγιο µεταφοράς λαφύρων από το 
Αιγαίο προς την Ιταλική χερσόνησο, πιθανότατα προς τη Ρώµη. 
Πιθανολογείται ως αιτία του ναυαγίου η κακοκαιρία ή η κακή φόρτωση. Ο 
ακριβής χρόνος υπολογίζεται στο 75-50 π.Χ.

Παραθέτουµε τα ευρήµατα:

ΓΛΥΠΤΑ

Τα µαρµάρινα γλυπτά που ανελκύστηκαν από το ναυάγιο των Αντικυθήρων ειν
είναι κατασκευασµένα από λευκό παριανό µάρµαρο, που διατηρήθηκε διαυγές 
και λαµπερό µόνο σε όσα ήταν καλά προστατευµένα µέσα στην λάσπη του 
θαλάσσιου βυθού. Τα περισσότερα έχουν διαβρωθεί τόσο βαθιά από τους 
λιθοφάγους οργανισµούς, ώστε να µοιάζουν «δαιµονικά».

Ανάµεσα σε αυτά που παριστάνουν θεούς, ήρωες και θνητούς 
περιλαµβάνονται και τρία ακρωτηριασµένα αγάλµατα αλόγων, που µαζί µε ένα 
τέταρτο, το οποίο δεν στάθηκε δυνατό να ανελκυσθεί, έσερναν ένα τέθριππο 
άρµα.

Με βάση τα τεχνοτροπικά τους χαρακτηριστικά διακρίνονται σε τέσσερις 
κατηγορίες :α) σε δηµιουργίες που αντιγράφουν ή παραλλάσσουν διάσηµα έργα 
της κλασσικής αρχαιότητας, όπως για παράδειγµα το άγαλµα του Ερµή στον 
τύπο του Ερµή  Richelieu ,β)σε κλασικιστικές δηµιουργίες, δηλαδή σε έργα 
που συνδυάζουν χαρακτηριστικά της κλασικής και της ελληνιστικής τέχνης, 
όπως το άγαλµα του Απόλλωνα που ακουµπά στον τρίποδα ,γ) σε έργα 
ενταγµένα στο ύφος της ύστερης ελληνιστικής περιόδου αλλά µε αναγωγές 
πρώιµης και της µέσης ελληνιστικής εποχής, όπως το άγαλµα του αγοριού-
παλαιστή και δ) σε πρωτότυπες δηµιουργίες των ύστερων ελληνιστικών 
χρόνων, όπως οι «Οµηρικοί ήρωες».

Η αποκλειστική χρήση παριανού µαρµάρου για το σύνολο των γλυπτών 
αποτελεί  ισχυρή ένδειξη ότι το εργαστήριο παραγωγής τους πρέπει να 
αναζητηθεί αιγαιακό χώρο. Παλαιότερα είχε προταθεί η Δήλος, πολυεθνικό 
κέντρο του διαµετακοµιστικού εµπορίου µεταξύ Ανατολής και Δύσης και 
σηµείο σύγκλισης διαφορετικών καλλιτεχνικών τάσεων. Μετά όµως την 
ανέλκυση, το 1976, νοµισµάτων της Εφέσου και της Περγάµου, από το χώρο 
του ναυαγίου, οι δύο αυτές πόλεις συνιστούν νέες ελκυστικότερες προτάσεις.

ΑΓΓΕΙΑ

Α)Τα γυάλλινα αγγεία από το ναυάγιο των Αντικυθήρων αναµφίβολα δεν 
αποτέλεσαν τµήµα του εξοπλισµού του πλοίου,αλλά του φορτίου του:ήταν 



πολυτελη σκέυη που, όπως και τα υπόλοιπα έργα τέχνης που µετέφερε είχαν 
πιθανόταταως τελικό προορισµό τους τις αγορές της Ρώµης.

Εκτός από την κατασκευαστική τους αρτιότητα και την έντονη πολυχρωµία, 
εντύπωση προκαλείκαι η άριστη κατάσταση διατήρησης τους, παρά το µεγάλο 
βάθος στο οποίο βρέθηκανκαι τις αντίξοες συνθήκεςανέλκυσης τους.Ό,τι 
όµως λειτούργησε διαβρωτικά για τα υπόλοιπα αντικείµενα του 
καραβιού,υπήρξε σωτήριο για τα γυάλινα:ο σκληρός ασβεστολιθικός επίπαγος 
που σκέπασε τις επιφάνειεςτους δηµιούργησε ένα προστατευτικό κέλυφος,το 
οποίο, όταν αφαιρέθηκε, τις αποκάλυψε σχεδόν αλώβητες.

Ευρήµατα των ερευνών του 1900-1901 και του 1976, τα αντικείµενα αυτά 
εκπροσωπούν τις πλέον γνωστές µεθόδους κατασκευής γυάλινων αγγείων 
της ελληνιστικής εποχής.Επιπλεόν τα µονόχρωµακαι πολύχρωµα σκεύη από 
το ναυάγιο αποτελούν ένα πλήρες δειγµατολόγιο της συροπαλαιστινιακής και 
ίσως και αιγυπτιακής παραγωγής γυάλινων αγγείων του α’ µισού του 1ου αιώνα 
π.Χ., προσφέροντας ταυτόχροναµια αξιόπιστη µαρτυρία για το εµπόριο 
γυαλιού µεταξύ Ανατολής και Δύσης. Στη Δήλο,διεθνές κέντρο 
διαµετακοµιστικού εµπορίου της εποχής, έχουν βρεθεί κατά τις ανασκαφές 
γυάλινα αγγεία παρόµοιων τύπων µε αυτά του ναυαγίου.

Β)Η πολυπληθέστερη οµάδα αγγείων που ήρθε στο φως από την ανέλκυση 
του ναυαγίου των Αντικυθήρων κατά τα έτη 1900-1901 και 1976 είναι οι 
λάγυνοι, ένα από τα πλεόν δηµοφιλή αγγεία της ελληνιστικής εποχής.

Οι    περισσότερες έχουν αµφικωνικό σώµα,ψηλό κυλινδρικό λαιµό και µία 
κάθετη λαβή από τον ώµο έως λίγα πιο κάτωαπό το χείλος.Σε ό,τι αφορά τη 
διακόσµησή τους οι περισσότερες είναι άβαφες, κάποιες διασώζουν το λευκό 
επίκρισµ, ενώ ολιγάριθµεςφέρουν ταινίες είτε απευθείας στον πηλό είτε στο 
λευκό επίκρισµα.

Οι λάγυνοι του πλοίου αποτελούν ένα οµοιγενέςσύνολο, εκτός από ελάχιστες 
εξαιρέσεις,το οποίο µπορεί να χρονολγηθεί από το 2ο  έως και τα µέσα του 
1ου  αιώνα π.Χ., χωρίς ωστόσο να είναι δυνατός ο προσδιορισµός ενός 
συγκεκρισµένου κέντρου παραγωγής , πέρα από την ευρύτερη περιοχή του 
ανατολικού Αιγαίου. Ο µεγάλος αριθµός τους οδηγεί στην υπόθεση    ότι οι 
λάγυνοι ως οινοφόρα αγγεία αποτελούσαν τµήµα του φορτίουτου πλοίου.

Οι λάγυνοι,κυρίως άβαφες, χρησίµευαν ως δοχεία κρασιού , ενώ οι λευκές µε 
γραπτή διακόσµηση χρησίµευανως επιτραπέζια αγγεία σε γιορτές και 
συµπόσια και ως σκεύη για µεταφορά κρασιούσε ταξίδια . Τα αγγεία αυτά ήταν 
γνωστά στη Κύπροκαι τη Ρόδοήδη από το 3ο  αιώνα π.Χ. µε µεγάλη διάδοση 
στον 2ο αιώνα π.Χ.και τον 1ο αιώνα π.Χ. σε όλη την ανατολική Μεσόγειο.

Γ)Από το ναυάγιο των Αντικυθήρων ανελκύσθηκαν πήλινα χρηστικά αγγεία 
για το κρασί και το λάδι, όπως πρόχοι ,άλπες , µυροδοχεία ,καθώς και δίωτα 



χυτροειδή αγγεία. Το µεγαλύτερο µέρος της κεραµεικής χρονολογείται στον 
1ο αιώνα π.Χ.

Οι πρόχοι ανήκουν σε µια κατηγορία ερυθροβαφούς κερµαικής της 
Ανατολικής Μεσογείου µε µεγάλη διάδοση και διάρκεια.Οι άλπες ανήκουν σε 
έναν µη αττικό τύπο που προέρχεται πιθανόν από τη Δυτική Μεσόγειο, ενώ 
τα βολβόσχηµα και ατρακτόσχηµα µυροδοχεία , άβαφα ή µε 
εµβάπτιση .Ιδιαίτερη κατηγορία χρηστικής κεραµικής θα µπορούσαν να 
θεωρηθούν τα δίωτα οξυπύθµενα αγγεία µε ίχνη εµβάπτισης µε βερνίκι..

 

Έφηβος Αντικυθήρων(340-330 π.Χ):
Χάλκινο άγαλµα της ελληνιστικής περιόδου, το οποίο ανελκύθηκε από ένα 
ναυάγιο του 1ου αιώνα π.Χ., το ναυάγιο των Αντικυθήρων. Έχει ύψος 1,94 
µέτρα και θεωρείται ότι κατασκευάστηκε τη περίοdο 340 π.Χ. µε 330 π.Χ. 
Παριστάνει ένα νέο άνδρα όρθιο και γυµνό. Το δεξί του χέρι βρίσκεται πλάγια 
και είναι υπερυψωµέννο και δηµιουργεί την αίσθηση της κίνησης. Μπορεί  να 
κρατούσε κάποιο αντικείµενο, αλλά αυτό δεν είναι γνωστό, καθώς το πιθανό 
αντικείµενο δεν έχει διασωθεί. Το άγαλµα µπορεί να απεικονίζει το Πάρη, 
που πάει να πάρει το µήλο της Έριδος, τον Περσέα που κρατάει το κεφάλι 
της Μέδουσας ή κάποιο αθλητή που κρατάει µια σφαίρα. Ωστόσο απουσιάζουν 
από το γλυπτό τα προσδιοριστικά στοιχεία, όπως η χλαµύδα, τα φτερωτά 
σανδάλια και η µαγική κυνή του Άδη, στην περίπτωση του ήρωα Περσέα και 
το δόρυ και ο φρυγικός πύλος στην περίπτωση του Πάρη. Κατά την 
ανασύσταση του διαπιστώθηκε από τις υπάρχουσες "ραφές" ότι το άγαλµα 
κατασκευάστηκε µε την έµµεση µέθοδο χύτευσης από 12 χωριστά τµήµατα.
Φιλόσοφος Αντικυθήρων(τέλη 3ου αιώνα π.Χ):
 Πρόκειται για εικονιστική κεφαλή και τµήµατα από χάλκινο χυτό άγαλµα        
φιλοσόφου, πραγµατικό έργο τέχνης της ελληνιστικής εποχής. Ανασύρθηκαν 
από ναυάγιο του 1ου αιώνα π.Χ. στο βυθό της θαλάσσιας περιοχής των 
Αντικυθήρων, µαζί µε πολλά άλλα γλυπτά, το 1901-1902.
   Στην κεφαλή του γενειοφόρου ηλικιωµένου άνδρα αποδίδονται µε ρεαλισµό 
τα ατοµικά του χαρακτηριστικά που παρόλη τη διάβρωση της επιφάνειας, 
σώζεται  σε αρκετά καλή κατάσταση. Ίχνη «µορφών» στην βάση του λαιµού, 
µπροστά και αριστερά, επιβεβαιώνουν ότι  είχε χυτευθεί χωριστά από το 
σώµα. Ένθετα ήταν τα µάτια. Εξωτερικά έφεραν περίγραµµα από λεπτή 
µετάλλινη ταινία, ενώ οι βολβοί ήταν από λευκή άλλοτε, υποκίτρινη σήµερα, 
ύλη, ίσως αλάβαστρο. Με τον ίδιο τρόπο, µε αλάβαστρο δηλαδή και µετάλλινο 
περίγραµµα ήταν κατασκευασµένες και οι ίριδες. Αντίθετα τα χείλη, που ήταν 
από κοκκινόχρωµο κράµα καθαρότερου χαλκού φαίνεται να έχει χυτευθεί 
µαζί µε το πρόσωπο. Το παχύ µουστάκι που οι λεπτές χαράξεις στα γένια 



έγιναν µε πολύ λεπτό καλέµι. Τρία ορθογώνια «µπαλώµατα» στην περιοχή 
των µαλλιών και του λαιµού οφείλονται σε επισκευές µετά τη χύτευση.
 Η σχετικά µεγάλη κεφαλή στρέφεται ελαφρώς στρέφεται ελαφρώς προς τα 
αριστερά. Σχεδόν τετράγωνο είναι το σχήµα του κρανίου, ενώ κοντός και 
στιβαρός ο λαιµός. Τα µαλλιά σχηµατίζουν αχτένιστους, ακατάστατους 
βοστρύχους, σε αντίθεση µε τα γένια που είναι  πιο ήρεµα και καλοχτενισµένα. 
Η µύτη είναι µακριά, µε πλατιά πτερύγια, και τα χείλη λεπτά ελαφρώς 
µισάνοιχτα, κρυµµένα κάτω από το παχύ µουστάκι. Τα µάτια είναι  µικρά και 
στρογγυλά, ενώ τα βλέφαρα ασυνήθιστα πλατιά. Τα ανασηκωµένα παχιά 
φρύδια και οι βαθιές ρυτίδες στο πρόσωπο προσδίδουν εκφραστικότητα και 
ζωντάνια στο πρόσωπο.
    Στο έργο, που αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα παραδείγµατα 
ψυχογραφικής εµβάθυνσης, αναγνωρίζονται στοιχεία του πρώιµου µπαρόκ και 
για το λόγω αυτό προκρίνεται η χρονολόγισή του γύρω στο 230 ή πιθανόν στα 
220-210 π. Χ. Έχει, ωστόσο, υποστηριχθεί και η χρονολόγισή του στο πρώτο 
µισό του 2ου αι. π. Χ., εξαιτίας του ρεαλισµού του, που τον φέρνει κοντά σε 
δηµιουργίες της ελληνιστικής περιόδου. Προτάσεις για µια πρωιµότερη 
χρονολόγισή του, περί το 340 π. Χ., που βασίζοντα στις τροχάδες, στον τύπο 
δηλαδή των σανδαλιών που αποδίδονται στο αγαλµα, δεν φαίνεται να 
ευσταθούν, καθώς αυτό το είδος των σανδαλιών απαντά στην τέχνη από τον 
5ο αι. π.Χ. ως τους ρωµαϊκούς χρόνους.
    Η ατιµέλητη εµφάνιση της µορφής παραπέµπει σε κυνικό φιλόσοφο. Για το 
λόγω αυτό έχει διατυπωθεί η άποψη οτι παριστάνει τον Αθηναίο κυνικό 
Αντισθένη (450/445-365π.Χ.) που υπήρξε δάσκαλος του Διογένη. Σύµφωνα 
όµως µε την επικρατέστερη ερµηνεία , όπως την αναφέρει και ο Ν. Καλτσάς 
στο βιβλίο του για τα Γλυπτά του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, ο 
ανδριάντας απέδιδε τον κυνικό φιλόσοφο Βίωνα τον Βορυσθενίτη, που 
καταγόταν από την περιοχή της σύγχρονης νοτιοδυτικής Ουκρανίας, αλλα 
έζησε και έδρασε κυρίως στην Αθήνα τον 4ο ή 3ο αιώνα π.Χ. Βορυσθένης 
ονοµαζόταν ο ποταµός Δνείπερος στην αρχαιότητα και η Βορυσθένη ή Ολβία 
πόλις, η γενέτειρα του Βίωνα, ήταν αρχαία ελληνική πόλη στη ΒΔ γωνία του 
Εύξεινου Πόντου.
       Σύµφωνα µε τα γραφόµενα του Στράµωνα και του Διογένη Λαέρτιου, ο 
Βίωνας είχε πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία ζωής. Ο πατέρας του ήταν 
απελεύθερος, έµπορος παστών ψαριών και λαθρέµπορος και η µητέρα του, η 
Ολυµπία, εταίρα από τη Λακεδαίµονα. Λόγω κάποιας παρανοµίας του πατέρα 
του, όλα τα µέλη της οικογένειας πουλήθηκαν σκλάβοι. Ο Βίων που ήταν 
νεαρός και όµορφος, κατέληξε στον οίκο ενός ρήτορα που πεθαίνοντας του 
κληροδότησε όλη την περιουσία του. Μετά το γεγονός αυτό, ο Βίων έκαψε όλη 
την βιβλιοθήκη του ευεργέτη του, ήρθε στην Αθήνα και ασχολήθηκε 
συστηµατικά µε τη φιλοσοφία.
   Στον ανδριάντα αποδίδονται η κεφαλή, τα χέρια, τα άκρα πόδια που φορούν 
σανδάλια και τα τµήµατα ιµατίου. Σύµφωνα µε τη σχεδιαστική παράσταση του 



Ι.Σβορώνου ο «φιλόσοφος» παριστανόταν όρθιος να πατάει σταθερά και µε 
τα δύο του πόδια στο έδαφος και να φοράει µακρύ ιµάτιο, που θα κάλυπτε το 
µεγαλύτερο µέρος του σώµατός του, ως τα γόνατα, και θα αναδιπλωνόταν 
στον αριστερό ώµο. Με το αριστερό χέρι κρατούσε ραβδί, ενώ µε το δεξί, 
λυγισµένο στον αγκώνα, ήταν προτεταµένο σε χειρονοµία χαρακτηριστική των 
ρητόρων. Το άγαλµα θα ήταν στηµένο σε κάποιο δηµόσιο χώρο της πόλης, 
ίσως στην αγορά ή το γυµνάσιο.
Νοµίσµατα(3ος-1ος αιώνας π.Χ):
36 αργυρά κιστοφορικά τετράδραχµα µεγάλης αξίας (περίπου 13 γραµµάρια 
καθαρό ασήµι έκαστο), κοµµένα τέλη 2ου-αρχές 1ου αι. π.Χ. σε Πέργαµο και 
Έφεσο, καθώς και 40 χάλκινα κέρµατα κοπής µεταξύ 3ου-1ου π.Χ. από 
πόλεις της Σικελίας και Μικράς Ασίας. Η ύπαρξη τύπου που πρωτοκόπηκε το 
76 π.Χ., όπως και η απουσία νοµισµάτων µε ονόµατα Ρωµαίων επάρχων της 
Μ. Ασίας (κόβονταν µαζικά µετά το 59 π.Χ.), υποδεικνύουν το χρόνο του 
ναυαγίου.
Οξυπύθµενοι αµφορείς (πρώτο µισό 1ου αιώνα π.Χ):
Αµφορείς µε µυτερό κάτω µέρος (οξυπύθµενοι), ώστε κάθε σειρά να 
σφηνώνει στα κενά που άφηνε η από κάτω και να αποφεύγεται η µετατόπιση 
φορτίου. Έχουν ανελκυστεί 23 τεµάχια µε προέλευση το Ανατολικό Αιγαίο 
(Ρόδος, Κως, Έφεσος) και την Αδριατική. Αποτελούσαν κατά πάσα 
πιθανότητα µέρος των αγγείων που χρησιµοποιούσε το πλήρωµα για τη 
διαβίωση του κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.Επιπλέον,µπορεί να µην 
περιείχαν καν το αρχικό προϊόν για το οποίο είχαν κατασκευασθεί, δηλαδή 
τον οίνο,το λάδι και αλίπαστα τρόφιµα ,αλλά να χρησιµοποιούνταν για δεύτερη 
χρήση ,ως απλά αποθηκευτικά αγγεία.
Άγαλµα Ερµή αντικυθήρων 
Το άγαλµα του Ερµή χρονολογείται στις αρχές του 1ου αι.π.Χ. Και 
περιλαµβάνεται στην ανέλκυση του Ναυαγίου των Αντικηθύρων των ετών 
1900-1901. Είναι κατασκευασµένο απο παριανό µάρµαρο και έχει ύψος 1,93 
µέτρα. Δυστυχώς δεν διασώθηκε ολόκληρο και υπέστη συγκόληση κάποιων 
µεµονωµένων θραυσµάτων του, που πιθανόν να ήταν σκορπισµένα.
Τα µαρµάρινα γλυπτά που περιλαµβάνονται στο ναυάγιο των Αντικυθήρων 
κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες µε βάση τα χαρακτηριστικά που έχουν 
ως προς την τεχνοτροπία
• Σε δηµιουργήµατα που αποτυπώνουν µε πιστή αντιγραφή ή µε κάποιες 

διαφορές ξακουστά έργα της αρχαιότητας
• Σε κλασικιστικά δηµιουργήµατα, που τα εµπλουτίζουν µε γνωρίσµατα 

από την ελληνιστική τέχνη και που τους ενσωµατώνουν στοιχεία των 
κλασικών χρόνων

• Σε έργα που παραπέµπουν σε πρώιµη και µέση ελληνιστική περίοδο
• Σε νέες δηµιουργίες των µετέπειτα ελληνιστικών χρόνων



Ο Ερµής των Αντικυθήρων ανήκει στην πρώτη κατηγορία. Το πρωτότυπο του 
είναι κατασκευασµένο από χαλκό και χρονολογικά εντάσσεται περίπου στα 
360-350 π.Χ.. Ίσως να δηµιουργήθηκε από τον Κλέων, τον Άλυπο ή τον 
Πολύκλειτο Γ'. Το άγαλµα των Αντικυθήρων δηµιουργήθηκε απο τον 
Αντίφανο τον παριανό.

Ο έφηβος των αντικυθήρων

Πρόκειται για χυτό χάλκινο άγαλµα που ανελκύθηκε απο το ναυάγιο των 
Αντικυθήρων το 1900-1901. Χρονολογικά κατατάσσεται στην ελληνιστική 
περίοδο. Το ύψος του φτάνει τα 1,94 µέτρα και εικάζουµε πως 
κατασκευάστηκε περίπου, την περίοδο ανάµεσα στο 340 και το 330π.Χ.. Το 
άγαλµα παριστάνει έναν νεαρό γυµνό άνδρα να στέκεται όρθιος πατώντας 
σταθερά στο αριστερό σκέλος, ενώ παράλληλα το δεξί να κινείται άνετα προς 
τα πίσω, δηµιουργώντας έτσι µια αντίθετη κίνηση στο σώµα. Επίσης, στρέφει 
έντονα το κεφάλι του προς τα δεξιά, χωρίς να επικεντρώνει το βλέµµα του 
στο αντικείµενο που κρατούσε στο δεξί χέρι.
Παρόλο που έχει διασωθεί σχεδόν άφθαρτο και ολόκληρο το άγαλµα, το 
αντικείµενο που κρατούσε υπερυψωµένο στο δεξί του χέρι ο νεαρός, δεν έχει 
σωθεί αλλά κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για ο µήλο της Έριδος, άρα ο 
έφηβος που παριστάνεται είναι ο Πάρης. Έχουν διατυπωθεί κι άλλες εκδοχές 
σχετικά µε την ταυτότητα του νεαρού. Έχει ερµηνευθεί ως Απόλλωνας, ως 
''Λόγιος Ερµής'' που βαστά στο χέρι του κηρύκειο και ρητορεύει, Ηρακλής 
µε ρόπαλο ή λεοντή, νικητής αθλητής που φέρει το έπαθλο της νίκης του, 
ακόµη και ως επιτύµβιο άγαλµα νέου. Σύµφωνα µε µια από τις δύο 
επικρατέστερες απόψεις, ταυτίζεται µε τον Αργείο ήρωα Περσέα, που 
επιδείκνυε µε το δεξί χέρι την κεφαλή της Μέδουσας Γοργούς, κρατώντας 
την από τα µαλλιά, ενώ στο άλλο υποθέτουµε πως θα κρατούσε το όργανο µε 
το οποίο την αποκεφάλισε.
Η στήριξη της µορφής βασίζεται στις αρχές της αντιθετικής κίνησης του 
Πολύκλειτου. Για το λόγο αυτό η πλειονότητα των ερευνητών υποστηρίζει 
τον ''έφηβο'' έργο κάποιου γλύπτη της αργείο-συκειώνιας σχολής, η οποία 
συνεχίζει την πολυκλείτεια παράδοση ως τον 4ο αι.π.Χ.. Ίσως του Σικυώνιου 
Κλέωνα.

Πινάκια και κύπελλα από το ναυάγιο των Αντικυθήρων

http://erroso.blogspot.gr/2013/01/blog-post_7684.html
http://erroso.blogspot.gr/2013/01/blog-post_7684.html


Στο ναυάγιο των Αντικυθήρων βρέθηκε µεγάλη  ποσότητα «λεπτής» 
επιτραπέζιας  κεραµικής (  20 πινάκια, 30 λαγήνοι αλλά και µερικοί 
οξυπύθµενοι αµφορείς)  . Τα  πινάκια βρέθηκαν σε  διάφορα µεγέθη όπως  
και τα  ηµισφαιρικά κύπελλα.  Κύρια  χαρακτηριστικά  είναι η βαθυκόκκινη 
έως πορτοκαλόχρωµη βαφή και  η εµπίεστη διακόσµηση από οµόκεντρους 
«οδοντωτών»  κύκλους ( «rouletting» ) και ανθεµία.

Αυτή η χαρακτηριστική, υψηλής τυποποίησης και µαζικής παραγωγής, ύστερη 
ελληνιστική κεραµική, γνωστή ως «Ανατολική Sigillata A» (ESA), 
εµφανίσθηκε στα µέσα του 2ου αι. π.Χ. και σταµάτησε να παράγεται τον 2ο αι. 
µ.Χ. Περίπου στα µέσα του 1ου αι. π.Χ., την εποχή της βύθισης του πλοίου 
των Αντικυθήρων,  έφθασε στον µεγαλύτερο βαθµό της διασποράς της.  Αυτή 
η ερυθροβαφής κεραµική παρήχθη σε µεγάλες ποσότητες και κυκλοφορούσε 
ευρύτατα στην ανατολική Μεσόγειο, κυρίως στην συροπαλαιστινιακή ακτή, την 
Κύπρο, την Μικρά Ασία, Κυκλάδες και σε µικρότερο βαθµό στην ηπειρωτική 
Ελλάδα και την ιταλική χερσόνησο. Η ερυθροβαφής κεραµική του πλοίου των 
Αντικυθήρων ε ίνα ι , κατά πάσα πιθανότητα , το προϊόν ενός 
συροπαλαιστινιακού εργαστηρίου.



Έχει ειπωθεί  ότι τα αγγεία αυτά, µε την χαρακτηριστική ερυθρή βαφή και 
την εµπίεστη διακόσµηση, αποµιµούνται επιτραπέζια αγγεία από πολύτιµο 
µέταλλο και  ότι ταυτίζονται µε τα "rhosica vasa", που µνηµονεύει ο ρωµαίος 
πολιτικός και ρήτορας Κικέρων (1ος αι. π.Χ.), και µε τον αναφερόµενο από 
τον αλεξανδρινό γραµµατικό του 2ου αι. µ.Χ.  Αθηναίο από την Ναύκρατι,  
ρωσικών  κεράµων,  που χρησιµοποιούσε η βασίλισσα της Αιγύπτου 
Κλεοπάτρα. Το όνοµα  προέρχεται από την πόλη Ρωσ(σ)ό, στην νότια ακτή 
του κόλπου της Ισσού και κύριο λιµάνι γειτονικής  Αντιόχειας,  πρωτεύουσας 



της Συρίας. Το κατευθυνόµενο προς την Ιταλία πλοίο µετέφερε,  µαζί  µε το 
υπόλοιπο πολύτιµο φορτίο και κεραµική αυτής της κατηγορίας, προοριζόµενη  
ίσως  για κατανάλωση από την ρέπουσα προς την ανατολική τρυφή ρωµαϊκή 
αριστοκρατική τάξη.

Χειροκίνητος περιστροφικός µύλος αποτελούµενος από ζεύγος 
µυλόλιθων

Υλικό: Υπόλευκος τραχύς λίθος
Προέλευση: α) ανέλκυση των ετών 1900-1901
                          Β) ανέλκυση του 1976 (17/6/1976, από βάθος 52 µ.)
Χρονολόγηση: αρχές 1ου αι. π.Χ.
Διαστάσεις: α) Όνος (catillus) : Ύψος ο,13 µ., διάµ. (άνω) 0.31 µ. (κάτω) ο,
35 µ. 
                          Β) Μύλη (meta) : Ύψος 0,08-0,12 µ., διάµ. (άνω) 0,35 µ. 
(κάτω) 0,28 µ.

Ο χειροκίνητος µύλος  (mola asinaria) αποτελείται από δύο εφαπτόµενους 
µυλόλιθους : α) τον Όνο όπως ονοµάζεται ο υπερκείµενος λίθος, και β) τη 
µύλη.
Ο όνος : έχει κωνικό σχήµα, είναι ελαφρώς κοίλος στην κάτω επιφάνεια του 
( επιφάνεια τριβης) ώστε να εφαρµόζει απόλυτα στην κυρτή µύλη. Στο κέντρο 
το φέρει µία κυκλική διαµπερή οπή, διαµέτρου 7,5 εκ. και στην εσωτερική 
στενή πλευρά του έναν ορθογώνιο τόρµο διαστάσεων 4x3 εκ. και βάθους  
6εκ. Υπήρχε και άλλη µία οπή, εξαιρετικά µικρή στην άνω επιφάνεια του 
όνου , πάνω από τον τόρµο. 



Η µύλη : έχει σχήµα ελαφρώς σφαιρικό ή πυραµιδοειδές στην άνω επιφάνεια 
της, φέρει στο κέντρο της κυκλική βάθυνση, διαµέτρου 3 εκ. και βάθους 3 εκ.
Περίπου στις αρχές του 1ου αι. π. Χ.  ή λίγο νωρίτερα φαίνεται να εισάγεται 
στηναγροτική τεχνολογία ο περιστροφικός χειροκίνητος µύλος, ο οποίος  
αποτε-λείται από δύο εφαπτόµενους,  κυλινδρικούς µυλόλιθους. Η κίνηση του 
χειρόµυλου, ουσιαστικά του όνου, εφόσον ήταν µόνο αυτός που 
περιστρεφόταν, γινόταν γύρω από έναν σιδερένιο κατακόρυφο άξονα, ο 
οποίος διαπερνούσε τον όνο στο κέντρο του και στερεωνόταν στο κέντρο της 
κυρτής µύλης (meta), που έµενε σταθερή. Από τη σωζόµενη οπή στο κέντρο 
της µύλης, γνωρίζουµε τη διάµετρο που είχε ο άξονας (3 εκ.). Η διοχέτευση 
των προς άλεση δηµητριακών γινόταν από τη διαµπερή οπή, «το µάτι», στο 
κέντρο του όνου. Για να εµποδίζεται η διασπορά των καρπών εκτός του 
µύλου διαµορφωνόταν στην άνω επιφάνεια του όνου µια αβαθής χοάνη µε 
ελαφρώς κεκλιµένα προς την οπή τοιχώµατα. Η περιστροφική κίνηση 
διευκολυνόταν από ξύλινη ή µεταλλική λαβή, που ήταν τοποθετηµένη κάθετα 
στην ειδική υποδοχή-τόρµο, στην εξωτερική στενή πλευρά του όνου. Δεν 
σώζονται ίχνη µολυβιού µέσα στον τόρµο. Ωστόσο, η µικρή οπή στην άνω 
επιφάνεια του όνου, πάνω ακριβώς από τον τόρµο στερέωσης της λαβής, θα 
εξυπηρετούσε αναµφίβολα στη µολυβδοχόηση. Για την κατασκευή των 
µυλόλιθων χρησιµοποιούνταν τραχιά πέτρα, προκειµένου η αδρή επιφάνεια 
του υλικού να αυξάνει τις τριβές και να διευκολύνει το άλεσµα. 
Παρόλη τη διάσταση των απόψεων, ανάµεσα στους ερευνητές, σχετικά µε το 
χρόνο εισαγωγής του περιστροφικού χειροκίνητου µύλου στον ελλαδικό χώρο, 
η χρήση του δε φαίνεται να γενικεύεται πριν από την ύστερη ελληνιστική 
περίοδο. Τα πλεονεκτήµατά του σε σχέση µε τον παλαιότερο, βαρύτερο, 
παλινδροµικής κίνησης, «ολυνθιακό» χειρόµυλο είναι πολλά. Οι περιστροφικοί 
χειρόµυλοι έχουν µικρό όγκο, είναι φορητοί, εύχρηστοι, οικονοµικοί στην 
κατασκευή, για αυτό και  χρησιµοποιούνται ευρέως από όλες τις κοινωνικές 
τάξεις. Η δυνατότητα ρύθµισης της απόστασης ανάµεσα στον κοίλο όνο και 
την κυρτή µύλη επιτρέπει εξάλλου τον απόλυτο έλεγχο του προς άλεση 
προϊόντος, που µπορούσε έτσι να ποικίλλει από πιο χονδροκοµµένο σε πιο 
ψιλοαλεσµένο.

Οι µυλόλιθοι δεν είναι συχνό εύρηµα στα ναυάγια. Πολύ σπάνια ήταν 
εµπορεύσιµο είδος, όπως στο ναυάγιο της Isla Pedrosa, στις ακτές της 
βορειοανατολικής Ισπανίας µε χρονολογία βύθισης τα 150-140(;) π.Χ., από 
το οποίο ανελκύστηκαν 200 µυλόλιθοι από ηφαιστειακό λίθο που 
συναποτελούσαν ζεύγη. Κάποιες φορές, όπως τεκµηριώνεται από τη θέση 
εύρεσής τους, συνήθως κατά µήκος του κεντρικού άξονα του πλοίου, 
µυλόλιθοι που είχαν πολυχρησιµοποιηθεί στο άλεσµα, ξαναχρησιµοποιούνταν 
ως αντίβαρα ή «έρµα», όπως στο ναυάγιο της Κηρύνειας µε χρονολογία 
βύθισης τα 310-300 π.Χ., στο ναυάγιο της Mahdia µε χρονολογία βύθισης τα 



110-90 π.Χ., και στο ναυάγιο Α στο Capo Rasocolmo της Σικελίας µε 
χρονολογία βύθισης το 36 π.Χ.

Δεν υπάρχουν στοιχεία για την ακριβή θέση εύρεσης των δύο µυλόλιθων του 
ναυαγίου των Αντικυθήρων. Το γεγονός, όµως, ότι βρέθηκε στο φορτίο, 
τουλάχιστον µέχρι τώρα, µόνο ένας χειρόµυλος, οδηγεί στο εύλογο 
συµπέρασµα ότι θα χρησιµοποιούνταν από το πλήρωµα για άλεσµα και όχι για 
εµπορία ή ως έρµα.

Μηχανισµός αντικυθήρων

Ο Μηχανισµός των Αντικυθήρων  είναι ένα µοναδικό παράθυρο στην ιστορία. 
Μας  επιτρέπει να γνωρίσουµε συµπυκνωµένη  γνώση αστρονοµίας των 
αρχαίων Ελλήνων, όσο και  την γνώση των αρχαίων Βαβυλωνίων. Με 
πολλούς τρόπους, ο Μηχανισµός αποτελεί µια εγκυκλοπαίδεια της 
αστρονοµίας της εποχής.
Είναι ο αρχαιότερος, πολυσύνθετος αστρονοµικός φορητός υπολογιστής, µε 
τον οποίον 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. Επίσης, χρησιµοποιούνταν 
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 που 
πραγµατοποιούνταν στην Ολυµπία, στους Δελφούς, στη Νεµέα, στην Ίσθµια 
και στη Δωδώνη.
Ο Μηχανισµός των Αντικυθήρων είναι ένα από τα σηµαντικότερα ευρήµατα 
της αρχαιότητας σε παγκόσµια κλίµακα. Είναι το µόνο αρχαίο επιστηµονικό 
όργανο που επέζησε της ανακύκλωσης του χαλκού που ήταν πολύτιµος κατά 
την αρχαιότητα. Κατασκευάσθηκε από Έλληνες επιστήµονες, πιθανότατα 
µεταξύ 150 και 100 π.Χ. Οι διαστάσεις του είναι περίπου 32Χ22Χ7 
εκατοστά. Διατηρήθηκε επί 23 αιώνες παρόλο που διαβρώθηκε από το 
θαλασσινό νερό διασώθηκε καλυµµένο και προστατευµένο µε ασβεστολιθικές 
επιθέσεις και κοράλλια και κοχύλια. Βρέθηκε σε ναυάγιο στα Αντικύθηρα 
Συµιακούς δύτες το 1901-2. Το πλοίο ήταν γεµάτο µε θησαυρούς που 
µεταφέρονταν από την Ελλάδα στη Ρώµη
O Μηχανισµός των Αντικυθήρων θεωρείται παγκοσµίως ένα από τα 
σηµαντικότερα αρχαιολογικά αντικείµενα επειδή είναι ένα πολύ προηγµένο 



µηχάνηµα. Είναι σηµαντικότατος τόσο για την Ελλάδα όσο και την 
ανθρωπότητα. Η µελέτη του µας παρέχει αδιάσειστες αποδείξεις ότι οι 
Έλληνες ανέπτυσσαν υψηλού επιπέδου επιστήµη και τεχνολογία βασισµένη σε 
γνώσεις των νόµων της φυσικής και µαθηµατικά, πολύ ανώτερα από ότι 
εκτιµούσε µέχρι τώρα η παγκόσµια επιστηµονική κοινότητα.
Πρόκειται για έναν µηχανισµό , και µάλιστα για τον πιο σύνθετο µηχανισµό 
της αρχαιότητας (2ος-1ος αιώνας π.Χ.), που δεν έχει παρόµοιό του στα 1.300 
χρόνια που ακολουθούν. Είναι επίσης βέβαιο ότι σχετίζεται µε φαινόµενα του 
ουρανού και ότι αποτελεί ένα είδος πολύπλοκου µηχανικού υπολογιστή.
Θεωρείται ευρέως ως ένα από τα σηµαντικότερα αρχαία τεχνουργήµατα που 
έχουν ανακαλυφθεί έως σήµερα. Πρόκειται για έναν µηχανισµό µε 
οδοντωτούς τροχούς που αποτελείται από 30 γρανάζια τοποθετηµένα µε 
πολύπλοκη διάταξη. Είναι επίσης γνωστό πως ο Μηχανισµός αναπαράγει 
αστρονοµικά φαινόµενα µε εξαιρετική ακρίβεια. και είναι ανώτερος κάθε 
άλλου ωρολογιακού µηχανισµού παρόµοιας πολυπλοκότητας. Το επίπεδο 
µηχανολογικού σχεδιασµού του µηχανισµού είναι σε κάθε περίπτωση 
εκπληκτικό.
Ο Μηχανισµός των Αντικυθήρων ήταν ένας αστρονοµικός υπολογιστής
εκπληκτικής τεχνολογίας. Ανακαλύφθηκε το 1901 διαβρωµένος,
κοµµατιασµένος και απολιθωµένος, µετά από τα 2000 χρόνια παραµονής του
στο βυθό της θάλασσας, έµελλε όµως να αλλάξει τη γνώµη που είχαµε
µέχρι σήµερα για τις τεχνολογικές ικανότητες της αρχαιότητας..." η
Μαγδαληνή Αναστασίου, Υποψήφια Διδάκτωρ Τµήµατος Φυσικής του ΑΠΘ 
και Επιστηµονικός Συνεργάτης Διεθνούς Πανεπιστηµίου Ελλάδος, εξηγεί για
τον Μηχανισµό των Αντικυθήρων. Ο Μηχανισµός κατασκευάστηκε σχεδόν 
πριν από 2000 χρόνια, περίπου το 150 – 100 π.Χ. και χρησιµοποιούνταν για
τον ακριβή υπολογισµό της θέσης του Ήλιου, της Σελήνης και πιθανώς των
πέντε γνωστών κατά την αρχαιότητα πλανητών στον ουρανό. Υπολόγιζε
επίσης τις φάσεις της Σελήνης, προέβλεπε εκλείψεις και προσδιόριζε την
ηµεροµηνία τέλεσης των αρχαίων στεφανωτών αγώνων (Ολυµπιακοί, Πύθια,
Νέµεα,Ίσθµια).
Οι διαστάσεις του ήταν περίπου 30×20×10 cm – λίγο µεγαλύτερος από ένα
σηµερινό φορητό υπολογιστή – και περιείχε τουλάχιστον 30 συνεργαζόµενα
γρανάζια, η κίνηση των οποίων γινόταν µε την περιστροφή ενός
στροφείου. Έφερε επίσης δύο προστατευτικές πλάκες µε αστρονοµικές,
γεωγραφικές και τεχνολογικές οδηγίες χρήσης. Η µπροστινή πλευρά του
Μηχανισµού έφερε δύο κυκλικές οµόκεντρες κλίµακες. Η
εξωτερική κλίµακα είχε 365 υποδιαιρέσεις και απεικόνιζε τους µήνες του
αιγυπτιακού ηµερολογίου ενώ η εσωτερική είχε 360 υποδιαιρέσεις και τα
ονόµατα των 12 ζωδιακών αστερισµών. Δύο δείκτες έδειχναν τη θέση του
Ήλιου και της Σελήνης στην εσωτερική αυτή κλίµακα µαζί µε πιθανότατα
άλλους πέντε δείκτες για την προσοµοίωση της κίνησης των πλανητών.



Ο δείκτης της Σελήνης, ο οποίος έφερε ένα σφαιρίδιο στο άκρο του,
χρωµατισµένο µισό µαύρο και µισό άσπρο, εκτελούσε δύο περιστροφές, µια
γύρω από το σηµείο στήριξής του (που ήταν το κέντρο των οµόκεντρων,
κυκλικών κλιµάκων), και µια γύρω από τον επιµήκη άξονά του.
Η δεύτερη αυτή περιστροφή έδειχνε τις φάσεις της Σελήνης. Με τη
βοήθεια ενός ευφυέστατου συστήµατος δύο έκκεντρων οδοντωτών τροχών 
που ο ένας έφερε πείρο και ο άλλος σχισµή η κίνηση της Σελήνης ήταν
διορθωµένη ώστε να προσοµοιώνει την ελλειπτική της κίνηση στον ουρανό
.Η κατανόηση των λειτουργιών του Μηχανισµού έγινε σαφής κυρίως µετά το
2005, µετά τη σάρωση του Μηχανισµού από πρωτοπόρο αξονικό τοµογράφο
και την δηµιουργία τρισδιάστατων εικόνων των θραυσµάτων. Η µελέτη των
τοµογραφιών αυτών αποκάλυψε µηχανικές λεπτοµέρειες του εσωτερικού του
καθώς και επιγραφές κρυµµένες για πάνω από 2000 χρόνια! Η µελέτη των
τοµογραφιών συνεχίζεται ακόµη καθώς υπάρχουν ακόµη τµήµατα η
λειτουργία των οποίων δεν έχει γίνει κατανοητή.
Είναι το αρχαιότερο πολύπλοκο επιστηµονικό όργανο. Σχεδιάστηκε και
κατασκευάστηκε µε βάση τα µαθηµατικά, τους νόµους της φυσικής και µία
προηγµένη τεχνολογία. Είναι o αρχαιότερος υπολογιστής και το
αρχαιότερο Μηχανικό Σύµπαν, πιθανώς ήταν και πλανητάριο ή αστρονοµικό
ωρολόγιο. Με τις µελέτες µας αποδεικνύουµε ότι βασίζεται στην αντίληψη
των Ελλήνων Φιλοσόφων ότι τα φυσικά φαινόµενα περιγράφονται,
ερµηνεύονται και προβλέπονται µε την αιτιοκρατία, τους νόµους της
φυσικής και κατάλληλα µαθηµατικά που επιτρέπουν τη δηµιουργία
θεωρητικών προτύπων.
Ο Μηχανισµός λειτουργεί µε προσεκτικά σχεδιασµένα και κατασκευασµένα 
γρανάζια.

Τα γρανάζια εκτελούν συγκεκριµένες µαθηµατικές πράξεις, καθώς
κινούνται γύρω από άξονες. Η κίνηση των γραναζιών κινεί δείκτες. Τα
γρανάζια περιστρέφονται έτσι ώστε να εκτελούνται συγκεκριµένες
µαθηµατικές πράξεις που περιγράφουν φυσικά φαινόµενα: τις κινήσεις των
αστρονοµικών αντικειµένων. Ο µηχανισµός προβλέπει τις εκλείψεις
Σελήνης και Ηλίου. Η λειτουργία και χρήση του Μηχανισµού µελετήθηκε µε
τη βοήθεια τρισδιάστατων τοµογραφιών που έχουν ληφθεί µε ειδικό
µηχάνηµα (X-Tek Systems) και που επιτρέπουν να παρατηρούµε καλά την
δοµή του και σε συνδυασµό µε κείµενα αρχαίων συγγραφέων όπως και του
κειµένου του εγχειριδίου του Μηχανισµού που είναι γραµµένα στο
κρατέρωµα συµπεραίνουµε για την χρήση, λειτουργία, χρησιµότητα,
προέλευσή, προγόνους και κατασκευαστή, αν προσδιόριζε τις θέσεις των
πλανητών και κυρίως αν έδειχνε συνεχή κίνηση του Ηλίου, δηλαδή αν εν
τέλει  ίσως είναι το αρχαιότερο αστρονοµικό ρολόι.
 Ανακατασκευές του Μηχανισµού των Αντικυθήρων. 



• Οµοίωµα του Price
      Ήδη από τα πρώτα χρόνια της ανακάλυψης του µηχανισµού των 
Αντικυθήρων θεωρήθηκε, λόγω των επιγραφών και των διαβαθµίσεων σε 
τροχούς, ότι επρόκειτο για µια συσκευή για αστρονοµικές εφαρµογές. Μερικοί 
µελετητές εκτιµούσαν ότι επρόκειτο για ένα αστρολάβο που βοηθούσε στις 
θαλασσοπορίες, άλλοι ότι επρόκειτο για ένα µικρό πλανητάριο, όπως εκείνο 
που λέγεται ότι είχε κατασκευάσει ο Αρχιµήδης. Το 1958 έγινε η πρώτη 
συστηµατική µελέτη του µηχανισµού από τον Βρετανό Derek del Solla Price 
(1922-1985), µετέπειτα καθηγητή της Ιστορίας των Επιστηµών στο 
αµερικάνικο πανεπιστήµιο Yale. Ο συγκεκριµένος ερευνητής υποστήριζε ότι 
κατασκευαστής του µηχανισµού των 
Αντικυθήρων πρέπει να ήταν ο Γέµινος 
ο Ρόδιος (110-40 π.Χ.), φιλόσοφος, 
µαθηµατικός και αστρονόµος.      Παρά 
τις πολλαπλές προσπάθειές του δεν 
κατάφερε ο Price µέχρι το έτος 1971 
να ανασχεδιάσει το µηχανισµό από τα 
λιγοστά ευρήµατα του ναυαγίου. Το 
έτος αυτό αξιοποιήθηκε για πρώτη 
φορά η δυνατότητα που δινόταν µε τις 
ακτινοβολίες του ελληνικού Κέντρου 
Πυρηνικής Ενέργειας «Δηµόκριτος». 
Με χρήση ακτινών Χ και Γάµα 
«διαχωρίστηκαν» οπτικά τα διάφορα 
επίπεδα λειτουργίας και τα επιµέρους 
γρανάζια του µηχανισµού. Σταδιακά 
εντοπίστηκαν τα διάφορα λειτουργικά 
εξαρτήµατα και διευκρινίστηκε ο ρόλος 
τους, ώστε να είναι τελικά δυνατή µια 
σύνθεση. Το κλασσικό µοντέλο του 
Price αποτελεί τη βάση όλων των πρόσφατων µοντέλων του Μηχανισµού, 

παρόλο που πολλές λεπτοµέρειες του 
µ ο ν τ έ λ ο υ α υ τ ο ύ έχ ο υ ν πλ έ ο ν 
απορριφθεί.



• Οµοίωµα του Wright

 Αργότερα, ο Βρετανός Michael Wright εισήγαγε ένα νέο µοντέλο το 2005 
το οποίο ενσωµάτωνε κάποιες θεµελιώδεις αλλαγές στο µοντέλου του Price, 
καθώς και µια µηχανική πραγµατοποίηση της υπόθεσης του Price ότι η 
εµπρόσθια όψη του Μηχανισµού µπορεί να αποτελούσε ένα πλανητάριο. 
Παρόλο που το µοντέλο αυτό ήταν εξαιρετικά ευφυές, µε οχτώ οµοαξονικούς 
δείχτες, υπάρχουν διαφωνίες σχετικά µε την αληθοφάνεια του συστήµατος, 
ενώ η απουσία ενδείξεων από τα ίδια τα θραύσµατα µπορεί να σηµαίνει πως 
ίσως να µην καταλήξουµε ποτέ σε συναίνεση. Το µεγαλύτερο µέρος της 
οπίσθιας όψης του µοντέλου του Wright έχει πλέον αντικατασταθεί από το 
µοντέλο του Ερευνητικού Προγράµµατος του Μηχανισµού των Αντικυθήρων, 
παρόλο που έχουµε διατηρήσει την θεωρία του Price περί  Μετωνικού 
Ηµερολογίου 235 µηνών στο άνω τµήµα της οπίσθιας όψεως. Συγκεκριµένα, 
το µοντέλο του Ερευνητικού Προγράµµατος απορρίπτει το άβολο καντράν του 
Δρακονιτικού µήνα του Wright, αποτέλεσµα της τροποποίησης του 
διαφορικού γραναζιού του Price. Ένα επαναλαµβανόµενο θέµα της εργασίας 
του Wr i ght ε ί ν α ι ότ ι ο Μηχαν ι σµός κατασκευάστηκε από 
επαναχρησιµοποιηµένα µέλη παλαιότερων συσκευών –πράγµατι, τον 
Σεπτέµβριο του 2006, χαρακτήρισε τον Μηχανισµό των Αντικυθήρων ως µια 
περίπτωση «Ελληνιστικής Πατέντας», κατά τη διάρκεια του 25ου Συµποσίου 
Επιστηµονικών Οργάνων.

Ενδιαφέρον δείχνει η «υπογραφή» του Αρχιµήδη πίσω από τα γρανάζια του 
περίφηµου Μηχανισµού των Αντικυθήρων είδαν Έλληνες και ξένοι 
επιστήµονες σε νέες έρευνες.
H αρχαία κατασκευή, που πιστεύεται  ότι ήταν µηχανικός υπολογιστής και 
όργανο αστρονοµικών παρατηρήσεων, ανακαλύφθηκε το 1900  σε πλοίο που 
ναυάγησε το 80 π.Χ. ήλίγο αργότερα ανατολικά των Αντικυθήρων.
Ο καθηγητής Φυσικής του Διαστήµατος του Πανεπιστηµίου Αθηνών 
αστρονόµος Ξενοφών Μουσάς έρχεται  τώρα να διατυπώσει µια καινούργια 
θεωρία αναφορικά µε την πατρότητα του Μηχανισµού, βασισµένη σε 
υπολογισµούς που έκανε ο ειδικευµένος στις αρχαίες εκλείψεις δρ Γέρεν 
Χένρικσον στο Πανεπιστήµιο της Ουψάλας στη Σουηδία.
Σύµφωνα µε τη 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.

Μερικές από τις παρατηρήσεις των εκλείψεων έγιναν πριν από τον θάνατο 
του Αρχιµήδη το 212 π.Χ. και άλλες έπειτα από αυτόν. Παρατηρήθηκαν όλες 
από τις Συρακούσες, πλην µίας που παρατηρήθηκε από το Ταυροµένιο 
(σηµερινή Ταορµίνα).
Πιο συγκεκριµένα οι ηλιακές εκλείψεις προβλέπονται  στον Μηχανισµό από 
ένα ηµερολόγιο που απεικονίζεται σε µια ελικοειδή κλίµακα. Το ηµερολόγιο 
είναι χωρισµένο σε τρεις επάλληλες περιόδους 223 σεληνιακών µηνών που 
αντιστοιχούν σε 54 χρόνια, και είναι η περίοδος που επαναλαµβάνονται οι 
εκλείψεις», λέει στα «ΝΕΑ» ο Ξενοφών Μουσάς.
«Στο ηµερολόγιο είναι καταγεγραµµένοι οι χρόνοι των εκλείψεων, δηλαδή το 
έτος, ο µήνας και η ώρα. Η ώρα
κατά την οποία παρατηρείται µια ηλιακή έκλειψη υποδεικνύει και  την 
τοποθεσία απ’  όπου γίνεται η παρατήρηση. Με τη συνδροµή του ειδικού σε 
αρχαίες εκλείψεις δρος Γ. Χένρικσον, που έκανε τους υπολογισµούς, 
διαπιστώνεται ότι οι εκλείψεις είχαν παρατηρηθεί από τις Συρακούσες.
Αυτό σηµαίνει ότι ο Αρχιµήδης πρέπει να έκανε τις παρατηρήσεις, τις οποίες 
συνέχισαν οι µαθητές του µετά τον θάνατό του».
Το γεγονός αυτό, κατά τον Ξενοφώντα Μουσά, σηµαίνει ότι  ο Αρχιµήδης είχε 
δηµιουργήσει τη δική του φιλοσοφική σχολή και µαζί µε τους µαθητές του 
παρατηρούσαν ηλιακές εκλείψεις µε τη χρήση και ρολογιών (ωροσκόπων) που 
εκείνος είχε κατασκευάσει. Οι κατάλογοι µε τις ηλιακές εκλείψεις θεωρείται 
πολύ πιθανόν ότι περιήλθαν στη γνώση του πλέον φηµισµένου αστρονόµου 
Iππαρχου, ο οποίος έζησε την εποχή που κατασκευάστηκε ο Μηχανισµός.
«Μπορούµε να υποθέσουµε ότι ο ίδιος κατασκεύασε ή επέβλεψε την 
κατασκευή του Μηχανισµού στα φηµισµένα εργαστήρια της πολύ πλούσιας 
Ρόδου, η οποία είχε εξαιρετική παράδοση στη φιλοσοφία και τις επιστήµες για 
αιώνες».
Ο Ίππαρχος ασχολήθηκε µε τον προσδιορισµό της διάρκειας του τροπικού 
έτους και µε τη µέτρηση των εκλειπτικών συντεταγµένων των απλανών 
αστέρων. Έτσι οδηγήθηκε στη θεµελιώδους σηµασίας ανακάλυψη του 
φαινοµένου της µεταπτώσεως των ισηµεριών, πάνω στο οποίο στηρίζεται 
ολόκληρο το σηµερινό οικοδόµηµα της αστρονοµίας. 

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία του µηχανήµατος, είναι η ύπαρξη 
Οδηγιών. Ο χειριστής γύριζε τον τροχό στο πλάι της συσκευής και η 
περιστροφή αυτή µεταφερόταν µε ατέρµονα κοχλία στα δύο µεγάλα γρανάζια 
µετις τέσσερις ακτίνες. Το πρόσθιο από αυτά τα γρανάζια κινούσε, µέσω ενός
έκκεντρου τυµπάνου, τους δύο δείκτες στο δίσκο ενδείξεων της πρόσοψης.



Το οπίσθιο από τα δύο µεγάλα γρανάζια κινούσε, µέσω δύο οµάδων
µικρότερων γραναζιών, τους δείκτες της πίσω όψης. Με κάθε µικρή ή
µεγάλη περιστροφή του πλαϊνού τροχού, µετατοπίζονταν οι διάφοροι
δείκτες στις δύο πλευρές. 

Ας προχωρήσουµε στα µέρη του µηχανήµατος και την κατασκευή του. 
Μελετώντας ο αναγνώστης την αλληλουχία των γραναζιών, όπως φαίνονται
στις τρεις επόµενες εικόνες µε το εκπαιδευτικό υλικό του
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, µπορεί να αποκτήσει µια σαφή εικόνα για τον
τρόπο λειτουργίας του µηχανισµού των Αντικυθήρων.
Τα γρανάζια στο εσωτερικό του µηχανισµού είναι στερεωµένα σε µια
ορειχάλκινη πλάκα. Στη µια πλευρά της πλάκας εντοπίζονται όλα τα
συναρµολογηµένα γρανάζια και είναι δυνατόν να προσδιοριστεί µε καλή
ακρίβεια, πόσα δόντια είχε κάθε γρανάζι και πώς γινόταν η εµπλοκή των
γραναζιών µεταξύ τους. Η µελέτη των γραναζιών στην άλλη πλευρά της
ορειχάλκινης πλάκας δεν είναι τόσο εύκολη, λόγω απουσίας των
απαραίτητων ενδείξεων. Όλα τα µεταλλικά τµήµατα του µηχανισµού είχαν
κοπεί από ενιαίο ορειχάλκινο φύλλο µε πάχος 2 mm, το οποίο φαίνεται να
είχε παραχθεί αρκετό καιρό πριν από την κατασκευή του µηχανισµού.
Δεν υπάρχουν εξαρτήµατα από κάποιο άλλο µεταλλικό υλικό. Όλα τα δόντια
των γραναζιών είναι ίδιου µεγέθους µε γωνία 60ο, έτσι ώστε να µπορεί
καταρχάς να συνδυαστούν όλα τα γρανάζια µεταξύ τους.
Ήταν σηµαντικά τα γρανάζια, απ ό,τι βλέπουµε. Ήταν απαραίτητα για την 
σωστή λειτουργία του µηχανήµατος. Ο κατασκευαστής, όσο και ο χρήστης 
έπρεπε να ήταν προσεκτικοί µε το Μηχανισµό.
Στην Α΄ όψη του Μηχανισµού σε οµόκεντρες κλίµακες µε τον ζωδιακό
κύκλο και το έτος δείκτης δίνει τη θέση του Ηλίου (µε χρυσίων σφαιρών,
όπως διαβάζουµε στο εγχειρίδιο του Μηχανισµού που είναι ενσωµατωµένο
σε µπρούτζινες πλάκες) κατά τη διάρκεια του έτους στον ουρανό. Άλλος
δείκτης δίνει τη θέση της Σελήνης και την φάση της στη διάρκεια του
µήνα, µε αργυρούν σφαιρών (που περιστρέφεται γύρω από δυο άξονες).
Πιθανότατα υπήρχαν και δείκτες για τους πλανήτες, που όπως διαβάζουµε
σε αρχαία κείµενα, κατέληγαν σε πολύτιµους λίθους. Προσδιόριζε τη θέση
των πλανητών µε ανισοταχή ρεαλιστική κίνηση. Πιθανότατα ήταν και
ωρολόγιο µε συνεχή κίνηση.

Στην Β΄ όψη του Μηχανισµού τηρούνται τέσσερα πολυετή ηµερολόγια, τα
οποία προβλέπουν:
1) τις εκλείψεις,
α) οι οποίες προβλέπονται µε την περίοδο του Σάρου διάρκειας 223 µηνών
σε ελικοειδή κλίµακα και



β) σε συνδυασµό µε την ακριβέστερη περίοδο του Εξελιγµού, διάρκειας 54
ετών περίπου, που παρουσιάζεται σε µικρή κυκλική κλίµακα.
2) και επιπλέον σε συνδυασµό µε την επανεµφάνιση της Σελήνης µε την
ίδια φάση, στην ίδια ακριβώς θέση του ουρανού, χρησιµοποιώντας:
α) την περίοδο 19 ετών του Μέτωνος, που φαίνεται σε ελικοειδή κλίµακα.
β) και την ακόµη ακριβέστερη περίοδο του Καλλίππου διάρκειας 76 ετών
που φαίνεται σε µικρή κυκλική κλίµακα.
Επισηµαίνουµε ότι µε την περίοδο του Μέτωνος ορίζεται σήµερα και το
Ορθόδοξο Πάσχα.
3) σε άλλη µικρή κυκλική κλίµακα φαίνονται τα έτη των Στεφανωτών
Αγώνων: των Ολυµπιακών αγώνων, των Νεµέων, Πυθίων, Ισθµίων Ναών 
(που
ίσως είναι και οι αρχαιότεροι αγώνες).
Ο αρχαίος υπολογιστής έχει και εγχειρίδιο χρήσης. Σε µπρούτζινες
πλάκες αναγράφονται οδηγίες χρήσης µε τεχνικούς και αστρονοµικού
όρους.
Ο µέγας µαθηµατικός και µηχανικός Αρχιµήδης και ο σηµαντικότατος
αστρονόµος Ίππαρχος είναι οι πατέρες του µηχανήµατος, πού έλκει την
καταγωγή από τον Θαλή, Αρίσταρχο και άλλους γίγαντες της επιστήµης του
αρχαίου κόσµου.

      

Ποιος έφτιαξε το µηχανισµό των Αντικυθήρων; 
Κανείς δεν ξέρει ποιος κατασκεύασε τον µηχανισµό, αλλά υπάρχουν 3 
διαφορετικά ονόµατα που τον περικλείουν. Ίππαρχος, Ποσειδώνειος (από 
Κικέρων), Αναξίµανδρος. 
Ο Ίππαρχος 190-127 π.Χ. έζησε λίγο νωρίτερα από το µηχανισµό, αλλά οι 
γνώσεις του (ίσως και οι συνεχιστές του) πιθανώς να δηµιούργησαν και να 
ανέπτυξαν τέτοιους µηχανισµούς.
Ο Ποσειδώνιος 135 π.Χ.- ήταν φίλος του Ποµπηίου. Ο Κικέρων, περιγράφει 
ένα όργανο που κατασκεύασε ο Ποσειδώνιος και αναπαρίστανε την κίνηση του 
ήλιου και της σελήνης, των πλανητών και  τις εκλείψεις! (πολύ πιθανό να 
µιλάει για τον µηχανισµό)
Οι καταγραφές εκλείψεων πάνω στο µηχανισµό αναφέρονται σε εκλείψεις 
ορατές από τις Συρακούσες και το Ταυροµένιο τα έτη 230-180 π.Χ. Μπορεί 
να σχεδίαζαν τέτοιες µηχανές ο Αναξίµανδρος και οι συνεχιστές του. 



Τα χαράγµατα πάνω στο µηχανισµό προέρχονται από κορινθιακό ηµερολόγιο 
που ήταν σε χρήση στην Ιλλυρία, την Κέρκυρα και το Ταυροµένιο.

Τι µάθαµε παίζοντας το διαδραστικό παιχνίδι του αρχαιολογικού µουσείου 
σχετικά µε το ναυάγιο των αντικυθήρων:

Πού βρέθηκε ο Μηχανισµός των Αντικυθήρων; 
Ανακαλύψαµε την προσεγγίζουσα θέση του Ναυαγίου των Αντικυθήρων στο 
απόσπασµα του Ναυτικού Χάρτη της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεµικού 
Ναυτικού. 
Η ιστορία της ανακάλυψης του µηχανισµού
Το αρχαίο ναυάγιο εντοπίστηκε από Συµιακούς σφουγγαράδες. Η ανέλκυσή 
του πραγµατοποιήθηκε σε δύο οργανωµένες επιχειρήσεις υπό την αιγίδα της 



Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Στην 1η έρευνα συνεισέφερε το Βασιλικό Ναυτικό 
και στη 2η ο Jacques-Yves Cousteau.
Ο µηχανισµός ανασύρθηκε από το ναυάγιο το 1901 µε τη µορφή συµπαγούς 
µάζας οξειδωµένων θραυσµάτων και µεταφέρθηκε, όπως και όλα τα ευρήµατα 
του ναυαγίου, στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. 
Ένα άγνωστο, όµως, ποσοστό από το φορτίο του αρχαίου πλοίου παραµένει 
ακόµη στο βυθό της θάλασσας (σε βάθος 50-52µ.)
2,8 µίλια από την Άκρα Απολυτάραις  βρίσκεται η βραχώδης Άκρα Βλυχάδα. 
Κατά το 1900 σε αυτή την περιοχή αποκαλύφτηκαν στο βυθό της θάλασσας 
πολλά αρχαία αγάλµατα µεταξύ των οποίων και ο περίφηµος χάλκινος 
Έφηβος των Αντικυθήρων που αποτελεί ένα απ’ τα καλύτερα εκθέµατα του 
αρχαιολογικού µουσείου Αθηνών

Τι είναι ο µηχανισµός των αντικυθήρων κι από τι αποτελειται?
Το 1902 ο Σ. Στάης,Υπουργός Παιδείας, ήταν ο πρώτος που παρατήρησε το 
παράξενο αυτό εύρηµα σε επίσκεψή του στο Μουσείο.

Στη συνέχεια ο νοµισµατολόγος Ι. Σβορώνος αναγνώρισε σε αυτό ένα είδος 
αστρολάβου. Εξετάζοντάς το, παρατήρησε ότι αποτελείτο από µπρούτζινα και 
ξύλινα µέρη, αρκετά διαβρωµένα και διαπίστωσε µε έκπληξη ότι τα µετάλλινα 
µέρη του εµφάνιζαν περίγραµµα οδοντωτών τροχών.
Ήταν ένα πολύπλοκο µηχάνηµα!
Τα δεδοµένα µας
Ο Μηχανισµός των Αντικυθήρων δε σώζεται  ακέραιος. Έως σήµερα έχουν 
µελετηθεί 82 θραύσµατα.
Κατά τη διάρκεια της περιοδικής έκθεσης για το Ναυάγιο των Αντικυθήρων 
στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο µπορεί κάποιος να δει όλα τα σωζόµενα 
θραύσµατα και την πιθανή συναρµολόγησή τους.
Με το πέρας της περιοδικής έκθεση, όλα τα θραύσµατα του Μηχανισµού των 
Αντικυθήρων θα εκτίθενται στη Συλλογή Χαλκών του Εθνικού 
Αρχαιολογικού Μουσείου. 
Θραύσµα Α: Αποτελεί µέρος της οπίσθιας όψης του Μηχανισµού  
Υλικό κατασκευής: Μπρούντζος (χαλκός και κασσίτερος)
Σύντοµη περιγραφή Στην επιφάνεια του φέρει τους περισσότερους 
οδοντωτούς τροχούς  
Διαστάσεις: 0.177 * 0,165 µ.
Θραύσµα Β: Αποτελεί µέρος του άνω δίσκου της οπίσθιας όψης του 
µηχανισµού.
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Υλικό κατασκευής: Μπρούντζος (χαλκός και κασσίτερος)
Σύντοµη περιγραφή: Στην επιφάνειά του υπάρχει ένας οδοντωτός τροχός και 
τµήµα από χαραγµένη σπείρα αποτελούµενη από 5 δακτυλίους. Επίσης, 
υπάρχει τµήµα από την πλάκα προστασίας της οπίσθιας πλευράς µε 
επιγραφές σχετικές µε τις οδηγείες χρήσεις του οργάνου.
Διαστάσεις: 0,118 * 0,093 µ.
Θραυµα C: αποτελει µερος της εµπροσθιας οψης του µηχανισµού 
Υλικο: µπρουτζος (χαλκός και κασσίτερος)
Περιγραφη: στην επιφανεια του φερει έναν οδοντωτο τροχο και τµηµα από 
δυο οµοκεκεντρες κλιµακες στις παρυφες ενός µεγαλου δισκου . 
Στο εξωτερικό δακτύλιο αντιγράφονται µήνες του αιγυπτιακού ηµερολογίου
Και στον ζωδιακο κυκλο στο φασµα αυτό υπαρχει ‘παραπηγµα’  οπου 
αναφερονται η ανατολη και δυση αστερων και αστερισµων
Διαστασεις: 0.1058* 0.093 µ.

Το φορτίο του αρχαίου πλοίου και η χρονολόγησή του 

Από το ναυάγιο του πλοίου ανασύρθηκαν, εκτός του Μηχανισµού, χάλκινα και 
µαρµάρινα αγάλµατα και αγαλµατίδια, πήλινα, χάλκινα και γυάλινα αγγεία, 
χρυσά κοσµήµατα, κλίνες, νοµίσµατα και τµήµατα του πλοίου. 

• 50 π.Χ. 
• Αργυρό νόµισµα Περγάµων από το θυσαυρό πριν το 60 π.Χ.
• Αγαλµα Οδυσσέα πριν από τα µέσα του 4ου αι. π.Χ. Από παριανό 

µάρµαρο. Υψος 2,03µ Δε διατηρούνται τµήµατα των χεριών και του 
αριστερού ποδιού. Φορά εξωµείδα και στην κεφαλή φορά πίλο (καπέλο)

• Σωλήνας ύδατος , µέρος υδραυλικού συστηµατος του πλοίου. Ά µισό 1ου 
αι.

• 100π.Χ.
• Αγαλµα Ερµη. Αρχές 1ου αι π.Χ. από παριανό µάρµαρο, ύψος 1.93µ. 

Έντονα   διαβρωµένη η επιφάνεια του. Διατηρείται ολόκληρο , εκτός 
τµηµάτων των χεριών . Στο αριστερό χέρι κρατά το υµάτιο.

• Ζεύγος ενωτίων µε εξάρτηµα έρωτα. Β’ µισό 2ου αρχές 1ου αι π.Χ.
• Πλευρικό άκρο προσκεφαλαίου κλίνης150 µε 100 π. Υλικά:Μπρούτζος 

και ξύλο. Γυναικεία προτοµή µε  την κεφαλή προς τα δεξιά και τα 
µαλλιά µαζεµένα επάνω από τον αυχένα που απεικονίζει την Άρτεµη.

• 200π.Χ.
• Αγαλµατίδιο εφήβου πάνω σε 2 επάλληλες βάσεις. Χαλκός Υστερος 2ος 

αι. π.Χ.



• Τµήµα µαδεριού πετσώµατος. Ξύλο φτελιάς 220π.Χ. (+40,-40)
• Κεφαλή γενεοφόρου άντρα. Από τον ανδριάντα του Φιλοσόφου των 

Αντικυθήρων. 230π.Χ. ή λίγο αργότερα.
• 300π.Χ.  
• Ο έφηβος των Αντικυθήρων 340-330π.Χ..

Στην εµπρόσθια όψη του µηχανισµού, στο ανώτερο και κατώτερο τµήµα του, 
υπήρχε ένα αστρικό ηµερολόγιο γνωστό ως παράπηγµα. Εκεί υπήρχαν 
πληροφορίες για τα αστρονοµικά και µετεωρολογικά φαινόµενα. Στο κέντρο 
της ίδιας όψης υπήρχαν 2 οµόκεντροι κύκλοι, από τους οποίους ο εξωτερικός 
αφορούσε το αιγυπτιακό ηµερολόγιο και ο εσωτερικός τους ζωδιακούς 
αστερισµούς. Υπήρχαν, επίσης, στο κέντρο 2 δείκτες. 

Στην οπίσθια όψη του µηχανισµού υπήρχαν 2 µεγάλες κλίµακες (δίσκοι). Η 
επάνω κλίµακα ήταν ένα ηµερολόγιο 19 ετών, 
Κύκλος Μέτωνος 
και µέσα σ' αυτήν υπήρχαν 2 µικρότερες, η κλίµακα του Ολυµπιακού 
δακτυλίου και η κλίµακα που έκανε προβλέψεις για 76 χρόνια, 
Κύκλος Καλλίππου. 
Η κάτω κλίµακα ήταν ένα ηµερολόγιο 18 ετών, 
Κύκλος Σάρου 
που προέβλεπε τις εκλείψεις του Ήλιου και της Σελήνης. Μέσα σ' αυτήν µία 
µικρότερη κλίµακα προέβλεπε ακριβέστερη θέση των ουρανίων αυτών 
σωµάτων για 54 χρόνια, 
Κύκλος Εξελιγµού. 

Όλες αυτές οι κλίµακες διέθεταν από ένα δείκτη, ο οποίος έπαιρνε την 
ονοµασία της κλίµακας, στην οποία ανήκε. 

Η ζωγραφική αποτύπωση του θραύσµατος C στην εµπρόσθια όψη του 
µηχανισµού και οι συµπληρωµατικές πληροφορίες (τοποθετώντας το ποντίκι 
επάνω στα σηµεία i), µας βοήθησαν να απαντήσουµε στο ερώτηµα.
Στην µπροστινή πλευρά του µηχανισµού, η ονοµασία ενός µήνα του 
Αιγυπτιακού ηµερολογίου που σώζεται, είναι γραµµένη στα αρχαία ελληνικά, 
την "διεθνή" γλώσσα της εποχής .



Μελετώντας το θραύσµα Β της οπίσθιας όψης του µηχανισµού, οι µελετητές 
διαπίστωσαν ότι οι µήνες που αναγράφονται σε αυτό αποδίδονται στο 
κορινθιακό αλφάβητο.

    

Αυτό, όµως, δε σηµαίνει απαραίτητα ότι ήταν και ο τόπος κατασκευής του η 
Κόρινθος ή µία αποικία της, γιατί ο µηχανισµός ήταν ένας φορητός 
υπολογιστής! Ο πιθανός τόπος κατασκευής του Μηχανισµού θα µπορούσε να 
συσχετιστεί µε τον τόπο δράσης των σπουδαίων αστρονόµων και µηχανικών 
της εποχής.



     

Αντιστοιχίσαµε τα ονόµατα των µηχανικών µερών (δείκτες, κλίµακες) του 
Μηχανισµού µε τις λειτουργίες τους και τις αστρονοµικές θεωρίες που 
χρησιµοποιήθηκαν σ΄αυτόν µε τις ερµηνείες τους.

Ο µηχανισµός των Αντικυθήρων αποτελείται από 82 θραύσµατα. Από αυτά τα 
θραύσµατα µόνο ένα θραύσµα έχει ευανάγνωστες επιγραφές. Το θραύσµα 
αυτό είναι το 19. Οι επιστήµονες µπόρεσαν να καταλάβουν πως γράφει πάνω 
επιγραφές µε την ανάπτυξη της τεχνολογίας καθώς µε µία πρώτη 
φωτογραφία του θραύσµατος το 1905 είχαν δει πως διακρίνονται κατά κάποιο 
τρόπο µερικά ψηφία. Ωστόσο η επόµενη φωτογραφία τραβήχτηκε το 1974 
όπου εκεί ήταν κάπως πιο ξεκάθαρα σε σχέση µε τη πρώτη φωτογραφία. Το 
2006 τραβήχτηκε η τελευταία φωτογραφία του θραύσµατος όπου ύστερα από 
σάρωση µε αξονικό τοµογράφο και ειδική επεξεργασία στον Η/Υ τα ψηφία 
φάνηκαν πλέον πολύ πιο καθαρά. Από αυτά που τα θραύσµατα λένε οι 
αστρονόµοι µε τη βοήθεια συστηµατικών παρατηρήσεων και µαθηµατικών 
υπολογιστών καταλήξανε πως ο µηχανισµός χρησιµοποιούνταν για να 
υπολογίζει χρονικές περιόδους και επιπλέον κατάλαβαν πως σε κάποιες από 
τις χρονικές περιόδους υπήρχαν επαναλήψεις αστρονοµικών φαινοµένων. Οι 
επαναλήψεις αυτές ονοµάζονται  σύνθετοι κύκλοι. Ο στόχος των σύνθετων 
κύκλων ήταν να βρίσκουν µία αναλογία ανάµεσα στο ηλιακό και σεληνιακό 
ηµερολόγιο αφού το ηλιακό έτος δεν περιέχει ακέραιο αριθµό σεληνιακών 
µηνών. Οι ηµεροµηνίες υπολογίζονται µε βάση τις φάσεις της σελήνης και την 
εποχή των επιγραφών του µηχανισµού το γράµµα L ήταν το γράµµα που 
συµβόλιζε το έτος. Η οπίσθια όψη του µηχανισµού φέρει δύο µεγάλες σπείρες. 
Η επάνω σπείρα µε 235 υποδιαιρέσεις µηνών θυµίζει τον κύκλο του 
Μέτωνος ενώ η κάτω σπείρα µε 223 σύµβολα εκλείψεων θυµίζει τον κύκλο 
της Σάρου. Οι επιγραφές του Ολυµπιακού Δακτυλίου στην οπίσθια όψη του 
Μηχανισµού στο εσωτερικό της επάνω σπείρας µικρός δακτύλιος. Εξωτερικά 
του δακτυλίου αυτού ήταν γραµµένα τα ονόµατα από τους πανελλήνιους 



αγώνες, ενώ στα εσωτερικά στα τεταρτηµόρια του κύκλου τα LA, LB , LΓ , LΔ 
που έδειχναν τον χρόνο διεξαγωγής του. 

ΤΑ ΤΕΤΑΡΤΗΜΟΡΙΑ: 
Το τεταρτηµόριο  LA αναφέρεται στα Ίσθµια Ολύµπια, το LB στα Νέµεα 
Ναα , στο LΓ στα Ίσθµια Πυθία και το LΔ στη Νέµεα.

 
Σχετικά µε τα Ίσθµια και τα Νέµεα: Τα Νέµεα ή Νέµεα ήταν αθλητικοί 
αγώνες που διεξάγονταν στην Νέµεα κατά την αρχαιότητα. Οι αγώνες αυτοί 
καθιερώθηκαν το 573 π.Χ προς τιµήν του Δία, ιερό του οποίου υπήρχε στη 
Νεµέα και λάµβαναν µέρος στο στάδιο µήκους 178 µέτρων και χωρητικότητας 
40.000 θεατών. Τα Νέµεα µε γυµνικούς και ιππικούς αγώνες ήταν από τις 
πιο σηµαντικές αθλητικές διοργανώσεις της αρχαίας Ελλάδας µετά τα Πύθια, 
τα Ολύµπια και τα Ίσθµια. Συγκεκριµένα οι αγώνες που διεξάγονταν 
λέγονταν Γυµνικοί και Ιππικοί.
Γυµνικοί Αγώνες

• Στάδιο (178 µέτρα)
• Δίαυλος (355 µέτρα)
• Ίππιο (710 µέτρα)
• Δόλιχος (3.600 µέτρα)
• Οπλίτης δρόµος (3.600 µέτρα)
• Παγκράτιο
• Πυγµή
• Πάλη
• Πένταθλο

Ιππικοί αγώνες
• Τέθριππο (πάνω από 8.400 µέτρα)
• Ξυνορίδα (5.600 µέτρα)
• Κέλητας (4.200 µέτρα)

Κύκλος του Μέτωνος: Σεληνιακός κύκλος, ή κύκλος Σελήνης ονοµάζεται η 
περίοδος 235 συνοδικών µηνών (Σελήνης), η οποία και είναι ίση  προς  19 
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περίπου τροπικά έτη των 365,25 ηµερών. Η περίοδος αυτή ονοµάζεται 
επίσης Κύκλος του Μέτωνος προς τιµή του Μέτωνος που την ανακάλυψε.

Συγκεκριµένα ο αρχαίος Έλληνας  Μέτων ο Αθηναίος  (περί το  433 π.Χ.) 
παρατήρησε το γεγονός ότι 235  σεληνιακοί µήνες  ισούνται σχεδόν ακριβώς 
µε 19  ηλιακά έτη. Εισάγοντας τις σηµερινές τιµές της βιβλιογραφίας, 
βρίσκουµε:

Κύκλος της Σάρου: Ο κύκλος του Σάρου προβλέπει εκλείψεις αν µια ηλιακή ή 
σεληνιακή έκλειψη συµβεί σήµερα, µια παρόµοια θα συµβεί έπειτα από 223 
σεληνιακούς µήνες. Έτσι από τις προηγούµενες εκλείψεις µπορούν να προβλεφθούν 
οι επόµενες. Επειδή ο αριθµός των ηµερών στον κύκλο του Σάρου δεν είναι ακέραιος, 
οι σεληνιακές εκλείψεις είναι µετατοπισµένες κατά οκτώ ώρες και οι ηλιακές (οι 
οποίες γίνονται ορατές από συγκεκριµένα γεωγραφικά πλάτη) µετατοπίζονται κατά 
120 µοίρες. Ακριβείς επαναλήψεις σεληνιακών εκλείψεων λαµβάνουν χώρα ύστερα 
από τρεις κύκλους του Σάρου (όταν οι οκτάωρες µετατοπίσει συµπληρώσουν  ένα 
24ωρο), πράγµα το οποίο περιγράφεται από τον κύκλο του Εξελιγµού, διαρκείας 54 
ετών.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
Σηµειώσεις από την ξενάγηση στην περιοδική έκθεση στο µουσείο από τον 
Αρχαιολόγο κ.Πασχαλίδη Κ.
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