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   Βπραξηζηώ ζεξκά ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ θ. Εσάλλε εηξαδάθε γηα ηελ πνιύηηκε 

θαζνδήγεζή ηνπ θαηά ηελ εθπόλεζε απηήο ηεο εξγαζίαο θαη ηνπο θίινπο θαη ζπλαδέιθνπο 

κνπ Νηθνιέηα Μνύηζηνπ, Βπγελία Ώλζίδνπ, Καηεξίλα Οηθνλόκνπ θαη Λίλα Μηραειίδνπ γηα 

ηελ βνήζεηά ηνπο κε ηνλ θαζαξηζκό ησλ άξζξσλ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΕΕ θαη ηνλ ζπληαθηηθό 

θαη γξακκαηηθό έιεγρν ηεο εξγαζίαο.  
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1. ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

   Ο Μεραληζκόο  ησλ Ώληηθπζήξσλ είλαη κία από ηηο πην ζεκαληηθέο κεραληθέο εθεπξέζεηο 

ζηελ ηζηνξία. Πξόθεηηαη γηα έλα αζηξνλνκηθό κεράλεκα αθξηβείαο , κε εθπιεθηηθή κεραληθή 

ηειεηόηεηα , ηνπνζεηεκέλν ζε έλα μύιηλν θηβώηην κε δηαβαζκηζκέλεο πιάθεο ζην εμσηεξηθό 

ηνπ. Eζσηεξηθά  απνηειείην από πάλσ από 30 αιιεινεκπιεθόκελνπο νδνλησηνύο ηξνρνύο, 

έθθεληξα ηνπνζεηεκέλνπο. Σνπο ηξνρνύο, πνπ ήηαλ νξγαλσκέλνη επηθπθινεηδώο, έζεηε ζε 

θίλεζε, κε δηαθνξεηηθή ηαρύηεηα ηνλ θαζέλα, έλαο πεξηζηξεθόκελνο ρεηξνθίλεηνο άμνλαο. 

Αείθηεο ζύκ-

θσλα κε ηηο 

επηγξαθέο έδε-

ηρλαλ ηελ πν-

ξεία ηνπ Ήιη-

νπ ηελ πνξεία 

θαη ηηο θάζεηο 

ηεο ειήλεο 

θαη ησλ πια-

λεηώλ ζηνλ 

δσδηαθό θύθ-

ιν. Ώλαθα-

ιύθζεθε ζε 

λαπάγην αλν-

ηθηά ηνπ Βι-

ιεληθνύ λεζη-

νύ Ώληηθύζεξα. Πην ζπγθεθξηκέλα ην 1900 βξέζεθε από πκηαθνύο ζθνπγγαξάδεο ζηελ πε-

ξηνρή “Πηλαθάθηα” (θνληά ζηνλ όξκν Πνηακό) ζηα Ώληηθύζεξα ην λαπάγην ελόο ξσκατθνύ 

πινίνπ (Ώξραηνινγηθή Βθεκεξίδα, Ώζήλα 1902). 

 

   Σν πινίν ήηαλ γεκάην θαιιηηερληθνύο ζεζαπξνύο (αγάικαηα, θνζκήκαηα, ακθνξείο, έπηπ-

ια θιπ) θαη ζεσξείηαη όηη θαηεπζπλόηαλ από θάπνην ιηκάλη ησλ λεζηώλ ηνπ αλαηνιηθνύ Ώη-

γαίνπ ή ηεο Μηθξάο Ώζίαο πξνο ηελ Ρώκε (ΐαι. ηάεο, “Σα εμ Ώληηθπζήξσλ Βπξήκαηα”, 

 
 
                        Δηθόλα 1. Ο όξκνο Πνηακόο ηωλ Αληηθπζήξωλ 
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Ώζήλα 1905). Σν λαπάγην απηό απνηέιεζε ην 1901 κ.Υ. θαη ηελ εγθαηλίαζε ησλ, κεγάιεο 

θιίκαθαο, ελάιησλ αλαζθαθώλ, κε βαξύ όκσο ηίκεκα: έλαλ λεθξό θαη δύν ζθνπγγαξάδεο-

δύηεο αλάπεξνπο (Βκκ. η. Λπθνύδεο, “ειίδεο”, Ώζήλα 1920). Ώλάκεζα ζηα επξήκαηα ηνπ 

πεξίθεκνπ "Θεζαπξνύ ησλ Ώληηθπζήξσλ" (πνπ ζήκεξα κεγάιν κέξνο ηνπ θνζκεί ην Ώξραη-

νινγηθό κνπζείν ησλ Ώζελώλ) πεξηιακβάλεηαη θαη ην ηερλνύξγεκα, ην κνλαδηθό αζηξνλνκη-

θό όξγαλν πνπ είλαη γλσζηό σο ν “Μεραληζκόο ησλ Ώληηθπζήξσλ”. 

   Λίγν πξηλ από ην Πάζρα, ινηπόλ ηνπ 1900 έλα πινίν κε πκηαθνύο ζθνπγγαξάδεο αλαγθά-

δεηαη από ηνλ θαηξό λα δέζεη θνληά ζηα Ώληηθύζεξα. Οηαλ επηρεηξείηαη θαηάδπζε, έλαο από 

ηνπο δύηεο αλεβαίλεη ηξνκνθξαηεκέλνο. Ώπηό πνπ ηξόκαμε ηνλ Ασδεθαλήζην ζθνπγγαξά 

ήηαλ ηκήκα αγάι-

καηνο πνπ “πεξίκε-

λε ηελ αλαθάιπςή 

ηνπ” ζρεδόλ 2.000 

ρξόληα. ην ζεκείν 

πνπ νη ζθνπγγαξά-

δεο αλαδεηνύζαλ 

θπζηθνύο ζεζαπξν-

ύο ππήξρε βπζηζκέ-

λνο έλαο ζεζαπξόο 

άιινπ είδνπο. Βλα 

ξσκατθό ζθαξί πνπ 

ε πξώηε εθηίκεζε 

ήηαλ όηη γύξσ ζηα 

80 π.X. είρε απνπ-

ιεύζεη ίζσο από ηε Μηθξά Ώζία (ΐαι. ηάεο, “Σα εμ Ώληηθπζήξσλ Βπξήκαηα”, Ώζήλα 

1905) αιιά δελ έθηαζε πνηέ ζηνλ πξννξηζκό ηνπ. Πηζαλόηαηα θαη' εληνιήλ ξσκαίνπ εκπό-

ξνπ ή πεηξαηή, ην πινίν ήηαλ θνξησκέλν κε ζεζαπξνύο: θνζκήκαηα, κπξνύληδηλα θαη καξ-

κάξηλα αγάικαηα (κεηαμύ απηώλ ν Βθεβνο ησλ Ώληηθπζήξσλ) αιιά θαη έλα επηζηεκνληθό 

όξγαλν απίζηεπηεο πνιππινθόηεηαο.  

 
 

Δηθόλα 2. Σα αξραηνινγηθά επξήκαηα πνπ απαξηίδνπλ ηνλ 
Μεραληζκό ηωλ Αληηθπζήξωλ (Nature, 2006, Decoding the ancient 
Greek astronomical calculator known as the Antikythera mechan-

ism) 
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   Ο  Ασδεθαλήζηνο θαπεηάληνο, Αεκήηξηνο Βι. Κόληνο αλέθεξε ηελ ηπραία αλαθάιπςή ηνπ 

ζηηο ειιεληθέο αξρέο (ηα Ασδεθάλεζα ήηαλ ππό ηνπξθηθή θαηνρή) θαη ζπκθώλεζε κε ηνλ 

ηόηε ππνπξγό Παηδείαο ππξίδσλα ηάε λα ζέζεη ηόζν ην πινίν ηνπ όζν θαη ηνπο άλδξεο ηνπ 

ζηελ ππεξεζία ησλ αξραηνιόγσλ έλαληη ακνηβήο (Ώξραηνινγηθή Βθεκεξίδα, Ώζήλα 1902).  

Σν εγρείξεκα, ην νπνίν δηήξθεζε από ην Ννέκβξην 1900 έσο ην επηέκβξην 1901,  δελ ήηαλ 

εύθνιν: ε θαηάδπζε ζηα πεξίπνπ 45-60 

κέηξα όπνπ έθεηην ην λαπάγην ελείρε πνιιν-

ύο θηλδύλνπο. Βλαο από ηνπο άλδξεο ηνπ 

Κόληνπ έραζε ηε δσή ηνπ, ελώ άιινη δύν 

ππέζηεζαλ ζνβαξέο βιάβεο, κέλνληαο πα-

ξάιπηνη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάζπξζεο 

ηνπ ζεζαπξνύ (Βκκ. η. Λπθνύδεο, “ειί-

δεο”, Ώζήλα 1920). H επηρείξεζε, δηήξθεζε 

σο ηνλ επόκελν ρεηκώλα (1901), όηαλ νη θα-

ηαηγίδεο θαηέζηεζαλ αδύλαηε ηελ θαηάδπ-

ζε. Σα αλαζπξζέληα επξήκαηα κεηαθέξζε-

θαλ ζην Ώξραηνινγηθό Μνπζείν ηεο Ώζήλαο 

γηα θαζαξηζκό θαη κειέηε.  

   Με ηα αγάικαηα λα ζπγθεληξώλνπλ ην 

ελδηαθέξνλ αξραηνιόγσλ θαη ζπληεξεηώλ, 

ην ππόινηπν ηνπ ζεζαπξνύ αθέζεθε ζηελ 

άθξε γηα ιίγν θαηξό. Οθηώ κήλεο κεηά ηε 

κεηαθνξά ησλ επξεκάησλ ζηελ Ώζήλα, ν 

πξώελ ππνπξγόο Παηδείαο π. ηάεο (θαη 

όρη ν αξραηνιόγνο ΐαιέξηνο ηάεο, μάδει-

θνο ηνπ παξαπάλσ, όπσο αλαθέξεηαη ζε 

πνιιά ζπγγξάκκαηα ζηα κεηέπεηηα ρξόληα, ιόγσ θάπνηαο ζύγρπζεο  πνπ ππήξμε κε ηα νλό-

καηα), καδί κε ηνλ έθνξν ησλ Ώξραηνηήησλ ηνπ κνπζείνπ εμέηαζαλ έλα ζθνπξηαζκέλν κε-

ηαιιηθό αληηθείκελν ην νπνίν βξηζθόηαλ κεηαμύ ησλ ζθνξπηζκέλσλ ηεκαρίσλ αξραηνηήησλ 

Πξνο κεγάιε ηνπο έθπιεμε δηαπίζησζαλ όηη απηό έθεξε πιεζώξα γξαλαδηώλ αιιά θαη επηγ-

 
     

Δηθόλα 3. Ο Έθεβνο ηωλ Αληηθπζήξωλ   

(Δζληθό Αξραηνινγηθό Μνπζείν) 
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ξαθέο ζηηο επηθάλεηεο πνπ δηαθξίλνληαλ θάησ από ηε ζθνπξηά θαη ηηο ζαιάζζηεο ελαπνζέζεηο 

(εθεκεξίδα “θξηπ”, 21/05/1902, εθεκεξίδα “Βζηία”, 22/05/1902). 

 

   Ώξρηθώο ζεσξήζεθε όηη επξόθεηην γηα αζηξνιάβν (εθεκεξίδα “Βζηία”, 23/05/1902, εθε-

κεξίδα “θξηπ” 25/05/1902, εθεκεξίδα “Βκπξόο”, 25/05/1902, εθεκεξίδα “Ώθξόπνιηο” 

01/06/1902), αιιά ζύληνκα ε πνιππινθόηεηα ηνπ επξήκαηνο, πνπ πήξε ην όλνκα “Μητα-

νισμός των Αντικσθήρων”, όπσο ήδε πξναλαθεξζεθε, έθαλε ηνπο επηζηήκνλεο λα αλαζεσ-

ξήζνπλ απηή ηελ άπνςε. H δηεμνδηθή κειέηε ηνπ Μεραληζκνύ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαε-

ηίαο ηνπ '50 από ηνλ Derek J. de Solla Price, ηνλ εηδηθό ζηε κειέηε επηγξαθώλ έιιελα επηζ-

ηήκνλα Γηώξγν ηακήξε θαη ηνλ Υαξάιακπν Καξάθαιν, ππξεληθό θπζηθό ζηνλ “Αεκόθξη-

ην”, θαηέδεημε όηη επξό-

θεηην γηα ηνλ πνιππινθό-

ηεξν κεραληζκό ηεο αξ-

ραηόηεηαο. (Βίλαη ραξαθ-

ηεξηζηηθό ην γεγνλόο όηη 

ν Μεραληζκόο απνηειεί 

ην κόλν αξραίν εύξεκα 

ην νπνίν θέξεη θιίκαθεο 

κε δηαβαζκίζεηο θαη ελδε-

ίμεηο.) Παξ' όια απηά, 

νύηε ηόηε νύηε θαηά ηε 

δηάξθεηα άιισλ κειεηώλ 

ζηε δεθαεηία ηνπ '70 

ζηάζεθε δπλαηόλ λα 

πξνζδηνξηζηεί ν ξόινο 

ηνπ   Μεραληζκνύ.  

    Βίλαη γεγνλόο όηη αξρη-

θά ηνπιάρηζηνλ, ην ηόζν 

ζεκαληηθό (όπσο απνδείρζεθε αξγόηεξα) εύξεκα πέξαζε απαξαηήξεην θαη έπξεπε λα πεξά-

 
Δηθόλα 4. Δπηγξαθέο ζην ζξαύζκα 19 ηνπ Μεραληζ-
κνύ ηωλ Αληηθπζήξωλ (Δζληθό Αξραηνινγηθό Μνπζε-

ίν) 
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ζνπλ κήλεο γηα λα θηλήζνπλ ηελ πξνζνρή ησλ εηδηθώλ, ηα θνκκάηηα κε ηα μεθάζαξα ίρλε 

γξαλαδηώλ πάλσ ηνπο θαη ηε πνιύ δπζαλάγλσζηε γξαθή. κσο ε καθξνρξόληα παξακνλή 

ζηε ζάιαζζα θαη ε θαθή ζπληήξεζε ιόγσ ειιείςεσο εκπεηξίαο, θαηέζηξεςαλ έλα κεγάιν 

κέξνο ηνπ Μεραληζκνύ, δπζθνιεύνληαο ην έξγν ησλ κειεηεηώλ, πνπ αζρνιήζεθαλ κε απ-

ηόλ.  

 

   Δ ππόζεζε ηνπ Price ήηαλ όηη ν Μεραληζκόο θαηαζθεπάζηεθε ζηε ζρνιή ηνπ Πνζεηδσλίνπ 

ηνπ Ρόδηνπ, ζησηθνύ θηινζόθνπ (Derek de Solla Price, “Γξαλάδηα από ηνπο Έιιελεο”, 

1974). Σν λεζί ηεο Ρόδνπ εθείλε ηελ επνρή ζεσξνύηαλ ζεκαληηθό θέληξν όρη κόλν γηα ηε 

ξεηνξηθή, ηε ηέρλε, ηηο αζηξνλνκηθέο κειέηεο αιιά θαη θέληξν Μεραλνινγίαο. Ο Price πίζ-

ηεπε όηη ην πινίν πνπ ην κεηέθεξε ζηε Ρώκε είρε θαη άιιεο επηζηεκνληθέο επηλνήζεηο. 

 

   Άιιεο κειέηεο έδεημαλ όηη ν Μεραληζκόο ησλ Ώληηθπζήξσλ θαηαζθεπάζηεθε γύξσ ζην 

150-100 π.Υ., δειαδή, πξηλ από ην Πνζεηδώλην. Μηα άιιε αξρηθή ππόζεζε ήηαλ όηη ν δηά-

ζεκνο αζηξνλόκνο  Ίππαξρνο ν Ρόδηνο ή Ίππαξρνο ν Νηθαεύο ζεσξνύκελνο από αξθεηνύο 

θαη αθξηβέζηεξα σο ν “παηέξαο ηεο Ώζηξνλνκίαο” λα είλαη ν ηζύλσλ λνπο ηεο ηειεηόηεξεο 

κεραλήο ηνπ θόζκνπ κέρξη ηελ εκθάληζε ησλ κεζαησληθώλ κεραληθώλ ξνινγηώλ πνπ ρξεζη-

κνπνηνύληαλ ζηνπο θαζεδξηθνύο λανύο (Ε. Θενθαλίδεο, 9νο ηνκ. ζει:140-153, “Πξαθηηθά 

Ώθαδεκίαο Ώζελώλ”, 1934).  

 

   Αηαθνξεηηθά ζηνηρεία (ΐαι. ηάεο, “Σα εμ Ώληηθπζήξσλ Βπξήκαηα”, Ώζήλα 1905), ππνζ-

ηεξίδνπλ όηη ην θαξάβη πνπ κεηέθεξε ηνλ Μεραληζκό μεθίλεζε από ηα παξάιηα ηεο Μηθξάο 

Ώζίαο από όπνπ, μεθίλεζε ην ηαμίδη ηνπ γηα ηελ Ρώκε. Δ ηαπηόηεηα ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ν 

ηόπνο θαηαζθεπήο απηνύ ηνπ νξγάλνπ παξακέλνπλ κέρξη ζήκεξα, άγλσζηα, κηαο θαη θακία 

ζεσξία δελ κπνξεί λα ζπγθεληξώζεη αξθεηά ζηνηρεία γηα απηά.   

 

   Σν πεξίεξγν εύξεκα κειέηεζαλ ν Ρεδηάδεο (1902), ν Ράδνο (1910) θαη ν Θενθαλίδεο 

(1930) πνπ πξώηνο έθηηαμε θαη έλα εκηηειέο ιεηηνπξγηθό κνληέιν από κπξνύηδν πνπ έκνηαδε 

κε πνιύπινθν αζηξνλνκηθό ξνιόη. Μεηά μεράζηεθε γηα ιίγν, κέρξη ν ΐξεηαλόο θαζεγεηήο 

ζηηο ΔΠΏ, Derek de Solla Price λα θαηαπηαζηεί καδί ηνπ [πξώηε δεκνζίεπζε ην 1959 (Πεξη-

νδηθό Scientific American, “An Ancient Greek Computer”), ζπλνιηθή ελαζρόιεζε πάλσ από 
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30 ρξόληα] θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ ππξεληθνύ Φπζηθνύ ζην “Αεκόθξηην”, Υαξ. Καξάθαινπ, 

θαη ηνπ επηγξαθνιόγνπ ζην Πξίλζηνλ, Γεσξγ. ηακίξε, λα ην κειεηήζεη γηα πξώηε θνξά ζε 

βάζνο θαη λα θάλεη κία αξθεηά πηζηή αλαθαηαζθεπή ηνπ κεραληζκνύ. ην εθηελέο άξζξν ηνπ 

ζην πεξηνδηθό "Scientific American", ην 1959, κε ηίηιν “An Ancient Greek Computer”, δηα-

θήξπμε όηη απηόο ν Μεραληζκόο είλαη “ην παιαηόηεξν δείγκα επηζηεκνληθήο ηερλνινγίαο πνπ 

δηαζώδεηαη κέρξη ζήκεξα θαη αιιάδεη ηειείσο ηηο απόςεηο καο γηα ηελ αξραία ειιεληθή ηερ-

λνινγία”.   

   ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 80 ν ΐξεηαλόο Michael 

Wright εθθξάδεη ηε δηθή ηνπ 

εξκελεία, απνξξίπηνληαο ηελ 

ύπαξμε δηαθνξηθνύ γξαλαδη-

νύ ζην Μεραληζκό, πξνζζέ-

ηνληαο θαηλνύξγηα θαη αληη-

θαζηζηώληαο ηνπο δπν νκό-

θεληξνπο θύθινπο, πνπ πξν-

έβιεπε ν Derek de Solla 

Price ζηελ πίζσ πιεπξά, κε 

ζπεηξνεηδείο έιηθεο. Νένο 

θύθινο ζπδεηήζεσλ μεθηλά. 

κσο, είλαη πηα θαλεξό όηη ε 

επίιπζε απηνύ ηνπ ηερλνιν-

γηθνύ γξίθνπ επηβάιιεη κηα 

δηεπηζηεκνληθή αληηκεηώπη-

ζε. 

   Έηζη, είθνζη ρξόληα αξγό-

ηεξα, δεκηνπξγείηαη ε Οκάδα 

Αηεξεύλεζεο ηνπ Μεραληζ-

κνύ ησλ Ώληηθπζήξσλ από 

ΐξεηαλνύο (Mike Edmunds θαη Antony Freeth από ην Παλεπηζηήκην ηνπ Κάξληηθ) θαη Έι-

 
 

Δηθόλα 5. Ο Πξάηο κε ην κνληέιν ηνπ κεραληζκνύ πνπ ν  

ίδηνο θαηαζθεύαζε 
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ιελεο εξεπλεηέο (Ξελνθώλ Μνπζάο, Γηάλλεο Μπηηζάθεο από ην Παλεπηζηήκην Ώζελώλ, Εσ-

άλλεο εηξαδάθεο από ην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο), πνπ ζπκπιεξώλεηαη αξγόηεξα κε 

ηηο θ. Μάγθνπ θαη Γαθεηξνπνύινπ από ην Βζληθό Ώξραηνινγηθό Μνπζείν θαη ηνλ θ. Σζειίθα 

από ην Μνξθσηηθό Ίδξπκα ηεο Βζληθήο Σξαπέδεο. ηηο αξρέο ηνπ 2005 ε λέα πξνζπάζεηα 

απνθξππηνγξάθεζεο ηίζεηαη ππό ηελ αηγίδα ηνπ ππνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ, επηρνξεγείηαη από 

ην Ίδξπκα Leverhulme UK θαη ε λέα κειέηε, κε ηε ρξήζε ππεξζύγρξνλεο ηερλνινγίαο, μεθί-

λεζε ηα απνηειέζκαηα ηεο πνπ αλαθνηλώζεθαλ ην Ννέκβξην ηνπ 2006, ζε ζπλέδξην ζηελ 

Ώζήλα θαη παξάιιειν δεκνζίεπκα ζην πεξηνδηθό Nature (Nature, “Decoding the ancient 

Greek astronomical calculator known as the Antikythera mechanism”, 2006) επηβεβαηώλνπλ 

όηη ν Μεραληζκόο ήηαλ έλα ηδηαίηεξα πξνεγκέλν θνξεηό αζηξνλνκηθό όξγαλν (όπσο ρα-

ξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν θ. εηξα-

δάθεο, “έλα laptop ηεο επνρήο ηνπ” 

θαη ππξνδνηνύλ λέν θύθιν ελδηαθέ-

ξνληνο θαη ζπδεηήζεσλ ζηε δηεζλή 

επηζηεκνληθή θνηλόηεηα).  

   H νκάδα, ε νπνία άξρηζε ηηο εξγα-

ζίεο ηεο ην θζηλόπσξν ηνπ 2005, α-

μηνπνηεί ηηο πιένλ θαηλνηόκεο ηερλν-

ινγίεο (πξντόληα ησλ εηαηξεηώλ 

Hewlett Packard, Υ-Tek Systems 

UK, Volume Graphics) πξνθεηκέλνπ 

λα θέξεη ζην θσο άγλσζηα ηκήκαηα 

ηνπ Μεραληζκνύ. Βηδηθόηεξα, εηδη-

θεπκέλνη επηζηήκνλεο ηεο Hewlett-

Packard (ΔΡ Labs, Καιηθόξληα) α-

λέπηπμαλ ην πξσηνπνξηαθό ζύζηεκα 

ςεθηαθήο απεηθόληζεο ΡΣΜ Dome. 

Με απηό έγηλε δπλαηή ε “επαλεκθά-

ληζε” ζρεδόλ ζβεζκέλσλ θεηκέλσλ 

θαη ζηνηρείσλ ηεο επηθαλείαο ηνπ Μεραληζκνύ πνπ δελ είλαη επδηάθξηηα αθόκε θαη κε ηα θα-

 
        

Δηθόλα 6. Ο βάξνπο 8 ηόλωλ αμνληθόο ηνκνγξάθνο 
ηεο Χ-Tec (Antikythera Mechanism Research 

Project) 
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ιύηεξα ζπζηήκαηα ζπκβαηηθήο θαη ςεθηαθήο θσηνγξάθηζεο. Ώληηζηνίρσο, εξεπλεηέο ηεο 

εηαηξείαο Υ-Tek, ζρεδηάζηξηαο ηνπ πξσηνπνξηαθνύ ηνκνγξάθνπ Blade Runner, πνπ αλαπ-

ηύρζεθε εηδηθά γηα ηε κειέηε ηνπ Μεραληζκνύ ησλ Ώληηθπζήξσλ (βάξνπο 8 ηόλσλ), πήξαλ 

κε ηε βνήζεηά ηνπ κηα ζεηξά πςειήο δηαθξηηηθήο ηθαλόηεηαο ηνκνγξαθίεο νη νπνίεο επηηξέ-

πνπλ ηελ αλάγλσζε ησλ επηγξαθώλ αιιά θαη ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ γηα ηελ εζσηεξηθή δν-

κή ηνπ Μεραληζκνύ. 

 

2. ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΓΡΟΜΗ 

 

 2.1. Ππώιμερ αναθοπέρ ηος Ναςαγίος και ηος Μησανιζμού ηων Ανηικς-

θήπων 

     

   Δ αλαθάιπςε ηνπ λαπαγίνπ ησλ Ώληηθπζήξσλ, απαζρόιεζε πνιύ γξήγνξα ηνλ Σύπν, αιιά 

θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ Βιιήλσλ. Οη εθεκεξίδεο ηηο επνρήο, άξρηζαλ λα δεκνζηεύνπλ πνιύ 

ζπρλά αλαθνξέο γηα ην λαπάγην, ηα επξήκαηα ηνπ, αθόκα θαη γηα ηηο δηαδηθαζίεο αλέιθπζεο 

ησλ αξραηνηήησλ ηα νπνία βξέζεθαλ ζην λαπαγηζκέλν θαξάβη. 

     

   Βπίζεο άξρηζαλ λα δεκνζηεύνληαη θαη πνιιά ζπγγξάκκαηα, από ηνπο εκπιεθόκελνπο κε ην 

λαπάγην, εηδηθνύο. Δ Ώξραηνινγηθή εθεκεξίδα αθηέξσζε έλα νιόθιεξν ηεύρνο ηεο, ζηα επ-

ξήκαηα ηνπ λαπαγίνπ θαη ππάξρνπλ αλαθνξέο θαη ζε άιια δύν, θαη αξθεηέο ζειίδεο έρνπλ 

γξαθηεί ζρεηηθά κε ην ζέκα, ζηα πξαθηηθά ηεο αξραηνινγηθήο εηαηξίαο. Σν 1903, εθδόζεθε 

από ην αξραηνινγηθό κνπζείν, ην ζύγγξακκα ηνπ δηεπζπληή ηνπ Βζληθνύ Ννκηζκαηηθνύ Μν-

πζείνπ Ε. Ν. βνξώλνπ, “Ο Θεζαπξόο ησλ Ώληηθπζήξσλ”. Ο αξραηνιόγνο ΐαιέξηνο ηάεο, 

εμέδσζε ην 1905 κηα κειέηε επάλσ ζηε πξνέιεπζε ηνπ θαξαβηνύ πνπ λαπάγεζε 2000 ρξόληα 

πξηλ, κε ηελ νλνκαζία: “Σα εμ Ώληηθπζήξσλ Βπξήκαηα”. Ο θαζεγεηήο λαπηηθήο ηζηνξίαο 

ζηε ζρνιή Ναπηηθώλ Ανθίκσλ, Κσλζηαληίλνο Ράδνο, εμέδσζε ην 1910, ην ζύγγξακκα ηνπ, 

“Πεξί ηνπ Θεζαπξνύ ησλ Ώληηθπζήξσλ”. Ο Βκκ. Λπθνύδεο , λνκηθόο ζύκβνπινο ηνπ θξά-

ηνπο, θαη επηβιέπσλ ηεο αλέιθπζεο ησλ αξραηνηήησλ, εμέδσζε  ην 1920, ην εκεξνιόγην πνπ 

θξάηεζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αλειθύζεσο, κε ηελ νλνκαζία : “ειίδεο”. 
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   Οη απόςεηο ησλ κειεηεηώλ ηνπ λαπαγίνπ θαη ησλ επξεκάησλ ηνπ, όπσο ζα δνύκε θαη πα-

ξαθάησ, πνιιέο θνξέο δηίζηαληαη ζρεηηθά κε απηά, ρσξίο λα κπνξνύλ λα θαηαιήμνπλ ζε κία 

ζαθή ζεσξία, αθνύ αθόκα θαη ζήκεξα, 110 ρξόληα κεηά ηελ αλαθάιπςε ηνπ, πνιιά εξσηή-

καηα παξακέλνπλ αλαπάληεηα . 

 

2.1.1. Ππακηικά ηηρ Απσαιολογικήρ Δηαιπίαρ 

 

   ηα Πξαθηηθά ηεο Ώξραηνινγηθήο Βηαηξίαο ηνπ 1900 θαη ηνπ 1901, ππάξρνπλ δηάθνξεο 

αλαθνξέο ζρεηηθά κε ην λαπάγην ησλ Ώληηθπζήξσλ. 

  

 α. Ππακηικά ηος 1900 

 

   ηα Πξαθηηθά ηνπ 1900 (ζει. 95-102), ππάξρεη κηα αλαθνίλσζε “Πεξί ησλ εθ ηεο παξά ηα 

Ώληηθύζεξα ζαιάζζεο αγαικάησλ”, ηελ νπνία έθαλε ν γξακκαηέαο ηεο Ώξραηνινγηθήο Βηα-

ηξίαο ζηηο 28 Εαλνπαξίνπ ηνπ 1901, ζηελ πξώηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ εηαίξσλ.  

 

   ύκθσλα κε ηελ αλαθνίλσζε απηή, πκηαθνί ζθνπγγαξάδεο αλαθάιπςαλ ηπραία ζηνλ βπ-

ζό ηεο ζάιαζζαο ησλ Ώληηθπζήξσλ ζσξό αξραίσλ αγαικάησλ, γεγνλόο ην νπνίν θαη αλήγγε-

ηιαλ ζηελ Κπβέξλεζε. ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη θάπνηα από ηα αλειθπζζέληα αγάικαηα 

θαη θπξίσο ην ράιθηλν άγαικα ηνπ Βξκή ή Βθήβνπ. 

 

   ην ηέινο ηεο αλαθνίλσζεο απηήο, ππάξρεη ε εηθαζία όηη ηα αγάικαηα ησλ Ώληηθπζήξσλ 

έθιεςε Ρσκαίνο ζηξαηεγόο, ίζσο ν ύιιαο, γηα λα ηα κεηαθέξεη ζηελ Ρώκε. Σν θαξάβη ό-

κσο πνπ κεηέθεξε ηα αγάικαηα έπεζε ζε ηξηθπκία θαη λαπάγεζε ζηελ ζάιαζζα ησλ Ώληηθπ-

ζήξσλ κε απνηέιεζκα ηα θαιιηηερλήκαηα απηά, λα ραζνύλε ζηνλ βπζό γηα λα μαλαβξεζνύλε 

2000 ρξόληα κεηά.   

 

 β. Ππακηικά ηος 1901 

 

   ηα Πξαθηηθά ηνπ 1901 (ζει. 17), αλαθέξεηαη πσο ζηνλ ηζνινγηζκό ηεο Ώξραηνινγηθήο 

Βηαηξίαο, αλαγξάθεηαη ε δαπάλε 3500 δξαρκέο πνπ δόζεθε ζαλ δώξν ζηνπο 7 πκηαθνύο 
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δύηεο (500 δξαρκέο ζηνλ θαζέλα), πνπ βνήζεζαλ ζηελ αλέιθπζε ησλ αξραηνηήησλ ηνπ λαπ-

αγίνπ ησλ Ώληηθπζήξσλ.  

 

                 2.1.2. Απσαιολογική Δθημεπίρ  

 

α. Φεβποςάπιορ 1902 

 

   Δ Ώξραηνινγηθή εθεκεξίδα, αθηέξσζε ην πξώην θαη δεύηεξν ηεύρνο ηνπ 1902 (15 Φεβξν-

παξίνπ ηνπ 1902), ζηα επξήκαηα 

ηνπ λαπαγίνπ ησλ Ώληηθπζήξσλ. 

Βθεί, γηα πξώηε θνξά, δεκνζηεύ-

ηεθε κία πιήξε πεξηγξαθή ησλ 

αξραηνηήησλ ηνπ λαπαγίνπ. πσο 

αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά ζηνλ 

πξόινγν ηνπ ζπγγξάκκαηνο: “Δ 

Ώξραηνινγηθή Βηαηξεία επηζπκνύ-

ζα λα θαηαζηήζεη θνηλώο γλσζηά 

ηα θαη’ απηό θαη λα δηεπθνιύλεη  

ηελ πεξί ηνύηνπ επηζηεκνληθήλ 

έξεπλαλ, απεθάζηζε λα πξνβεί εηο 

ηελ δεκνζίεπζηλ πάλησλ ησλ ζπν-

πδαηόηεξσλ ησλ εθ ηεο ζαιάζζεο 

αλειθπζζέλησλ αληηθεηκέλσλ”.                     

                                                                 

 

   Ώξρηθά γίλεηαη αλαθνξά ζην 

ρξνληθό ηεο εύξεζεο ηνπ λαπαγίνπ 

από πκηαθνύο δύηεο ζπνγγαιηεπ-

ηηθνύ πινίνπ ηα ηέιε ηνπ 1900. 

Πεξηγξάθεηαη ε αλαθάιπςε ηνπ ρεξηνύ ράιθηλνπ αγάικαηνο, θαη νη ελέξγεηεο ηνπ θπβεξλήηε 

Αεκ. Βιεπζ. Κνληνύ λα ελεκεξώζεη ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε. Παξ’ όιε ηελ δηθαηνινγεκέλε 

 

Δηθόλα 7. Σν εμώθπιιν ηεο αξραηνινγηθήο εθεκεξί-
δαο (Φεβξνπάξηνο 1902) 
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αξρηθή δπζπηζηία ηεο θπβέξλεζεο, δόζεθε από ηνλ ππνπξγό ησλ Βθθιεζηαζηηθώλ (ην Τπν-

πξγείν Παηδείαο νλνκαδόηαλε αιιηώο θαη Τπνπξγείν Βθθιεζηαζηηθώλ), ππξίδσλ ηάε, άδε-

ηα ζηνπο Αεκ. Κνληό θαη ζηνπο δύηεο ηνπ λα αλειθύζνπλ ηηο αξραηόηεηεο έλαληη ακνηβήο. Οη 

εξγαζίεο μεθίλεζαλ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1900, θαη θξαηήζαλε κέρξη ηνλ επηέκβξην ηνπ 1901. 

Δ αλέιθπζε ησλ ειαθξώλ αληηθεηκέλσλ, γηλόηαλε κε ηελ βνήζεηα ησλ ηξνραιηώλ ηνπ πινί-

νπ, ελώ ησλ βαξύηεξσλ κε ηε βνήζεηα βαξνύιθνπ. 

 

   Οη ζπλζήθεο ηεο αλέιθπζεο ήηαλ πνιιέο θνξέο αληίμνεο, ιόγσ ηεο ζπρλήο ζαιαζζνηαξα-

ρήο, ηνπ κεγάινπ βάζνπο ηνπ λαπαγίνπ (25-34 νξγηέο), αιιά θαη ηεο ζπκπύθλσζεο κε μέλα 

αληηθείκελα πνπ ππέζηεζαλ νη αξραηόηεηεο θαηά ηελ καθξά παξακνλή ηνπο ζην βπζό. Δ α-

κνηβή πνπ έδσζε ε Βιιεληθή Κπβέξλεζε ζηνπο δύηεο ήηαλ 150000 δξρ., ελώ θάζε έλαο από 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ εξγαζία ακείθζεθε από ηελ Ώξραηνινγηθή Βηαηξία κε 500 δξρ.  

 

   Σα επξήκαηα πνπ ήηαλ ράιθηλα θαη καξκάξηλα αγάικαηα, αιιά θαη αληηθείκελα πνπ αλή-

θαλ ζην πινίν θαη ζην πιήξσκά ηνπ, κεηαθεξζήθαλε ζην Βζληθό κνπζείν.  

     

   Τπάξρεη κηα ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ησλ ράιθηλσλ επξεκάησλ, αγαικάησλ θαη αληηθεηκέ-

λσλ, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ην άγαικα πνπ είλαη πιένλ γλσζηό σο “ν Έθεβνο ησλ Ώληηθπ-

ζήξσλ”. Γηα ην άγαικα απηό εμήρζε ζε πνιιά θνκκάηηα ησλ νπνίσλ ηελ ζπγθόιιεζε επηκε-

ιήζεθε ν Γάιινο επηδηνξζσηήο θαιιηηερλεκάησλ Andre. Σα επξήκαηα απηά δελ ππέζηεζαλ 

πνιύ κεγάιε θζνξά ιόγσ ηεο αληνρήο ηνπ ραιθνύ ζηελ θαηαζηξνθηθή επίδξαζε ηνπ ζαιαζ-

ζηλνύ λεξνύ. Τπνβιήζεθαλ βέβαηα ζε ρεκηθό θαζαξηζκό, αλ θαη έρνπλ ράζεη πιένλ ην αξρη-

θό ηνπο ρξώκα. 

 

   Ώληίζεηα , ηα καξκάξηλα αγάικαηα πνπ βξέζεθαλ ζην λαπάγην, ππέζηεζαλ πνιύ κεγάιεο 

θαηαζηξνθέο, ιόγσ ηεο δηάβξσζεο, αιιά θαη ησλ ζαιαζζίσλ δώσλ ηα νπνία έθηηαρλαλ ζε 

απηά θσιηέο. Τπάξρεη κηα κηθξή πεξηγξαθή ησλ θνκκαηηώλ πνπ δηαηεξήζεθαλ αξθεηά, ώζηε 

λα δηαθαίλεηαη ην ζρήκα ηνπο. 

 

   Σα ζθεύε ηνπ πιεξώκαηνο πνπ βξέζεθαλ ζην λαπάγην, έρνπλ ηεξάζηηα ζεκαζία αθνύ βν-

ήζεζαλ ζηνλ ρξνληθό πξνζδηνξηζκό ηνπ λαπαγίνπ. Σα ζθεύε απηά είλαη πήιηλα, γπάιηλα θαη 
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κεηαιιηθά αγγεία αιιά θαη θάπνηα άιια κηθξά αληηθείκελα αλάκεζα ζηα νπνία θαη ν Μερα-

ληζκόο ησλ Ώληηθπζήξσλ. 

 

 

   ην ηέινο ηνπ ζπγγξάκκαηνο, αλαθέξεηαη ε ύπαξμε, αλάκεζα ζηα επξήκαηα, ελόο πεξίεξ-

γνπ ράιθηλνπ αληηθείκελν, δηαζηά-

ζεσλ 0,15 × 0,16, ην νπνίν θαη νλν-

κάδνπλ σξνιόγην. Σν αληηθείκελν 

απηό πεξηγξάθεηαη ζαλ έλα κεράλε-

κα απνηεινύκελν από πνιινύο ηξν-

ρνύο πνπ εκπεξηέρεηαη εληόο  μύιηλεο 

ηεηξάγσλεο ππμίδαο ηελ νπνία ζπλν-

δεύνπλ κνιύβδηλεο ζειίδεο ζηηο ν-

πνίεο είλαη ραξαγκέλα γξάκκαηα. Οη 

επηγξαθέο απηέο ζεσξνύληαη νδεγίεο 

ρξήζεο ηνπ κεραλήκαηνο, θαη ε 

ρξήζε ηνπ είλαη πηζαλόηαηα αζηξν-

λνκηθή. Σν κεράλεκα απηό ππέζηε 

πνιύ κεγάιε θαηαζηξνθή από ηελ 

παξακνλή ηνπ ζηε ζάιαζζα, θαη ν 

θαζαξηζκόο ηνπ είλαη πνιύ δύζθν-

ινο. Σν κεράλεκα απηό, πήξε αξγό-

ηεξα ηελ νλνκαζία Μεραληζκόο ησλ 

Ώληηθπζήξσλ.  

 

β. Άγαλμα Λίθινον εξ Ανηικςθήπων 

 

   ηε ζειίδα 202, ηνπ ηεύρνπο 3 θαη 4, πεξίνδνο ηξίηε, ηνπ 1903, ηεο Ώξραηνινγηθήο εθεκε-

ξίδαο, ππάξρεη έλα άξζξν κε ηίηιν: “Άγαικα Λίζηλνλ εμ Ώληηθπζήξσλ ”, ηνπ νπνίνπ ηελ 

ζπγγξαθή επηκειήζεθε ν Γ. ΝηθνιαΎδε Κξεο ζηηο 5 Εαλνπαξίνπ ηνπ 1904. Σν άξζξν απηό 

αλαθέξεηαη ζην καξκάξηλν άγαικα πνπ αλειθύζηεθε από ην λαπάγην ησλ Ώληηθπζήξσλ ην 

 

Δηθόλα 8. ηελ εηθόλα 14 ηνπ ζπγγξάκκαηνο βιέ-
πνπκε ην ζξαύζκα Β-1 ηνπ κεραληζκνύ (Αξραην-

ινγηθή Δθεκεξίο, Φεβξνπάξηνο 1902) 
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νπνίν ν Ε.Ν. βνξώλνο ππνζηεξίδεη όηη παξηζηά ηνλ Οξζηάδε ηνλ Λαθεδαηκόλην, ελώ θάπνηνη 

άιινη όηη παξηζηά αζιεηή ή ζηξαηηώηε. Ο ζπγγξαθέαο, Γ. ΝηθνιαΎδεο, ππνζηεξίδεη, κε επη-

ρεηξήκαηα πνπ βαζίδνληαη ζε απνζπάζκαηα ηεο Ειηάδαο, όηη ην άγαικα παξηζηά ηνλ Λπθάν-

λν ζηελ ζθελή ηνπ θόλνπ ηνπ από ηνλ Ώρηιιέα θαη ειπίδεη πσο πεξεηαίξσ έξεπλεο ζην λαπ-

άγην, ζα απνθαιύςνπλ θαη ην άγαικα ηνπ Ώρηιιέα.  

 

γ. Σο Δξ Ανηικςθήπων Αζηπολάβον 

 

   Σν 1910, δεκνζηεύζεθε από ηελ Ώξραηνινγηθή Βθεκεξίδα έλα άξζξν ηνπ ππνπινίαξρνπ 

ηνπ ΐαζηιηθνύ Ναπηηθνύ, Πεξηθιή Ρεδηάδε, ζρεηηθά κε ηνλ Μεραληζκό ησλ Ώληηθπζήξσλ, 

κε ηνλ ηίηιν : “ΣΟ ΒΞ ΏΝΣΕΚΤΘΔΡΧΝ ΏΣΡΟΛΏΐΟΝ”. 

 

   Σν άξζξν απηό, 

ην νπνίν επηκειή-

ζεθε  ν ππνπινί-

αξρνο Πεξηθιήο 

Ρεδηάδεο αλαθέ-

ξεηαη ζηελ θύζε 

ηνπ Μεραληζκνύ, 

θαη αληηθξνύεη 

ηελ άπνςε ηνπ 

θιαζηθνύ θηιόιν-

γνπ από ην Μόλα-

ρν, Άικπεξη Ρεκ, 

ν νπνίνο ππνζηή-

ξηδε όηη ν Μερα-

ληζκόο ήηαλ έλα 

πιαλεηάξην ζαλ ηελ “ζθαίξα” ηνπ Ώξρηκήδε θαη ηνπ Πνζεηδσλίνπ (Albert Rehm, Philolo-

gische Wochenschrift, 1907). Ο Ρεδηάδεο θαηαγξάθεη κε ιεπηνκέξεηα  ηνπ ιόγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο θαηά ηελ άπνςή ηνπ ε ζεώξεζε ηνπ Ρεκ ήηαλ εζθαικέλε.  

 

 
 

Δηθόλα 9. Η Πξνηνκή ηνπ Πνζεηδωλίνπ ηνπ Ρόδηνπ (Αξραηνινγηθό 

Μνπζείνπ Ρόδνπ) 
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   Σν πξώην επηρείξεκα ηνπ Ρεδηάδε είλαη πσο ε “ζθαίξα” πεξηγξάθεηαη ζαλ δηδαθηηθό όξγα-

λν, ελώ ν Μεραληζκόο είλαη αλακθηζβήηεηα αζηξνλνκηθό. Βπίζεο ν εθνδηαζκόο ηνπ Μερα-

ληζκνύ κε κνηξνγλσκόληα ππνδειώλεη πσο ήηαλ έλα πςνκεηξηθό όξγαλν αληίζεηα κε ηελ 

γλώκε ηνπ Ρεκ. Σν ραξαθηεξηζκό ηνπ νξγάλνπ σο αζηξνιάβνπ, ν Ρεδηάδεο ηνλ απνδίδεη ζε 

απηήλ αθξηβώο ηελ ηδηόηεηά ηνπ, ρσξίο όκσο λα ζέιεη λα ηνλ ηαπηνπνηήζεη κε ηνλ θιαζηθό 

αζηξνιάβν. Άιισζηε ν Ρεδηάδεο ππνζηεξίδεη πσο ν Μεραληζκόο είλαη έλα όξγαλν πνπ δελ 

κπνξεί λα αλαρζεί ζε θαλέλα από ηα γλσζηά αζηξνλνκηθά όξγαλα ηεο αξραηόηεηαο.  

 

   Σν επόκελν επηρείξεκα πνπ αλαθέξεη ν Ρεδηάδεο, είλαη πσο νη “ζθαίξεο” ήηαλ εξγαιεία 

νγθώδε θαη βαξηά θαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπο ρξεζηκνπνηνύληαλ πιηθά όπσο ην μύιν θαη ν 

γύςνο. Ώληίζεηα, νη δηαζηάζεηο ηνπ Μεραληζκνύ είλαη πνιύ κηθξέο, ραξαθηεξηζηηθέο ησλ 

δηαζηάζεσλ ησλ πςνκεηξηθώλ νξγάλσλ (π.ρ. αζηξνιάβσλ). Έλα άιιν ζηνηρείν είλαη πσο ηα 

γξαλάδηα ηνπ Μεραληζκνύ είλαη θηηαγκέλα από ηνλ καιαθό θαη εύζαξην ραιθό. Ο Ρεδηάδεο 

θαηαιήγεη πσο ζα ήηαλ αδύλαην έλα ηόζν κηθξό όξγαλν, λα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ζαλ βάζε 

γηα ηελ επκεγέζε “ζθαίξα”. 

 

   Σν ηξίην επηρείξεκα, είλαη πσο νη “ζθαίξεο” είραλε ζρήκα ζθαηξηθό, όπσο ππνδειώλεη θαη 

ε νλνκαζία ηνπο, θαη δελ παξηζηάλνπλ κεραληθά ηελ θίλεζε ηνπ πιαλεηηθνύ ζπζηήκαηνο 

ζην επίπεδν, αληίζεηα κε ηνλ Μεραληζκό.  

 

   Βπηπξνζζέησο, ε επηρεηξεκαηνινγία ηνπ Ρεδηάδε εληζρύεηαη από ην γεγνλόο πσο νη “ζθαί-

ξεο” θαίλεηαη λα ήηαλ πδξαπιηθά κεραλήκαηα, κεραλήκαηα δειαδή πνπ έρνπλ σο θηλεηήξηα 

δύλακε ην λεξό. Ο Μεραληζκόο όκσο, δελ δείρλεη λα έρεη ηέηνηα ραξαθηεξηζηηθά. 

 

   Ώλαθέξεηαη επίζεο ζηε ιέμε ΠΏΥΧΝ, πνπ είλαη ν αηγππηηαθόο κήλαο ν αληίζηνηρνο ηνπ 

ΜαΎνπ, ε νπνία αλαθαιύθζεθε ραξαγκέλε ζην Μεραληζκό θαη αλαγλώζζεθε από ηνλ Ρεκ. 

ύκθσλα κε ηνλ Ρεδηάδε δελ ζα ήηαλ δπλαηό (ιόγσ έιιεηςεο ρώξνπ) λα θαηαγξαθνύλε όινη 

νη κήλεο ηνπ ρξόλνπ ζην ζεκείν εθείλν ηνπ κεραληζκνύ, θαη ν κήλαο Παρώλ δελ έρεη θάπνην 

ηδηαίηεξν αζηξνλνκηθό ελδηαθέξνλ (δελ έρεη ηζεκεξία ή ειηνζηάζην). 
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   ΐαξύηεηα ζηελ εγθπξόηεηα ησλ ιόγσλ ηνπ δίλεη, ν Ρεδηάδεο,  αλαθεξόκελνο ζε δύν ηόμα 

πνπ βξέζεθαλ ζηε κειέηε ηκεκάησλ ηνπ Μεραληζκνύ, ηα νπνία θέξαλε δύν δηαθνξεηηθά 

ζπζηήκαηα δηαηξέζεσο. πσο αλαθέξεη, ηα δύν ηόμα αλήθνπλ ζε θύθινπο, δηαηξεκέλνπο ζε 

60 θαη ζε 360 κέξε αληίζηνηρα. Σα δύν ζπζηήκαηα απηά, ήηαλ γλσζηά θαηά ηελ αξραηόηεηα, 

άξα ν Μεραληζκόο ζα πξέπεη λα θαηαζθεπάζηεθε ηελ επνρή πνπ θαη ηα δύν απηά ζπζηήκαηα 

ήηαλ ζε ρξήζε, δειαδή κεηαμύ 3
νπ

 θαη 5
νπ

 κ.Υ αηώλα.   

   

   Σέινο, αλαθέξεηαη ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ νξγάλνπ θαη ππνζηεξίδεη πσο ρξεζίκεπε ζηελ κέη-

ξεζε ηνπ ύςνπο ησλ αζηέξσλ, ξπζκηδόκελν, κε ηελ βνήζεηα ησλ νδεγηώλ ηνπ, αλάινγα κε 

ηελ επνρή θαη ηνλ ηόπν ηεο παξαηήξεζεο.  Σα γξαλάδηα ηνπ νξγάλνπ θηλνύζαλ θαηάιιεινπο 

δείθηεο  ώζηε λα είλαη δπλαηή ε επίιπζε αζηξνλνκηθώλ πξνβιεκάησλ.  

 

 

2.1.3. Αναθοπέρ ηος Ναςαγίος και ηος Μησανιζμού ηων Ανηικςθήπων ζηον 

Σύπο ηηρ Δποσήρ  

 

   Σα ρξόληα πνπ αθνινύζεζαλ ηελ αλαθάιπςε ηνπ λαπαγίνπ ησλ Ώληηθπζήξσλ ν Σύπνο ηεο 

επνρήο παξαθνινύζεζε ζηελά ηηο εμειίμεηο ησλ εξεπλώλ ζρεηηθά κε απηό. Κάπνηεο από ηηο 

κεγαιύηεξεο εθεκεξίδεο ηεο επνρήο άξρηζαλ λα δεκνζηεύνπλ άξζξα πνπ αθνξνύζαλ ην λαπ-

άγην θαη ηα επξήκαηά ηνπ.  

 

   Ώπό κία έξεπλα πνπ έγηλε ζηηο εθεκεξίδεο “Ώθξόπνιηο” (1 Μαξηίνπ έσο 30 Ενπλίνπ 1902), 

“Βζηία” (1 έσο 19 Εαλνπαξίνπ 1901 θαη 1 ΜαΎνπ έσο 31 Αεθεκβξίνπ 1902), “Βιεύζεξνο Σύ-

πνο” (1 έσο 31 ΜαΎνπ 1902), “Βκπξόο” (1 έσο 31 ΜαΎνπ 1902), “θξηπ” (1 έσο 31 ΜαΎνπ 

1902), “θαίξα” (1 Μαξηίνπ έσο 31 Αεθεκβξίνπ 1902), “Πξσία” (13 Ώπξηιίνπ 1901 έσο 25 

Ώπγνύζηνπ 1904) θαηαγξάθεθαλ όια ηα άξζξα ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ην λαπάγην 

(ΠΏΡΏΡΣΔΜΏ ΕΕ). ηελ εθεκεξίδα “Πξσία” δελ βξέζεθε θαλέλα ζρεηηθό άξζξν. ηελ ε-

θεκεξίδα “θξηπ”, ζηηο 21 ΜαΎνπ ηνπ 1902, γίλεηαη ιόγνο γηα ηνλ Μεραληζκό ησλ Ώληηθπ-

ζήξσλ, γηα πξώηε θνξά ζε θαηαγεγξακκέλε πεγή (αλ θαη ε Ώξραηνινγηθή εθεκεξίδα δεκν-

ζίεπζε έλα ηεύρνο κε εκεξνκελία Φεβξνπάξηνο ηνπ 1902 ζην νπνίν αλαθέξεηαη ν Μεραληζ-

κόο ησλ Ώληηθπζήξσλ, όπσο παξαηεξνύκε από ην άξζξν ηνπ Γ. ΝηθνιαΎδε: “Άγαικα Λίζη-
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λνλ εμ Ώληηθπζήξσλ”, ην νπνίν αλ θαη γξάθηεθε ζηηο 5 Εαλνπαξίνπ ηνπ 1904, δεκνζηεύηεθε 

ζε ηεύρνο ηνπ 1903 ηεο Ώξραηνινγηθήο εθεκεξίδαο, κπνξνύκε λα ππνζέζνπκε όηη ηα ηεύρε 

ηεο Ώξραηνινγηθήο εθεκεξίδαο, δεκνζηεύνληαη κε εκεξνκελία πξσζύζηεξε, απηήο, ηεο πξώ-

ηεο ηνπο έθδνζεο). Σα άξζξα απηά αλαθέξνληαη θπξίσο ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο αλέιθπζεο ηνπ 

λαπαγίνπ, ζηελ ζπγθόιιεζε ηνπ αγάικαηνο ηνπ Βξκή (Βθήβνπ) ησλ Ώληηθπζήξσλ, ζηνλ 

Μεραληζκό, αιιά θαη ζηελ πιεξσκή ησλ δπηώλ γηα ηελ αλέιθπζε ησλ αξραηνηήησλ. Παξα-

θάησ, ζα αλαθεξζνύκε ζηα πην ζεκαληηθά ζεκεία, ησλ άξζξσλ απηώλ. 

 

   ηηο 19 Εαλνπαξίνπ ηνπ 1901 δεκνζηεύηεθε  από ηελ εθεκεξίδα “Βζηία” έλα άξζξν κε ηίη-

ιν “Ο ζεζαπξόο ησλ Κπζήξσλ ”. ύκθσλα κε ην άξζξν απηό ππάξρεη ε ππόλνηα όηη νη αξρα-

ηόηεηεο ηνπ λαπαγίνπ ησλ Ώληηθπζήξσλ θαηαζηξέθνληαη θαηά ηελ αλέιθπζή ηνπο, πνπ βαζί-

δεηαη ζην γεγνλόο πσο αλειθύνληαη θπξίσο ηα άθξα θαη όρη νη θνξκνί ησλ αγαικάησλ, αθνύ 

νη αξραηόηεηεο είλαη ζπλεπηπγκέλεο ζε κία ζπκπαγή κάδα από θύθηα θαη θνξάιιηα από όπνπ 

ηα άθξα παξέκεηλαλ εθηόο ώζηε λα απνζπώληαη επθνιόηεξα. ε απηήλ ηελ ππόζεζε βαζίδε-

ηαη ε πξόηαζε λα αλαζηαινύλ νη εξγαζίεο ώζπνπ λα αλαπηπρζεί ε ηερλνινγία ησλ κεραλώλ 

αλειθύζεσο. ηελ πεπνίζεζε απηή όκσο αληηηίζεηαη ην γεγνλόο πσο ε απνθνπή ησλ κειώλ 

θαίλεηαη λα έρεη γίλεη ζε βάζνο ρξόλνπ.  Βπηπξνζζέησο θαηέζηε δπλαηή ε αλέιθπζε, αθεξαί-

νπ, ηνπ πνιύ κεγάισλ δηαζηάζεσλ αγάικαηνο ηνπ Κεληαύξνπ. Καη λα ζηακαηνύζαλ όκσο νη 

εξγαζίεο  πξνζσξηλά, αλ όλησο ηζρύεη πσο νη αξραηόηεηεο είλαη πξνζθνιιεκέλεο ζε κία 

ζπκπαγή κάδα, αθόκα θαη ζην κέιινλ ζα είλαη πνιύ δύζθνιν λα απνζπαζηεί νιόθιεξε από 

ηνλ βπζό. Γηα απηνύο ηνπο ιόγνπο, ην Τπνπξγείν Παηδείαο ζθέθηεηαη αληί λα παύζεη ηηο εξ-

γαζίεο, λα απμήζεη ησλ αξηζκό ησλ εξγαδνκέλσλ δπηώλ, ρσξίο λα κεηώζεη ηελ ακνηβή ηνπο.  

 

Ο Έθηβορ ηων Ανηικςθήπων 

 

   Ώπό ηηο 5 Μαξηίνπ έσο ηηο 17 ΜαΎνπ ηνπ 1902, δεκνζηεύζεθαλ από ηηο εθεκεξίδεο “Ώθ-

ξόπνιηο”, “Βζηία”, “Βκπξόο” θαη “θξηπ” κηα ζεηξά από άξζξα, ζρεηηθά κε ηνλ “Βξκή ησλ 

Ώληηθπζήξσλ” (ζήκεξα νλνκάδεηαη “Έθεβνο ησλ Ώληηθπζήξσλ”), ην ράιθηλν άγαικα πνπ 

βξέζεθε ζην λαπάγην. Σα άξζξα απηά αθνξνύλ ηηο ελέξγεηεο πνπ έγηλαλ γηα ηελ ζπγθόιιεζε 

ηνπ αγάικαηνο, αθνύ απηό βξέζεθε ζε θνκκάηηα. 
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   ηηο 5 Μαξηίνπ ηνπ 1902 ε εθεκεξίδα  “Ώθξόπνιηο” δεκνζίεπζε έλα άξζξν κε ηίηιν “Δ 

πγθόιιεζεο ηνπ Βξκνύ, Ώη ελέξγεηαη ηνπ ππνπξγείνπ”. Σν άξζξν απηό αλαθέξεηαη ζηελ 

πξόζθιεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο πξνο ηνλ Γάιιν ζπγθνιιεηή Ώλδξέ  λα αλαιάβεη ηελ 

ζπγθόιιεζε ηνπ αγάικαηνο. ύκθσλα κε ην άξζξν ην Τπνπξγείν πεξηκέλεη ηελ απάληεζε 

ηνπ θαη πξνηίζεηαη ζε πεξίπησζε άξλεζεο ηνπ λα θαιέζεη άιινπο δηάζεκνπο ζπγθνιιεηέο.  

 

   ηηο 9 ηνπ ίδηνπ κήλα ε εθεκεξίδα  “Ώθξόπνιηο” δεκνζηεύεη έλα άιιν άξζξν κε ηίηιν “Δ 

πγθόιιεζεο ηνπ Βξκνύ, Ο Ώλδξέ δελ έξρεηαη”, ζην νπνίν αλαθέξεη πσο ε απάληεζε ηνπ 

Γάιινπ ζπγθνιιεηή ειήθζε, θαη είλαη αξλεηηθή. 

 

   Σελ επόκελε κέξα ζηηο 10 Μαξηίνπ, 1902, έλα αθόκα άξζξν δεκνζηεύεηαη από ηελ εθεκε-

ξίδα  Ώθξόπνιηο” κε ηίηιν “Δ πγθόιιεζεο ηνπ Βξκνύ, Ώη πξνζπάζεηαη ηνπ Τπνπξγείνπ”. 

ύκθσλα κε ην άξζξν απηό ε απάληεζε ηνπ Ώλδξέ δελ είλαη νξηζηηθή, θαη δέρεηαη λα έξζεη 

ππό θάπνηνπο νξνύο. Γηα ηνλ ιόγν απηό, ν Τπνπξγόο Μνκθεξξάηνο παξαθάιεζε ηνλ δηεπ-

ζπληή ηεο Γαιιηθήο αξραηνινγηθήο ζρνιήο Χκόι λα κεζνιαβήζεη ώζηε ν Ώλδξέ λα δερηεί 

ηηο πξνηάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ. 

 

    ηηο 7 Ώπξηιίνπ ηνπ ίδηνπ ρξόλνπ ε εθεκεξίδα  “Ώθξόπνιηο” δεκνζίεπζε έλα αθόκα άξ-

ζξν κε ηίηιν “Δ πγθόιιεζεο ηνπ Βξκνύ, Βπηζηνιή ηνπ Ώλδξέ”, ην νπνίν αλαθέξεη πσο ν 

Ώλδξέ απάληεζε ζεηηθά ζηελ πξόηαζε ηνπ Τπνπξγείνπ λα έξζεη ζηελ Βιιάδα γηα λα αλαιά-

βεη ηελ ζπγθόιιεζε ηνπ αγάικαηνο., θαη δεηάεη λα κάζεη ηνπο όξνπο ππό ηνπο νπνίνπο ζα 

εξγαζηεί. ύκθσλα κε ην άξζξν ν Τπνπξγόο Μνκθεξξάηνο ζα δεηήζεη από ηνλ Ώλδξέ λα 

έξζεη πξώηα ζηελ Βιιάδα θαη κεηά λα ζπδεηήζνπλ ηνπο όξνπο. Βπίζεο, ν Ώηγύπηηνο ζπγθνι-

ιεηήο ΐηζάλην, ζα έξζεη ζηελ Βιιάδα γηα ηελ ζπγθόιιεζε ηνπ αγάικαηνο, ηελ ζπλεξγαζία 

ηνπ νπνίνπ εμαζθάιηζε ν Γεληθόο Πξάθηνξαο ηεο Βιιάδαο ζηελ Ώίγππην.   

 

   ηηο 16 Ώπξηιίνπ ηνπ 1902, ε εθεκεξίδα  “Ώθξόπνιηο” δεκνζηεύεη έλα άξζξν κε ηίηιν “Δ 

πγθόιιεζεο ηνπ Βξκνύ, Οη όξνη ηνπ Ώλδξέ”. ύκθσλα κε απηό ην άξζξν, ν Ώλδξέ ζπκθώ-

λεζε λα αλαιάβεη ηελ ζπγθόιιεζε ηνπ αγάικαηνο, ππό ηνλ όξν λα ηνπ θαηαβιεζεί σο απν-

δεκίσζε ην πνζό ησλ 12 ρηιηάδσλ δξαρκώλ. Σν Τπνπξγείν απάληεζε όηη αδπλαηεί λα πιε-

ξώζεη απηό ην πνζό, θαη ηνπ πξόηεηλε λα έξζεη ζηελ Βιιάδα, θαη λα ζπλελλνεζνύλε ζρεηηθά. 
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Ο Ώλδξέ ζπκθώλεζε κε απηό, θαη αλακέλεηαη λα έξζεη ζηελ Βιιάδα ην πξώην δεθαπελζή-

κεξν ηνπ ΜαΎνπ.  

 

   Έλα αθόκα άξζξν δεκνζηεύηεθε από ηελ εθεκεξίδα “Ώθξόπνιηο” ζηηο 2 ΜαΎνπ ηνπ 1902, 

κε ηίηιν “Ο Έθεβνο ησλ Ώληηθπζήξσλ, Δ άθημεο ηνπ Ώλδξέ”. ύκθσλα κε ην άξζξν απηό, ν 

Ώλδξέ αλαρώξεζε από ην Παξίζη, ηξεηο εκέξεο πξηλ, θαη ζα θηάζεη ζηε Βιιάδα ηελ πξνζερή 

Παξαζθεπή ή ην άββαην. Ώκέζσο κεηά ηελ άθημή ηνπ, ζα εμεηάζεη ην άγαικα θαη ζα ππν-

βάιεη κηα έθζεζε, όπσο έθαλε θαη ν ΐηελλέδνο ηνύξκ, ώζηε λα θαηαδείμεη ηνλ ηξόπν ηεο 

ζπγθόιιεζεο ηνπ αγάικαηνο, θαη ζα ππνβάιεη ζηελ Κπβέξλεζε ηνπο όξνπο ηνπ. Δ δηαθνξά 

ησλ δύν ζπγθνιιεηώλ είλαη πσο ν ηνύξκ δελ δέρεηαη κε θαλέλαλ όξν λα έξζεη ζηελ Βιιάδα 

θαη λα αλαιάβεη ηελ ζπγθόιιεζε ηνπ αγάικαηνο.  

 

   Σελ ίδηα εκέξα, ζηηο  2 ΜαΎνπ ηνπ 1902 έλα αθόκα άξζξν δεκνζηεύηεθε, από ηελ εθεκε-

ξίδα  “Βζηία” κε ηίηιν “Ο Ώλδξέ  Πόηε Έξρεηαη”, ζύκθσλα κε ην νπνίν ν Ώλδξέ αλαρώξεζε 

από ηελ Μαζζαιία ηελ πξνεγνύκελε εκέξα θαη ζα θαηαθζάζεη ζηνλ Πεηξαηά ηελ εξρόκελε 

Αεπηέξα. 

    

   ηηο 3 ΜαΎνπ ηνπ 1902, ε εθεκεξίδα  “Βκπξόο” δεκνζίεπζε έλα άξζξν κε ηίηιν “Ο θ. Ώλ-

δξέ, Έξρεηαη ηελ Αεπηέξαλ”. ύκθσλα κε ην άξζξν απηό, ηελ πξνεγνύκελε εκέξα, γλσζην-

πνηήζεθε ζην Τπνπξγείν Παηδείαο, όηη ν Ώλδξέ αλαρώξεζε από ηελ Μαζζαιία κε ην αηκόπ-

ινην ηνπ Μεζζαδεξή θαη ζα θηάζεη ζηνλ Πεηξαηά, ηελ Αεπηέξα, 6 ΜαΎνπ.   

 

   Σελ ίδηα εκέξα, ζηηο 3 ΜαΎνπ ηνπ 1902, ε εθεκεξίδα “θξηπ” δεκνζίεπζε έλα άξζξν κε 

ηίηιν “Δ πγθόιιεζηο ηνπ Υαιθνύ Ώγάικαηνο”, ζύκθσλα κε ην νπνίν ην Τπνπξγείν Παηδε-

ίαο εηδνπνηήζεθε ηειεγξαθηθόο από ην Παξίζη, γηα ηελ αλαρώξεζε ηνπ Γάιινπ ζπγθνιιεηή 

Ώλδξέ γηα ηνλ Πεηξαηά.  

 

   ηηο 5 ΜαΎνπ ηνπ 1902, ε εθεκεξίδα  “θξηπ” δεκνζίεπζε έλα άξζξν κε ηίηιν “Δ Έιεπζηο 

ηνπ Ώλδξέ”. ύκθσλα κε ην άξζξν απηό, ηελ επόκελε κέξα ζα θηάζεη ζηνλ Πεηξαηά ν θ. Ώλ-

δξέ, νπόηε ην Τπνπξγείν Παηδείαο, αλέζεζε ζηνλ Γπκλαζηάξρε Πεηξαηώο Αξαγάηζε επηιεθ-

ζεί ηεο ππνδνρήο ηνπ, δηνξγαλώλνληαο δεμίσζε πξνο ηηκήλ ηνπ.   
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   ηηο 7 ΜαΎνπ ηνπ 1902 δεκνζηεύηεθε από ηελ εθεκεξίδα “Βζηία” έλα άξζξν κε ηίηιν “Δ 

πγθόιιεζiο  Σνπ Ώγάικαηνο ηνπ Βξκνύ”. ύκθσλα κε ην άξζξν απηό εθείλν ην πξσί, ν 

Ώλδξέ επηζθέθηεθε ην Μνπζείν κεηά ηνπ Τπνπξγνύ Παηδείαο θαη ηνπ δηεπζπληή ηεο Γαιιη-

θήο αξραηνινγηθήο ρνιήο, εμέηαζε ην άγαικα θαη θαηέιεμε πσο ε ζπγθόιιεζή ηνπ ήηαλ 

δπλαηό λα  επηηεπρζεί. Μεηά από ζύζθεςε κε ηνλ Τπνπξγό Μνκθεξξάην αλαθνίλσζε ζην 

Τπνπξγείν όηη ε ζπγθόιιεζε ζα ήηαλ πξνηηκόηεξν λα γίλεη ηνλ επηέκβξην πνπ ν θαηξόο ζα 

έρεη ςπρξάλεη, θαη κέρξη ηόηε ζα επηζηξέςεη ζην Παξίζη. 

 

   Σελ ίδηα εκέξα, ζηηο  7 ΜαΎνπ ηνπ 1902 ε εθεκεξίδα  “Βκπξόο” δεκνζίεπζε έλα άξζξν κε 

ηίηιν “Δ Άθημεο ηνπ Ώλδξέ” ζύκθσλα κε ην νπνίν ν Ώλδξέ έθηαζε ζηνλ Πεηξαηά ηελ πξνε-

γνύκελε εκέξα θαη θαηά ηελ άθημε ηνπ, ηνπ παξήρζε ε θάζε δπλαηή επθνιία από ηηο Ώξρέο 

ηνπ Πεηξαηά θαη νη απνζθεπέο ηνπ δελ ππεβιήζεζαλ ζε δαζκνύο. Ο Ώλδξέ, εμέθξαζε ηνλ 

ζαπκαζκό ηνπ γηα ην θιίκα ηηο Βιιάδαο θαη πήγε ζην ζηδεξνδξνκηθό ζηαζκό γηα λα μεθηλή-

ζεη γηα ηελ Ώζήλα όπνπ έθηαζε θαηά ηε 13.30. Ο Ώλδξέ ν νπνίνο κέλεη ζην μελνδνρείν “Μη-

λέξβα” , ζπλνκίιεζε κε ηνλ γεληθό γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο Ώι. Κνιπβά θαη 

εμέθξαζε ηηο επραξηζηίεο ηνπ γηα ηελ ηηκή ηεο εθηέιεζεο ηνπ κεγάινπ έξγνπ ηεο ζπγθόιιε-

ζεο ηνπ αγάικαηνο ηνπ Βξκή. Έπεηηα ν Ώλδξέ ζπλνδεπκέλνο θαη από ηνλ Καββαδία  επηζ-

θέθηεθε ην Ώξραηνινγηθό κνπζείν εμέηαζε ην άγαικα, θαη εμέθξαζε ηνλ ζαπκαζκό ηνπ γηα 

ηελ θαιιηηερλία ηνπ. Γήηεζε δε λα ην εμεηάζεη θαη γηα δεύηεξε θνξά θαη έπεηηα λα ππνβάιεη 

ζην Τπνπξγείν έθζεζε κε ηηο πξνηάζεηο ηνπ σο πξνο ηελ ζπγθόιιεζή ηνπ, όπσο είρε θάλεη 

θαη ν ηνπξκ.  Βπίζεο ν Ώλδξέ εμέθξαζε κηα πξώηε εθηίκεζε πσο ε ζπγθόιιεζε ηνπ αγάι-

καηνο αλ θαη δελ ζα είλαη ηδηαίηεξα δύζθνιε, ζα δηαξθέζεη αξθεηνύο κήλεο θαη βεβαίσζε 

πσο ε δνπιεηά ζα είλαη αλάινγε ηεο ηεξάζηηαο αμίαο ηνπ αγάικαηνο, θαη ζα γίλεη κε ηέηνην 

ηξόπν ώζηε λα απνθιεηζηνύλε κειινληηθέο θζνξέο ηνπ. 

 

   Βπίζεο ηελ ίδηα εκέξα,  ε εθεκεξίδα  “θξηπ” δεκνζίεπζε έλα άξζξν κε ηίηιν “Δ πγθόι-

ιεζηο ηνπ Υαιθνύ Ώγάικαηνο”. ύκθσλα κε ην άξζξν απηό, ν Ώλδξέ, έθηαζε ζηνλ Πεηξαηά 

ηελ πξνεγνύκελε κέξα θαηά ηε 13.00 όπνπ ηνπ έθαλε εληύπσζε ε ύπαξμε ησλ πνιπάξηζκσλ 

ινύζηξσλ πνπ ηνλ πιεζηάζαλε πξνζθέξνληαο ηηο ππεξεζίεο ηνπο. Καηά ηηο 15.00 επηζθέθ-

ηεθε ην Τπνπξγείν Παηδείαο, όπνπ ζπλνκίιεζε κε ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα Κνιπβά. Βπίζεο, ν 
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Ώλδξέ ζα επηζθεθηεί δηάθνξεο αξραηόηεηεο, όπσο απηέο πνπ θπιάζζνληαη ζε ηδηαίηεξε αίζν-

πζα ηνπ Γπκλαζίνπ Πεηξαηά.  

 

   ηηο 8 ΜαΎνπ ηνπ 1902 ε εθεκεξίδα “Βζηία” δεκνζίεπζε έλα αθόκα άξζξν κε ηίηιν “Δ 

πγθόιιεζiο  Σνπ Βξκνύ, Έθζεζεο ηνπ Ώλδξέ”, θαηά ην νπνίν εθείλν ην πξσί ν Ώλδξέ ππέ-

βαιε ηελ έθζεζή ηνπ, ζρεηηθά κε ηελ ζπγθόιιεζε ηνπ αγάικαηνο, ζην Τπνπξγείν Παηδείαο. 

Αελ έγηλε θάπνηνο ιόγνο γηα ηελ ακνηβή ηνπ θαζώο απνθαζίζηεθε όηη θάηη ηέηνην ζα δηεπζε-

ηεζεί αξγόηεξα.  

 

   Σελ ίδηα εκέξα, ζηηο  8 ΜαΎνπ ηνπ 1902, ε εθεκεξίδα  “θξηπ” δεκνζίεπζε έλα άξζξν κε 

ηίηιν “Δ πγθόιιεζηο ηνπ Υαιθνύ Ώγάικαηνο” θαηά ην νπνίν ην πξσί ηεο πξνεγνύκελεο 

εκέξαο ν Ώλδξέ πήγε ζην Μνπζείν καδί κε ηνπο Τπνπξγνύο Μνκθεξξάην θαη Σξηαληαθπι-

ιάθν θαη ηνλ δηεπζπληή ηεο Ώξραηνινγηθήο Γαιιηθήο ρνιήο Χκόι, νπνύ εμέηαζε , ιεπηνκε-

ξώο απηή ηε θνξά ηα θνκκάηηα ηνπ αγάικαηνο. Ο Ώλδξέ, πξόηεηλε λα γίλεη ε ζπγθόιιεζε 

ηνλ επηέκβξε πνπ ην θιίκα ζα είλαη ςπρξόηεξν θαη ζα ππνβάιεη έθζεζε ζην Τπνπξγείν 

όζνλ αθνξά ηνλ ηξόπν ζπγθόιιεζεο, όπσο επίζεο θαη ζα ζπδεηήζεη κε ηνλ Τπνπξγό ζρεηη-

θά κε ην ζέκα ηεο ακνηβήο ηνπ. 

 

   ηηο 9 ΜαΎνπ ηνπ 1902, ε ίδηα εθεκεξίδα “θξηπ”, δεκνζίεπζε έλα άξζξν κε ηίηιν “Δ 

πγθόιιεζηο ηνπ Υαιθνύ Ώγάικαηνο”. ύκθσλα κε ην άξζξν απηό, ηελ πξνεγνύκελε εκέ-

ξα, ν  Ώλδξέ ππέβαιε ζην Τπνπξγείν έθζεζε ζρεηηθά κε ηελ ζπγθόιιεζε ηνπ αγάικαηνο, 

όπνπ πξνηείλεη λα θάλεη ηελ πξνεηνηκαζία ζην Παξίζη, θαη λα επηζηέςεη ζηελ Ώζήλα ηνλ 

επηέκβξε γηα ηελ ζπγθόιιεζε ηνπ  αγάικαηνο. Σν ίδην απόγεπκα πήγε ζην Μνπζείν γηα λα 

εμεηάζεη ηα θνκκάηηα ηνπ αγάικαηνο κία αθόκε θνξά. 

 

   Σελ ίδηα εκέξα, ζηηο  9 ΜαΎνπ ηνπ 1902, ε εθεκεξίδα  “Βκπξόο” δεκνζίεπζε έλα άξζξν κε 

ηίηιν “Ώη Πξνηάζεηο ηνπ θ. Ώλδξέ, Δ ζπγθόιιεζηο ηνπ Βξκνύ- Ο ρξόλνο θαη ν ηξόπνο ηεο 

ζπγθνιιήζεσο- Δ απαηηεζεζόκελε δαπάλε” ζύκθσλα κε ην νπνίν ηελ πξνεγνύκελε εκέξα 

ν Ώλδξέ ππέβαιε ζην Τπνπξγείν ηελ πξόηαζή ηνπ γηα ηελ ζπγθόιιεζε ηνπ αγάικαηνο θαη 

πξνηείλεη ε ζπγθόιιεζε λα μεθηλήζεη ηνλ επηέκβξε, θαη λα γίλεη κε ηελ βνήζεηα ελόο κίγ-

καηνο δηθηάο ηνπ εθεύξεζεο, κε ην νπνίν ζα ζπκπιεξώζεη θαη ηα κέιε ηνπ αγάικαηνο πνπ 
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ιείπνπλε. Ο ηνύξκ είρε πξνηείλεη θάηη αλάινγν, κε ηελ δηαθνξά όηη εθείλνο πξόηεηλε λα γε-

κίζεη ην εζσηεξηθό ηνπ αγάικαηνο κε ην κίγκα. Ώληί απηνύ ν Ώλδξέ ππνζρέζεθε λα ηνπνζε-

ηήζεη  ζην εζσηεξηθό ηνπ αγάικαηνο ζηδεξέλην ζηεθάλη, ώζηε λα απνθεπρζνύλε κειινληηθέο 

θζνξέο θαη όηη ν ρξόλνο πνπ ζα δηαξθέζεη ε ζπγθόιιεζε δελ ζα μεπεξάζεη ηνπο δύν κήλεο. 

Ο Τπνπξγόο Παηδείαο απάληεζε ην απόγεπκα όηη δέρεηαη ηελ πξόηαζε αλ θαη δελ έγηλε θά-

πνηνο ιόγνο ζρεηηθά κε ηελ ακνηβή ηνπ Ώλδξέ ε νπνία αλακέλεηαη λα θπκαλζεί κεηαμύ ησλ 

15 κε 20 ρηιηάδσλ δξαρκώλ. Ο Ώλδξέ ζα αλαρσξήζεη γηα ηελ Γαιιία, από όπνπ ζα επηζηξέ-

ςεη ζηα ηέιε ηνπ Ώπγνύζηνπ.  

 

   ηηο 10 ΜαΎνπ ηνπ 1902, ε ίδηα εθεκεξίδα, δεκνζίεπζε έλα άξζξν κε ηίηιν “ Δ πγθόιιε-

ζηο ηνπ Βξκνύ, Ση ζα ζηνηρίζε-Δ αλαρώξεζηο ηνπ θ. Ώλδξέ” θαηά ην νπνίν ν Ώλδξέ ζα αλα-

ρσξήζεη από ηνλ Πεηξαηά κε ην αηκόπινην ηνπ Μεζζαδεξή. Δ ακνηβή ηνπ δελ δύλαηαη λα 

ππεξβεί ηηο 20000 δξαρκέο, πνζό κέη-

ξην, θαηά αλαινγία κε ηελ εξγαζία ηεο 

ζπγθνιιήζεσο.  

 

    Σελ ίδηα εκέξα, ζηηο  10 ΜαΎνπ ηνπ 

1902, ε εθεκεξίδα  “θξηπ” δεκνζίε-

πζε έλα άξζξν κε ηίηιν “Δ πγθόιιε-

ζηο ηνπ Υαιθνύ Ώγάικαηνο”. ύκθσ-

λα κε ην άξζξν απηό ν Ώλδξέ ζα αλα-

ρσξήζεη ηελ επόκελε κέξα από ηνλ 

Πεηξαηά θαη ζα επηζηξέςεη ζην Παξίζη. 

Δ ακνηβή ηνπ ζα αλέιζεη ζηηο 20000 δξαρκέο.  

 

   ηηο 11 ΜαΎνπ ηνπ 1902, ε εθεκεξίδα  “Βκπξόο” δεκνζίεπζε έλα άξζξν κε ηίηιν “Ο θ. 

Ώλδξέ εηο Πεηξαηά”, ζύκθσλα κε ην νπνίν ηελ πξνεγνύκελε εκέξα ην πξσί, ν Ώλδξέ επηζ-

θέθηεθε ην Ώξραηνινγηθό Μνπζείν Πεηξαηά. 

 

   ηηο 17 ΜαΎνπ ηνπ 1902, ε εθεκεξίδα  “θξηπ” δεκνζίεπζε έλα άξζξν κε ηίηιν “Δ πγ-

θόιιεζηο ηνπ Υαιθνύ Ώγάικαηνο”. ύκθσλα κε ην άξζξν απηό, ν Ώλδξέ θαηά ηελ επηζηξν-

 

 
 
   Δηθόλα 10. Δθεκεξίδα "θξηπ" 10/05/1902 
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θή ηνπ ζην Παξίζη, απέζηεηιε επηζηνιή ζηνλ Τπνπξγό Παηδείαο θ. Μνκθεξξάην κε ηελ νπν-

ία ηνλ επραξηζηεί γηα ηελ θηινμελία ζηελ ρώξα ηνπ θαη γηα ηελ απνδνρή ησλ πξνηάζεώλ πνπ 

έθαλε ν ίδηνο.  

 

Πποζπάθειερ ανεύπεζηρ πληπώμαηορ για ηην ανέλκςζη ηων απσαιοηήηων και η πληπω-

μή ηων δςηών 

 

   Έλα άιιν ζέκα κε ην νπνίν νη εθεκεξίδεο αζρνιήζεθαλ ζε κεγάιν βαζκό, ήηαλ νη δηαδη-

θαζίεο αλεύξεζεο πιεξώκαηνο γηα ηελ αλέιθπζε ησλ αξραηνηήησλ από ηνλ βπζό ηεο ζάιαζ-

ζαο ησλ Ώληηθπζήξσλ (όπσο γλσξίδνπκε ζήκεξα δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί άιιεο ελάιηεο 

αλαζθαθέο ζηνλ βπζό ησλ Ώληηθπζήξσλ από ην 1901 θαη κεηά), θαη ε πιεξσκή ησλ δπηώλ. 

 

   Σελ πξώηε Ώπξηιίνπ ηνπ 1902, ε εθεκεξίδα “Ώθξόπνιηο” δεκνζίεπζε έλα άξζξν κε ηίηιν 

“Ώη Βλάιηνη Ώξραηόηεηεο, Ώη κεραλαί ηνπ Μνλαθό”. Ώπό ην άξζξν απηό ζπκπεξαίλνπκε πσο 

ην Τπνπξγείν Παηδείαο, δήηεζε από ηνλ πξίγθηπα ηνπ Μνλαθό λα παξαρσξήζεη ηηο θαηαδπ-

ηηθέο κεραλέο ηνπ θξαηηδίνπ ηνπ ζηελ ειιεληθή θπβέξλεζε. ύκθσλα κε ην άξζξν, ν πξίγθη-

παο απάληεζε πσο είλαη ζύκθσλνο, αξθεί λα ελεκεξσζεί ζε ηη επξόθεηην λα ρξεζηκνπνηε-

ζνύλ θαζώο νη κεραλέο απηέο είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηεο. Σν ππνπξγείν ζα απαληήζεη ζηνλ 

πξίγθηπα κέζα ζηελ εβδνκάδα, γλσζηνπνηώληαο ηνπ πσο νη κεραλέο ζα ρξεζηκνπνηεζνύλε 

γηα ηελ αλέιθπζε ησλ αξραηνηήησλ. 

 

   ηηο 2 ΜαΎνπ ηνπ 1902,  ε εθεκεξίδα “Ώθξόπνιηο” δεκνζίεπζε έλα αθόκα άξζξν κε ηίηιν 

“Ώη Βλάιηνη Ώξραηόηεηεο, Δ απάληεζεο ηνπ πξίγθηπα ηνπ Μνλαθό”. ύκθσλα κε ην άξζξν 

απηό, ν πξίγθηπαο ηνπ Μνλαθό απάληεζε ζην Τπνπξγείν πσο αξλείηαη λα παξαρσξήζεη ηα 

κεραλήκαηα πνπ δεηεζήθαλε θαη πσο είλαη αθαηάιιεια γηα ηελ δνπιεηά γηα ηελ νπνία ηα 

ζέιεη ε ειιεληθή θπβέξλεζε. Μεηά από απηό, ε ειιεληθή θπβέξλεζε απνθάζηζε λα απεπ-

ζπλζεί ζηελ αξραηνινγηθή εηαηξία ηεο Γελεύεο, ε νπνία έρεη κεραλήκαηα θαηάιιεια γηα ηελ 

αλέιθπζε ησλ αξραηνηήησλ.  

 

   Σελ ίδηα εκέξα, ε εθεκεξίδα “θαίξα”, δεκνζίεπζε έλα άξζξν κε ηίηιν “Ώη ελ ην ΐπζό 

ησλ Ώληηθπζήξσλ Ώξραηόηεηεο”, ζύκθσλα κε ην νπνίν ην Τπνπξγείν Παηδείαο, ζέιεη λα α-
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πεπζπλζεί ζηελ Βηαηξεία ηεο Γελεύεο, ώζηε λα ζηείιεη δύηεο γηα λα βνεζήζνπλ ζηελ αλέι-

θπζε ησλ αξραηνηήησλ ησλ Ώληηθπζήξσλ, θαη ησλ νπνίσλ ε πιεξσκή ζα είλαη αλάινγε ηεο 

αμίαο ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ ζα αλειθπζηνύλ.  

 

   ηηο 10 ΜαΎνπ ηνπ 1902, ε εθεκεξίδα “Βιεύζεξνο Σύπνο”, δεκνζηεύεη έλα άξζξν κε ηίηιν 

“Οη Αύηαη  ησλ Ώληηθπζήξσλ, Δ απνδεκίσζήο ησλ”. ύκθσλα κε απηό ην άξζξν ην Τπνπξ-

γείν Παηδείαο δήηεζε από ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ λα εθδώζεη έληαικα 70000 δξαρκώλ 

γηα ηελ πιεξσκή ησλ δπηώλ ησλ Ώληηθπζήξσλ πνπ αλέιθπζαλ ηηο αξραηόηεηεο από ηνλ βπ-

ζό. Σελ έγθξηζε απηή, ζα επηθπξώζεη πξνζερώο ΐαζηιηθό Αηάηαγκα. 

 

Η ανεύπεζη ηων θπαςζμάηων ηος Μησανιζμού ηων Ανηικςθήπων 

 

   Έλα άιιν ζέκα κε ην νπνίν αζρνιήζεθαλ νη εθεκεξίδεο ήηαλ ηα ράιθηλα ζξαύζκαηα ελόο 

κεραληζκνύ πνπ βξέζεθαλ αλάκεζα ζηηο αξραηόηεηεο ηνπ λαπαγίνπ, ηα ζξαύζκαηα ηνπ Με-

ραληζκνύ ησλ Ώληηθπζήξσλ. 

 

   ηηο 21 ΜαΎνπ ηνπ 1902, ε εθεκεξίδα “θξηπ”, δεκνζίεπζε έλα άξζξν κε ηίηιν “πνπδαία 

Ώλαθάιπςεο δηα ηαο Ώξραηόηεηαο ησλ Κπζήξσλ” ζύκθσλα κε ην νπνίν, ην πξνεγνύκελν 

απόγεπκα ν πξώελ Τπνπξγόο π. ηάεο, θαηά ηελ επίζθεςή ηνπ ζην Ώξραηνινγηθό Μνπζεί-

ν, κεηά ηεο γπλαίθαο ηνπ θαη ηεο θνπληάδαο ηνπ, θαη θαζώο βξηζθόηαλε ζην δσκάηην πνπ θπ-

ιάζζεηαη ην άγαικα ηνπ Βξκή, παξαηήξεζε, ηπραία, θνκκάηηα από ραιθό ζηα νπνία δηέθξηλε 

θνκκάηη ηξνρνύ κε δόληηα ζηελ εμσηεξηθή ηνπ πεξίκεηξν. Φάρλνληαο θαη καδεύνληαο θη άι-

ια ηέηνηα θνκκάηηα, θαηάθεξε λα ηα ζπλαξκνινγήζεη, ώζηε λα ζρεκαηηζηεί νιόθιεξνο ν 

ηξνρόο, θαη λα παξαηεξήζεη γύξσ από απηόλ κία επηγξαθή κε γξάκκαηα πνπ ήηαλ επδηάθξη-

ηα, παξαηεξνύκελα από ηελ πίζσ κεξηά ηεο πιάθαο. Δ αλάγλσζε ηεο επηγξαθήο δελ θαηέζηε 

δπλαηή εθείλε ηελ ζηηγκή θαη γηα απηό ζα δεηεζεί ε βνήζεηα ηνπ δηεπζπληή ηνπ απζηξηαθνύ 

Ελζηηηνύηνπ, ζπνπδαίνπ αξραηνιόγνπ θαη εηδηθνύ ζηελ αλάγλσζε αξραίσλ επηγξαθώλ. Με 

ηελ αλάγλσζε απηήο ηεο επηγξαθήο, ζα ιπζεί ην δήηεκα ηεο ρξνληθή πεξηόδνπ ζηελ νπνία 

αλήθνπλ νη αξραηόηεηεο ησλ Ώληηθπζήξσλ. (Τπάξρεη βέβαηα θαη ε πηζαλόηεηα, αλ ππνζέζν-

πκε όηη ε εκεξνκελία, 15 Φεβξνπαξίνπ 1902, πνπ αλαγξάθεηαη ζην ηέινο ηεο Ώξραηνινγη-

θήο Βθεκεξίδαο ηνπ 1902, είλαη θαη ε πξαγκαηηθή εκεξνκελία έθδνζεο ηεο, ε δεκνζίεπζε 
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απηή λα έγηλε γηα ιόγνπο δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαη ε αλαθάιπςε ησλ ζξαπζκάησλ ηνπ Μερα-

ληζκνύ λα είρε γίλεη αξθεηνύο κήλεο πξηλ από ηνπο αξραηνιόγνπο, αθνύ ζην ζπγθεθξηκέλν 

ηεύρνο ηεο Ώξραηνινγηθήο Βθεκεξίδαο, ππάξρνπλ αλαθνξέο ζην Μεραληζκό). 

 

   ηηο 22 ΜαΎνπ ηνπ 1902, ε εθεκεξίδα “Βζηία”, 

δεκνζίεπζε έλα άξζξν κε ηίηιν “Δ Πιεξσκή ησλ 

Κπζεξίσλ Απηώλ”. ύκθσλα κε ην άξζξν απηό, ηελ 

εκέξα εθείλε, ν Τπνπξγόο Παηδείαο Μνκθεξξάηνο 

ππέγξαςε ρξεκαηηθό έληαικα 70000 δξαρκώλ γηα 

ηελ πιεξσκή ησλ δπηώλ ησλ αξραηνηήησλ ησλ Ώλ-

ηηθπζήξσλ. 

 

   Σελ ίδηα εκέξα, ζηηο 22 ΜαΎνπ ηνπ 1902, ε εθε-

κεξίδα “Βζηία”, δεκνζίεπζε έλα άξζξν κε ηίηιν “Δ 

Πιαμ ηνπ Μνπζείνπ καο, Πεξί ηίλνο πξόθεηηαη”. 

ύκθσλα κε ην άξζξν ην πεξαζκέλν άββαην, ν 

π. ηάεο,  πξώελ ππνπξγόο Παηδείαο, καδί κε ηνλ 

έθνξν ησλ αξραηνηήησλ, εμεηάδνληαο ηεκάρηα ησλ 

αξραηνηήησλ, δηέθξηλαλ έλα ράιθηλν κεράλεκα εμ 

νινθιήξνπ νμεηδσκέλν. Σν κεράλεκα απηό εθηηκή-

ζεθε όηη αλήθεη ζηε Ρσκατθή επνρή θαη είλαη άγ-

λσζην αλ ήηαλ ηκήκα ηεο εμάξηεζεο ηνπ πινίνπ. Δ 

πιάθα ηνπ κεραληζκνύ, θέξεη πνιιέο επηγξαθέο ηηο 

νπνίεο θαη θαινύληαη λα εξκελεύζνπλ νη αξραηνιό-

γνη θαη επηγξαθνιόγνη. Βθείλε ηελ εκέξα, ν ΐηι-

ρέικ, δηεπζπληήο  ηνπ Ώπζηξηαθνύ Ώξραηνινγηθνύ 

Ελζηηηνύηνπ, εμεηάδνληαο ηα δύν ηεκάρηα ηνπ κερα-

ληζκνύ, δηέθξηλε, ζην κηθξόηεξν, ηελ επηγξαθή : 

“ακηίνα ηλίος”. ην ηέινο ηνπ άξζξνπ, αλαθέξεηαη 

πσο ζύκθσλα κε λέεο πιεξνθνξίεο, ηα δύν απηά 

κεηαιιηθά ηεκάρηα θαίλεηαη λα είλαη γλώκνλεο θαη 

 

 
 

Δηθόλα 11. Δθεκεξίδα “Δζηία” 
22/05/1902 
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νη επηγξαθέο, νδεγίεο πξνο ηελ ρξήζε ηνπ νξγάλνπ. Σα γξάκκαηα είλαη ηνπ 1
νπ

 πξν Υξεζηνύ 

αηώλα, νπόηε θαη ην λαπάγην ζα πξέπεη λα έγηλε ηελ ίδηα επνρή. 

 

   Βπίζεο ηελ ίδηα εκέξα, ζηηο 22 ΜαΎνπ ηνπ 1902, ε εθεκεξίδα  “θξηπ” δεκνζίεπζε έλα 

άξζξν κε ηίηιν “Ώη Ώξραηόηεηεο ησλ Ώληηθπζήξσλ, Δ ελεπίγξαθνο πιαμ”. ύκθσλα κε ην 

άξζξν απηό, πνιύ ζεκαληηθή είλαη ε ηπραία αλαθάιπςε ηεο ράιθηλεο πιάθαο από ηνλ π. 

ηάε, θαζώο απηή ίζσο καο δώζεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ ειηθία ησλ αξραηνηήησλ ηνπ λαπαγί-

νπ θαη γηα ην ηη πξαγκαηηθά παξηζηά ην ράιθηλν άγαικα πνπ νλνκάζηεθε Βξκήο. Σελ πξνε-

γνύκελε εκέξα, ηελ πιάθα εμέηαζε γηα πξώηε θνξά ν αξραηνιόγνο ΐπδαληηλόο, όπνπ ζην 

έλα θνκκάηη δηέθξηλε ηα γξάκκαηα “ΣΧΝ….” θαη “ΕΝΟΝ…” θαη ζην άιιν θνκκάηη ηα γξάκ-

καηα “…ΓΝΧΜΧΝ….” θαη “…ΦΕΡΜΕΟ…”. ύκθσλα κε ηελ γλώκε ηνπ ΐπδαληηλνύ, νη 

αξραηόηεηεο είλαη ηεο επνρήο κεηαμύ 150 π. Υ. θαη 200 κ. Υ. νπόηε θαη ε πιάθα ζα εμεηαζηεί 

μαλά πην ιεπηνκεξώο γηα πην αθξηβή πξνζδηνξηζκό ηεο ρξνλνινγίαο. Γηα απηόλ ηνλ ζθνπό ζα 

επηζθεθηεί ην Μνπζείν ν δηεπζπληήο ηνπ Ώπζηξηαθνύ Ελζηηηνύηνπ ΐίιρελ θαζώο θαη άιινη 

αξραηνιόγνη κε εηδηθόηεηα ζηελ αλάγλσζε επηγξαθώλ.  

 

   ηηο 23 ΜαΎνπ ηνπ 1902, ε εθεκεξίδα “Βζηία”, δεκνζίεπζε έλα αθόκα άξζξν κε ηίηιν “Ώη 

Πιάθεο ησλ Ώληηθπζήξσλ, Γλώκαη αξραηνιόγσλ”. Σν άξζξν απηό αλαθέξεηε ζηηο δύν ράι-

θηλεο πιάθεο πνπ βξέζεθαλ ζην Μνπζείν θαη αλαθέξεη πσο αλ θαη εμεηάζηεθαλ δελ έγηλε 

θαηαλνεηή ε ρξήζε ηνπο.  Ο ΐηιρέικ εμέθξαζε ηελ γλώκε πσο ίζσο λα πξόθεηηαη γηα ειηαθό 

ξνιόη, ελώ βνξώλνο ππνζηήξημε πσο είλαη έλαο αζηξνιάβνο. ύκθσλα κε ην άξζξν, ην όξ-

γαλν βξηζθόηαλ κέζα ζε ράιθηλε ππμίδα, κέζα ζηελ νπνία ζε, κνιύβδηλα πιάθα, ήηαλ ρα-

ξαγκέλεο νη νδεγίεο ρξήζεο ηνπ νξγάλνπ. Ο βνξώλνο πξόηεηλε πσο πξόθεηηαη γηα κνλαδηθό 

θεηκήιην, θαη πσο πξνηνύ γίλεη νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα θαζαξηζκνύ ηνπ, ε νπνία κπνξεί λα 

ην θαηαζηξέςεη, ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί από αζηξνλόκνπο ώζηε λα γίλεη θαηαλνεηή ε αθξη-

βήο ρξήζε ηνπ.  

 

   Σελ ίδηα εκέξα ζηηο 23 ΜαΎνπ ηνπ 1902, ε εθεκεξίδα “Ώθξόπνιηο”, δεκνζίεπζε έλα άξζξν 

κε ηίηιν “Δ Πιάμ ηνπ Μνπζείνπ”. ύκθσλα κε ην άξζξν, κεηαμύ ησλ αγαικάησλ ησλ Ώληη-

θπζήξσλ βξέζεθε ράιθηλν κεράλεκα, ην νπνίν αλάγεηαη ζηνπο Ρσκατθνύο ρξόλνπο, θαη απν-

ηειείηαη από δύν κεηαιιηθά ηεκάρηα ηα νπνία είλαη γλώκνλεο, ζηα νπνία νη επηγξαθέο θαί-
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λνληαη λα είλαη νδεγίεο γηα ηελ ρξήζε ηνπ νξγάλνπ. Σα γξάκκαηα ησλ επηγξαθώλ είλαη ηνπ 

1
νπ

 π.Υ. αηώλα.  

    

   ην ίδην ηεύρνο, ππήξρε έλα αθόκα άξζξν κε ηίηιν “Οη Αύηαη ησλ Κπζήξσλ”, ζύκθσλα κε 

ην νπνίν ην πξνεγνύκελν κεζεκέξη ν Τπνπξγόο Παηδείαο Μνκθεξξάηνο, ππέγξαςε ηελ ρξε-

καηηθή εληνιή γηα ηελ πιεξσκή ησλ δπηώλ ησλ Ώληηθπζήξσλ.  

 

   Σελ ίδηα εκέξα, ζηηο 23 ΜαΎνπ ηνπ 1902, ε εθεκεξίδα  “θξηπ” δεκνζίεπζε έλα άξζξν κε 

ηίηιν “Δ Υάιθηλε Πιαμ ησλ Ώληηθπζήξσλ, Ππμίο λαπηηθή” θαηά ην νπνίν, ζύκθσλα κε ηελ 

ιεπηνκεξή εμέηαζε ηεο ράιθηλεο πιάθαο πνπ έγηλε ηελ πξνεγνύκελε εκέξα, πξόθεηηαη γηα 

κέξνο λαπηηθνύ νξγάλνπ, πηζαλόηαηα γλώκνλα, ην νπνίν ρξεζίκεπε ζαλ ππμίδα. Μηα ηέηνηα 

αλαθάιπςε έρεη ηεξάζηηα ζπνπδαηόηεηα αθνύ δελ έρεη δηαζσζεί άιιν παξόκνην κεράλεκα.  

Οη επηγξαθέο ηηο πιάθαο είλαη νδεγίεο γηα ηελ ρξήζε ηνπ νξγάλνπ θαη ηα γξάκκαηα αλάγνλ-

ηαη ζηνλ 1
ν
 π. Υ. αηώλα. Ο ΐηιρέικ θαηάθεξε λα αλαγλώζεη ζηελ εληειώο νμεηδσκέλε πιάθα 

ηελ επηγξαθή “αθηίλα 

ειίνπ” ελώ ε εμέηαζε 

ησλ ράιθηλσλ θνκκα-

ηηώλ ζα ζπλερηζηεί.  

 

   Βπίζεο ζην ίδην ηε-

ύρνο, ππήξρε έλα α-

θόκα άξζξν κε ηίηιν 

“Δ Ώπνδεκίσζεο ησλ 

Απηώλ ησλ Ώληηθπ-

ζήξσλ” θαηά ην νπνί-

ν, ηελ πξνεγνύκελε 

εκέξα, ν Τπνπξγόο 

Παηδείαο ππέγξαςε 

ρξεκαηηθό έληαικα 

γηα ηελ πιεξσκή κέ-

ξνπο ηεο ακνηβήο ησλ 

 

 
 

Δηθόλα 12. Οη  δύηεο ηωλ Αληηθπζήξωλ ζην εκείν ηνπ Ναπαγίνπ 

(“Ο Θεζαπξόο ηωλ Αληηθπζήξωλ”, Ι. Ν. βνξώλνπ, 1903) 
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δπηώλ ησλ Ώληηθπζήξσλ ε νπνία ππνινγίδεηαη ζην πνζό ησλ 70000 δξαρκώλ.  

 

   Δ εθεκεξίδα “Βιεύζεξνο Σύπνο”, ηελ ίδηα επίζεο εκέξα, ζηηο 23 ΜαΎνπ ηνπ 1902, δεκνζί-

επζε άξζξν κε ηίηιν “Ώη Ώξραηόηεηεο ησλ Ώληηθπζήξσλ” ην νπνίν αλαθέξεη όηη ηελ πξνεγν-

ύκελε εκέξα, δόζεθε από ηνλ Τπνπξγό Παηδείαο Μνκθεξξάην, ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκη-

θώλ, ε ρξεκαηηθή εληνιή γηα ηελ πιεξσκή ησλ δπηώλ ησλ Ώληηθπζήξσλ, ε νπνία αλέξρεηαη 

ζην πνζό ησλ 70 ρηιηάδσλ δξαρκώλ. 

 

    Σελ επόκελε κέξα, ζηηο 24 ΜαΎνπ ηνπ 1902 ε ίδηα εθεκεξίδα  δεκνζίεπζε έλα άξζξν κε 

ηίηιν “Ώξραηνινγηθό εύξεκα”. ύκθσλα κε ην άξζξν απηό θαζώο ν πξώελ ππνπξγόο Παηδε-

ίαο π. ηάεο, καδί κε ηνλ έθνξν ησλ αξραηνηήησλ πεξηεξγαδόληνπζαλ ηεο αξραηόηεηεο ησλ 

Ώληηθπζήξσλ, παξαηήξεζαλ δύν ράιθηλα θνκκάηηα, κέξε ελόο κεραλήκαηνο, εληειώο νμεη-

δσκέλα, ην νπνίν κεράλεκα ζα κπνξνύζε λα είλαη θαη εμάξηεκα ηνπ πινίνπ. Σα δύν θνκκά-

ηηα θέξνπλ επηγξαθέο ηηο νπνίεο θαη εμέηαζε ν δηεπζπληήο ηνπ αξραηνινγηθνύ Ελζηηηνύηνπ 

ΐηιρέικ, θαηνξζώλνληαο λα δηαθξίλεη ζην κηθξόηεξν από 

απηά ηηο ιέμεηο: “Ώθηίλα Διίνπ”. ύκθσλα κε ηνπο εηδη-

θνύο, ηα θνκκάηηα είλαη γλώκνλεο, θαη νη επηγξαθέο νδε-

γίεο γηα ηελ ρξήζε ηνπ νξγάλνπ. Σα γξάκκαηα αλάγνληαη 

ζηνλ 1
ν
 π.Υ. αηώλα θαη σο επί ηνύηνπ ζπκπεξαίλεηε πσο 

θαη ην λαπάγην είλαη ηεο ίδηαο επνρήο, ζεσξία όκσο πνπ 

είλαη αξθεηά παξαθηλδπλεπκέλε.  

 

   ηηο 25 ΜαΎνπ ηνπ 1902, ε εθεκεξίδα  “θξηπ” δεκνζί-

επζε έλα άξζξν κε ηίηιν “Δ Πιαμ ησλ Ώληηθπζήξσλ” θα-

ηά ην νπνίν ν Γεληθόο Έθνξνο ησλ Ώξραηνηήησλ αλ θαη 

εμέηαζε ηελ ράιθηλε πιάθα πνπ βξέζεθε κεηαμύ ησλ αξ-

ραηνηήησλ δελ έβγαιε θάπνην ζπκπέξαζκα. Ώπό ηελ άιιε 

ν λνκηζκαηνιόγνο Ε.Ν. βνξώλνο αθνύ εμέηαζε ηελ πιά-

θα εμέθξαζε ηελ άπνςε πσο πξόθεηηαη γηα ηνλ ιεγόκελν 

αζηξνιάβν (ε άπνςή ηνπ βαζίζηεθε θαη ζηελ παξαηήξε-

ζε ελόο θξίθνπ), γηα ηνλ νπνίν κηιάεη ν Πηνιεκαίνο, ζεώξεζε πσο ηα γξάκκαηα 

 
 

 
Δηθόλα 13. Δθεκεξίδα 
"Δκπξόο" 25/05/1902 
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“….γλώκσλ”  αλήθνπλε ζηελ ιέμε “κνηξνγλώκσλ” θαη δηέθξηλε ηηο ιέμεηο “από Ώθξνδίηεο”. 

Σν όξγαλν απηό ζύκθσλα κε ηνλ Ε.Ν. βνξώλν ρξεζηκνπνηνύηαλ γηα ηελ κέηξεζε ησλ α-

πνζηάζεσλ κεηαμύ ησλ αζηέξσλ θαη αλάγεηαη ζηνλ 1
ν
 π.Υ. αηώλα. 

 

    Σελ ίδηα εκέξα, ζηηο 25 ΜαΎνπ ηνπ 1902, ε εθεκεξίδα  “Βκπξόο” δεκνζίεπζε έλα άξζξν 

κε ηίηιν “Δ Υάιθηλε Πιαμ ηνπ Μνπζείνπ” θαηά ην νπνίν ν δηεπζπληήο ηνπ Ννκηζκαηηθνύ 

Μνπζείνπ Ε.Ν, βνξώλνο αθνύ εμέηαζε ηελ ράιθηλε πιάθα πνπ βξέζεθε ζην αξραηνινγηθό 

Μνπζείν πξόηεηλε πσο πξόθεηηαη γηα ηνλ αζηξνιάβν ηεο αξραηόηεηαο, γηα ηνλ νπνίν θάλεη 

ιόγν ν Εσάλλεο Φηιόπνλνο, ν Ώιεμαλδξεύο, ζην ζύγγξακκα ηνπ θαη αλάγεηαη ζηελ επνρή 

ησλ Πηνιεκαίσλ. Σν όξγαλν απηό ρξεζίκεπε ζηελ κέηξεζε απνζηάζεσλ θαη ζηνλ πξνζδην-

ξηζκό ηνπ ύςνπο ησλ αζηέξσλ. Καηά ηελ γλώκε ηνπ Ε.Ν. βνξώλνπ ηέινο, αληί ηεο ιέμεο 

“γλώκσλ” ζα πξέπεη λα αλαγλσζζεί ε θξάζε “κνηξνγλώκσλ από Ώθξνδίηεο”,  

 

   Σελ 1
ε
 Ενπλίνπ ηνπ 1902, ε 

εθεκεξίδα “Ώθξόπνιηο” δε-

κνζίεπζε έλα άξζξν κε ηίηιν: 

“Ο Ώζηξνιάβνο, Οπδεκία α-

λαθάιπςεο” ζύκθσλα κε ην 

νπνίν, νη έξεπλεο γηα ηελ 

ρξήζε ηνπ θαινύκελνπ αζ-

ηξνιάβνπ πνπ βξέζεθε κεηα-

μύ ησλ αξραηνηήησλ ησλ Ώλ-

ηηθπζήξσλ, δελ έρνπλ θαηα-

ιήμεη αθόκα ζε θάπνην ζπκ-

πέξαζκα, αθνύ ε θζνξά πνπ 

έρεη ππνζηεί από ηελ πνιύρ-

ξνλε παξακνλή ηνπ ζηνλ βπ-

ζό ηεο ζάιαζζαο είλαη ηεξάζ-

ηηα.  Κάπνηνη, επηθαινύκελνη 

αξραίνπο ζπγγξαθείο, ππνζηεξίδνπλ πσο ρξεζηκνπνηνύηαλ γηα ηελ κέηξεζε ηνπ γεσγξαθη-

θνύ πιάηνπο, ελώ άιινη όηη ήηαλ όξγαλν θαζαξά αζηξνλνκηθό.  

 
 

Δηθόλα 14. Δθεκεξίδα "Αθξόπνιηο" 01/06/1902 
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   ηηο 5 Ενπλίνπ ηνπ 1902, ε εθεκεξίδα “θαίξα”, δεκνζίεπζε έλα άξζξν κε ηίηιν: “Ώλέι-

θπζηο ησλ Ώξραηνηήησλ ησλ Ώληηθπζήξσλ”. ύκθσλα κε ην άξζξν απηό, ε λαπαγνζσζηηθή 

Βηαηξία ηεο Γελεύεο, δέρηεθε λα αλαιάβεη ηελ αλέιθπζε ησλ αξραηνηήησλ ησλ Ώληηθπζή-

ξσλ ππό ηνπο όξνπο λα πιεξσζεί από ηελ Κπβέξλεζε 5000 θξάγθα  γηα ηελ κεηαθνξά ησλ 

εξγαιείσλ, 100 θξάγθα γηα θάζε εκέξα εξγαζίαο θαη 50% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ αξραην-

ηήησλ πνπ ζα αλειθπζηνύλ. Δ Κπβέξλεζε απέξξηςε απηνύο ηνπο όξνπο, θαη ζα ππνβάιεη 

θαηλνύξηεο πξνηάζεηο. 

 

    ηηο 6 Ενπλίνπ ηνπ 1902, ε εθεκεξίδα “Βζηία”, δεκνζίεπζε έλα άξζξν κε ηίηιν: “Δ Ώλέι-

θπζηο ησλ Ώξραηνηήησλ Ώληηθπζήξσλ” ζύκθσλα κε ην νπνίν εηθάδεηαη πσο ν Τπνπξγόο Πα-

ηδείαο Μνκθεξξάηνο, απέξξηςε ηελ πξόηαζε ηεο λαπαγνζσζηηθήο Βηαηξίαο, κίαο από ηηο 

ζπνπδαηόηεξεο εηαηξίεο αλέιθπζεο, θαζώο έρεη κεραλήκαηα πνπ κπνξνύλ λα δνπιέςνπλ ζηα 

150 κέηξα βάζνο, λα αλειθύζνπλ ηηο αξραηόηεηεο από ηνλ βπζό ησλ Ώληηθπζήξσλ, δηόηη νη 

όξνη πνπ επέβαιε ε Βηαηξία είλαη ηέηνηνη πνπ ε Κπβέξλεζε δελ κπνξεί λα ηνπο δερηεί ρσξίο 

ηε ζέζπηζε εηδηθνύ λόκνπ, θαη δεηάεη ηελ κεηξίαζε ησλ όξσλ απηώλ.  

 

    ηηο 26 επηεκβξίνπ ηνπ 1902, ε εθεκεξίδα “θαίξα”, δεκνζίεπζε έλα άξζξν κε ηίηιν: 

“Ο Βξκήο ησλ Ώληηθπζήξσλ”. ύκθσλα κε ην άξζξν, ν Γάιινο ζπγθνιιεηήο Ώλδξέ, αλαθν-

ίλσζε ζην Τπνπξγείν Παηδείαο, όηη ε ζπγθόιιεζε ηνπ αγάικαηνο ηνπ Βξκή ζρεδόλ νινθιε-

ξώζεθε, θαη απνκέλνπλ κόλν ειάρηζηεο ζπκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο, νη νπνίεο ζα δηαξθέζνπλ 

ην πνιύ κέρξη ηελ επόκελε Αεπηέξα. 

 

    ηηο 4 Οθησβξίνπ ηνπ 1902, ε εθεκεξίδα “Βζηία”, δεκνζηεύεη έλα άξζξν κε ηίηιν: “ξα 

ηνπ Καιή”, κέζα από ην νπνίν απνραηξεηά θαη επραξηζηεί ηνλ Γάιιν ζπγθνιιεηή Ώλδξέ, ν 

νπνίνο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγθόιιεζεο ηνπ αγάικαηνο ηνπ Βξκή, επηζηξέθεη ζηελ 

παηξίδα ηνπ.  

 

   ηηο 28 Οθησβξίνπ ηνπ 1902, ε ίδηα εθεκεξίδα δεκνζίεπζε έλα άξζξν κε ηίηιν: “Ώη Ώξρα-

ηόηεηεο ησλ Ώληηθπζήξσλ, Ώπόθαζηο ηνπ θ. Μνκθεξξάηνπ”. ύκθσλα κε ην άξζξν απηό, ν 

Ώζελνγέλεο, αληηπξόζσπνο ηνπ Τπνπξγνύ Παηδείαο ζηελ Γελεύε γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ δη-
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απξαγκαηεύζεσλ κε ηελ εθεί λαπαγνζσζηηθή Βηαηξία, γηα ηελ αλέιθπζε ησλ αξραηνηήησλ 

ησλ Ώληηθπζήξσλ, επέζηξεςε ζηελ Βιιάδα θαη δύν εκέξεο πξηλ, ζπζθέθηεθε κε ηνλ Τπνπξ-

γό Μνκθεξξάην. Ο Τπνπξγόο εμνπζηνδόηεζε ηνλ Ώζελνγέλε θαηά ηελ επίζθεςή ηνπ ζηελ 

Γελεύε λα έξζεη ζε λέεο δηαπξαγκαηεύζεηο κε ηελ Βηαηξία, θαη λα θαηαζηήζεη γλσζηνύο ηνπο 

όξνπο ππό ηνπο νπνίνπο ην Τπνπξγείν δέρεηαη λα θιείζεη νξηζηηθή ζπκθσλία.  

 

   ηηο  19 Ννεκβξίνπ ηνπ 1902, ε εθεκεξίδα “Βζηία” δεκνζηεύεη έλα άξζξν κε ηίηιν: “Σα 

Ώξραία ησλ Ώληηθπζήξσλ, Πσο ζα αλειθπζηνύλ, ην ππνβξύρηνλ Πίλν, ζπνπδαία εθεύξεζηο”, 

ζύκθσλα κε ην νπνίν ε Βιιεληθή Κπβέξλεζε, απεπζύλζεθε ζηνλ Εηαιό εθεπξέηε Πίλν γηα 

ηελ αλέιθπζε ησλ αξραηνηήησλ ησλ Ώληηθπζήξσλ, ν νπνίνο  δήηεζε ππέξνγθν πνζό ζαλ α-

κνηβή γηα λα ηελ αλαιάβεη. Δ εθεύξεζε ηνπ Πίλν, πνπ ζα κπνξνύζε λα θέξεη ζε πέξαο ηελ 

αλέιθπζε ησλ αξραηνηήησλ, είλαη έλα ππνβξύρην, ην νπνίν δύλαηαη λα θαηέιζεη ζε βάζνο 

150 κέηξσλ  θαη λα εξγαζηεί εθεί γηα 12 ζπλερείο ώξεο. 

 

2.1.4. Πεπιοδικό Παναθήναια 

 

   Βθηόο από ηηο εθεκεξίδεο, κε ην ζέκα ηνπ λαπαγίνπ ησλ Ώληηθπζήξσλ θαη ηηο αξραηόηεηεο 

πνπ επξέζεζαλ ζε απηό, αζρνιήζεθαλ θαη πεξηνδηθά. Έλα από απηά είλαη ην πεξηνδηθό “Πα-

λαζήλαηα” από ην νπνίν θαηαγξάθεθαλ όια ηα ζρεηηθά άξζξα πνπ δεκνζηεπηήθαλε κεηαμύ 

Οθηώβξε ηνπ 1901 θαη Μάξηε ηνπ 1902 θαη κεηαμύ 30 Ενπλίνπ ηνπ 1903 θαη 15 επηεκβξίνπ 

ηνπ 1904. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη κηα πεξηιεπηηθή αλαθνξά ησλ άξζξσλ απηώλ. 

 

   ηηο 30 Ενπλίνπ ηνπ 1903, ζηνλ ηνκέα “Ώξραηνινγία”, δεκνζηεύηεθε έλα άξζξν ζρεηηθά κε 

ην ζύγγξακκα: “Σν ελ Ώζήλαηο Βζληθόλ Μνπζείνλ, θσηνηππηθή αληηγξαθή ησλ ελ απηώ ζε-

ζαπξώλ κεη’ επεμεγεκαηηθνύ θεηκέλνπ ππό Ε. Ν. βνξώλνπ”, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηηο αξ-

ραηόηεηεο πνπ θπιάζζνληαη ζην Βζληθό Μνπζείν. Σν πξώην θαη ην δεύηεξν ηεύρνο ηνπ ζπγ-

γξάκκαηνο, είλαη αθηεξσκέλα ζηα επξήκαηα ηνπ λαπαγίνπ ησλ Ώληηθπζήξσλ, θαη πεξηιακ-

βάλνπλ πιήζνο εηθόλσλ νη νπνίεο έρνπλ σο ζθνπό λα ρξεζηκεύζνπλ ζηε ππνζηήξημε ησλ α-

πόςεσλ ηνπ ζπγγξαθέα Ε.Ν. βνξώλνπ. ην ζύγγξακκα απηό, ν Ε.Ν. βνξώλνο ππνζηεξίδεη 

κε βάζηκα επηρεηξήκαηα, πσο ην πεξηθεκόηεξν (θαηά ηελ γλώκε ηνπ) άγαικα πνπ βξέζεθε 

ζην λαπάγην ησλ Ώληηθπζήξσλ, παξηζηά ηνλ Πεξζέα, λα θξαηάεη ην θεθάιη ηεο Μέδνπζαο κε 
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ην αξηζηεξό ηνπ ρέξη. Βπίζεο ππνζηεξίδεη πσο ην θεθάιη πνπ βξέζεθε θαη ζεσξήζεθε σο θε-

θάιη ππγκάρνπ, αλήθεη ζηνλ ράιθηλν αλδξηάληα ηνπ Αεηλία ηνπ Ώξγείνπ. Ο Ε.Ν. βνξώλνο 

γηα λα ππνζηεξίμεη ηελ άπνςε ηνπ ζρεδίαζε κηα ζύλζεζε ησλ κειώλ ηνπ αγάικαηνο, κε βά-

ζε ηελ εηθόλα πνπ είλαη ζρεδηαζκέλε ζε λόκηζκα ηνπ Άξγνπο πνπ αλαθαιύθζεθε, ε νπνία 

πηζηεύεη πσο είλαη πηζηή αληηγξαθή ηνπ αγάικαηνο. Σνλ θνξκό ηνπ αγάικαηνο, ν νπνίνο ιεί-

πεη, ηνλ έρνπλε δεη νη δύηεο ζηνλ βπζό ηεο ζάιαζζαο. Ο Ε.Ν. βνξώλνο, εθηόο ηεο πξναλα-

θεξζείζαο, έρεη επηηύρεη θαη άιιεο ζπλζέζεηο, πνιιώλ από ησλ εμ Ώληηθπζήξσλ αξραηνηή-

ησλ.   

 

   ηηο 31 Αεθεκβξίνπ ηνπ 1903 δεκνζηεύηεθε ζηνλ ηνκέα “Ώξραηνινγία” έλα άξζξν κε ηίηιν 

“Ο Ώζηξνιάβνο ησλ Ώληηθπζήξσλ” κε ζπγγξαθέα ηνλ Πεξηθιή Ρεδηάδε. Σν άξζξν απηό α-

λαθέξεηαη ζην κεραληθό θαηαζθεύαζκα  πνπ αλαθάιπςε ηπραία ν πξώελ Τπνπξγόο Παηδεί-

αο π. ηάεο αλάκεζα ζηηο αξραηόηεηεο ησλ Ώληηθπζήξσλ. ύκθσλα κε ην άξζξν, ε ιεηην-

πξγία ηνπ νξγάλνπ, ζην νπνίν ππήξρε ζύζηεκα νδνλησηώλ ηξνρώλ, ιόγσ ηεο θζνξάο ηνπ 

ρξόλνπ, παξακέλεη άγλσζηε. Ο θαζαξηζκόο ηνπ ράιθηλνπ απηνύ νξγάλνπ, ην νπνίν απνηειε-

ίηαη από ηξία θνκκάηηα είλαη πάξα πνιύ δύζθνινο ιόγσ ηεο καθξνρξόληαο παξακνλήο ηνπ 

ζηνλ βπζό ηεο ζάιαζζαο. Ο Ρεδηάδεο, ζην άξζξν απηό εηθάδεη πσο αλ ππήξρε θάπνην ίρλνο 

ειαηεξίνπ ζην όξγαλν, ζα κπνξνύζακε ίζσο λα ην ζεσξήζνπκε έλα είδνο ξνινγηνύ. Οη επηγ-

ξαθέο όκσο ηνπ νξγάλνπ, πνπ πηζαλόηαηα είλαη νδεγίεο πξνο ηελ ρξήζε ηνπ, αλάγνληαη από 

ηνλ Ε.Ν. βνξώλν ζηνλ ηξίην αηώλα κ. Υ. επνρή πνπ αθόκα δελ είραλ εθεπξεζεί ηέηνηνπ εί-

δνπο ξνιόγηα. Κακία άιιε παξόκνηα θαηαζθεπή δελ έρεη δηαζσζεί από ηελ αξραηόηεηα, νπό-

ηε απίζαλν ζεσξείηαη λα πξόθεηηαη γηα θάπνην είδνο λαπηηθνύ νξγάλνπ. Παξ’ όια απηά, ηκή-

καηα ησλ επηγξαθώλ ηνπ νξγάλνπ πνπ θαηέζηεζαλ δπλαηό λα αλαγλσζηνύλ από ηνλ Ε.Ν. 

βνξώλν θαη ηνλ ΐίιρεικ πεξηιακβάλνπλ ιέμεηο θαη όξνπο αζηξνλνκηθνύο θαη αλ ζε απηό 

πξνζζέζνπκε ην γεγνλόο πσο γηα ηνπο αξραίνπο λαπηηθνύο ε κέηξεζε ηεο ώξαο κε ηελ βνή-

ζεηα ηεο ζέζεο ησλ αζηέξσλ ήηαλ πνιύηηκε θαη γηλόηαλ κε ηελ βνήζεηα ησλ αζηξνιάβσλ, 

δελ κπνξνύκε παξά λα εμάγνπκε ην ζπκπέξαζκα όηη θαη ην εύξεκα απηό ηνπ λαπαγίνπ, ήηαλ 

έλαο αζηξνιάβνο θάπσο πην εμειηγκέλνο από ηνπο ζπλεζηζκέλνπο εθείλεο ηεο επνρήο. Σν 

όξγαλν βξηζθόηαλε εληόο μύιηλνπ θνπηηνύ θαη νη δηαζηάζεηο ηνπ πιάηνπο θαη ηνπ ύςνπο ηνπ 

ήηαλε 16 θαη 13 εθαηνζηά αληίζηνηρα.    
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   ην ηεύρνο πνπ δεκνζηεύηεθε ην δεθαπελζήκεξν 15 κε 31 Ενπιίνπ ηνπ 1904, ην άξζξν πνπ 

ππάξρεη ζηνλ ηνκέα “Ώξραηνινγία”, αλαθέξεηαη ζηελ ππνζηήξημε ησλ απόςεσλ ηνπ Ε.Ν. 

βνξώλνπ από μέλνπο αξραηνιόγνπο, ζρεηηθά κε ηα επξήκαηα ησλ Ώληηθπζήξσλ. Οη απόςεηο 

απηέο ππνζηεξίδνπλ όηη ηα επξήκαηα πξνέξρνληαη από ην Άξγνο θαη ε κεηαθνξά ηνπο μεθί-

λεζε ηελ επνρή ηνπ Μεγάινπ Κσλζηαληίλνπ. Σν πεξίθεκν ράιθηλν άγαικα επίζεο, ζεσξεί-

ηαη όηη παξηζηά ηνλ Πεξζέα θαη είλαη ηεο ζρνιήο ηνπ Λπζίππνπ.  

 

   ην ηεύρνο πνπ δεκνζηεύηεθε ζηηο 15 επηεκβξίνπ ηνπ 1904 ζην ηνκέα “Ώξραηνινγία”, ην 

άξζξν αλαθέξεηαη ζην ζύγγξακκα πνπ εμέδσζε ν θ. Ε. Ν. βνξώλνο κε ηίηιν: “Σν εμ’ Ώληη-

θπζήξσλ Άγαικα ηνπ Ώκπλνκέλνπ θαη Ώηηηθόλ Μνιύβδηλνλ ύκβνινλ”. ην ζύγγξακκα 

απηό, ν Ε.Ν. βνξώλνο ζρεηίδεη ην νλνκαδόκελν “Ώπνζθνπεύσλ” άγαικα πνπ βξέζεθε ζην 

λαπάγην ησλ Ώληηθπζήξσλ κε ην αηηηθό κνιύβδηλν ζύκβνιν. ύκθσλα κε ηελ άπνςε ηνπ θ. 

βνξώλνπ, ην άγαικα απηό παξηζηά θνπξαζκέλν ζηξαηηώηε ζε άκπλα.   

 

2.1.5. “Ο Θηζαςπόρ ηων Ανηικςθήπων”, Ι. Ν. βοπώνος, 1903 

 

   Σν 1903 εθδόζεθε από ηνπο Μπεθ θαη Μπαξη, ππό ηελ ζπγγξαθή ηνπ Ε. Ν. βνξώλνπ, “Ο 

Θεζαπξόο ησλ Ώληηθπζήξσλ”, κία κειέηε ζρεηηθά κε ην λαπάγην ησλ Ώληηθπζήξσλ θαη ηα 

επξήκαηά ηνπ. Παξαθάησ ζα αλαθεξζνύκε πεξηιεπηηθά ζε θάπνηα ζεκεία ηνπ ζπγγξάκκα-

ηνο απηνύ, ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη θαη πνιιέο θσηνγξαθίεο, κηαο θαη πξόθεηηαη γηα κηα 

ηδηαίηεξα εθηεηακέλε κειέηε ζηελ νπνία ν βνξώλνο αλαθέξεηαη κε ιεπηνκέξεηεο ζηελ ηζ-

ηνξία ηεο αλέιθπζεο ηνπ λαπαγίνπ, ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινύζεζαλ ηελ αλέιθπζε γηα ηελ 

επεμεξγαζία ησλ αξραηνηήησλ, θαη ζηηο αλειθπζζείζεο αξραηόηεηεο ζε θάζε κία ρσξηζηά. 

 

   Σν ζύγγξακκα μεθηλάεη πεξηγξάθνληαο ηελ αλεύξεζε ηνπ λαπαγίνπ. Σν Πάζρα ηνπ 1900 

δύν πινία πκηαθώλ ζθνπγγαξάδσλ θαηά ηελ επηζηξνθή ηνπο από ηηο βόξεηεο αθηέο ηεο Ώθ-

ξηθήο (ζύκθσλα κε καξηπξίεο ζπγγελώλ ησλ ζθνπγγαξάδσλ, ε ζπνγγαιηεία άξρηδε ηελ Άλν-

ημε θαη ηειείσλε ηνλ Ώύγνπζην-επηέκβξην, νπόηε εδώ ελδέρεηαη λα έθαλε ιάζνο ν βνξώ-

λνο θαη νη ζθνπγγαξάδεο λα πήγαηλαλ πξνο ηελ Ώθξηθή), πξνζάξαμαλ ιόγσ θαθνθαηξίαο ζηα 

Ώληηθύζεξα, όπνπ ζηελ ζέζε “Πηλαθάθηα”, 25 κέηξα από ηελ αθηή ηνπ αθξσηεξίνπ “Γιπ-

θάδηα” ζηα ΐΏ ηνπ λεζηνύ, θαηαδύζεθαλ πξνο αλεύξεζε ζθνπγγαξηώλ. Σόηε ν δύηεο Διίαο 
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ηαδηάηεο (ην πξαγκαηηθό ηνπ όλνκα ήηαλ Λπθνπάληεο) ζε βάζνο πεξίπνπ 35 νξγηώλ αληίθ-

ξηζε έθζακβνο έλα ζπκπαγή ζσξό ράιθηλσλ θαη καξκάξηλσλ αγαικάησλ πνπ εθηηλόηαλ ζε 

κήθνο 50 κέηξσλ. Ο δύηεο ηόηε απέζπαζε ην δεμί ρέξη ελόο εθ ησλ ράιθηλσλ αγαικάησλ, θαη 

αλέβεθε ζηελ επηθάλεηα γηα λα αλαγγείιεη ηελ αλαθάιπςή ηνπ ζηνπο ζπληξόθνπο ηνπ. Σόηε 

ν πινίαξρνο Αεκ. Βι. Κνληόο, θαηέβεθε ν ίδηνο ζηνλ βπζό γηα λα βεβαησζεί γηα όζα ν ηα-

δηάηεο ηζρπξηδόηαλε, θαη καδί κε ην πιήξσκά ηνπ επέζηξεςε ζηε ύκε.  

 

   Έπεηηα από ζπδεηήζεηο πνιιώλ κελώλ (Δ ύκε εθείλε ηελ επνρή βξηζθόηαλ ππό ηνπξθηθό 

δπγό) κε ηνπο ηνπηθνύο πξνύρνληεο απνθάζηζαλ λα ελεκεξώζνπλ γηα ηελ αλαθάιπςή ηνπο 

ηελ Βιιεληθή Κπβέξλεζε. Έηζη ζηηο 6 Ννεκβξίνπ ηνπ 1900 νη πκηαθνί δύηεο κε ηελ ζπλν-

δεία ηνπ επίζεο πκηαθνύ, θαζεγεηή ηεο αξραηνινγίαο, Ώ. Οηθνλόκνπ, παξνπζηάζηεθαλ 

ζηνλ ηόηε ππνπξγό Παηδείαο π. ηάε θαη ηνλ ελεκέξσζαλ γηα ηελ αλαθάιπςή ηνπο παξνπ-

ζηάδνληαο ζαλ πεηζηήξην ην ράιθηλν ρέξη πνπ είρε απνζπάζεη ν ηαδηάηεο από ην άγαικα. 

Σνπ αλαθνηλώζαλε επίζεο όηη ήηαλε πξόζπκνη λα αλαιάβνπλ ηελ αλέιθπζε ησλ αξραηνηή-

ησλ έλαληη ακνηβήο, θαη ππό ηνλ όξν λα ηνπο ρνξεγήζεη ε Κπβέξλεζε ηα απαξαίηεηα αλει-

θπζηηθά κεραλήκαηα θαη πνιεκηθό πινίν γηα βνήζεηα. Ο π. ηάεο δέρηεθε ηελ πξόηαζε ην-

πο θαη ζηηο 24 Ννεκβξίνπ μεθίλεζαλ γηα ηα Ώληηθύζεξα καδί κε ηελ νπιηηαγσγό “Μπθάιε”. 

 

   Δ αλέιθπζε ησλ αξραηνηήησλ από ηνπο δύηεο θαηέζηε ηδηαίηεξα δύζθνιε ιόγσ ηεο ζα-

ιαζζνηαξαρήο πνπ επηθξαηνύζε ζπρλά θαη θξάηεζε πνιινύο κήλεο. ηηο 27 Αεθεκβξίνπ ηνπ 

1900 έθηαζε, ζηελ Ώζήλα, ηειεγξάθεκα πνπ αλήγγεηιε ηελ αλέιθπζε ηνπ ράιθηλνπ αγάι-

καηνο ηνπ Ώπόιισλα ή Βξκή ησλ Ώληηθπζήξσλ.  

 

   Γύξσ ζηα ηέιε Εαλνπαξίνπ ηνπ 1901, νη δύηεο αλήγγεηιαλ ζην ππνπξγείν Παηδείαο όηη ηνπο 

ήηαλ αδύλαην λα αλειθύζνπλ θάπνηα βαξηά καξκάξηλα αγάικαηα πνπ είραλε βξεη ζην βπζό 

θαη ηόηε ν ππνπξγόο π. ηάεο απνθάζηζε λα πάεη ν ίδηνο ζηνλ ηόπν ηνπ λαπαγίνπ καδί κε 

ηνλ γεληθό έθνξν ησλ αξραηνηήησλ Π. Καββαδία θαη ηνλ λνκηθό ζύκβνπιν ηνπ ππνπξγείνπ 

Βκκ. Λπθνύδε. Φηάζαλε ζηα Ώληηθύζεξα ζηηο 8 Φεβξνπαξίνπ κε ηελ “Μπθάιε”, πνπ ελ ησ 

κεηαμύ είρε επηζηξέςεη ζηνλ Πεηξαηά, θαη θπβεξλήηε ηνλ αληηπινίαξρν Θ. Θενράξε. 
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   Πιήζνο καξκάξηλσλ αγαικάησλ, αξθεηά θαηεζηξακκέλσλ, αλειθύζηεθαλ από ηνλ ππζκέ-

λα ηεο ζάιαζζαο ηα νπνία κεηαθέξζεθαλ ηα νπνία κεηαθέξζεθαλ ζηα κέζα Φεβξνπαξίνπ 

ζην Ώξραηνινγηθό Μνπζείν.   

 

   ηηο 19 Φεβξνπαξίνπ νη δύηεο, εμαληιεκέλνη, αξλήζεθαλ λα ζπλερίζνπλ ηηο εξγαζίεο θαη ν 

π. ηάεο ηνπο έπεηζε λα ζπλερίζνπλ ηηο θαηαδύζεηο γηα νθηώ αθόκα εκέξεο έλεθα πξόζζε-

ηεο ακνηβήο θαη κε ηελ ππόζρεζε όηη κεηά ην πέξαο ησλ νθηώ εκεξώλ ζα ξπκνπιθεζνύλε 

ζηνλ Πεηξαηά. 

 

   Ώθνύ δηαθόπεθαλ νη εξγαζίεο, ν έλαο από ηνπο πινηάξρνπο ησλ δπηώλ, ν θ. Φσηηάδεο, πα-

ξνπζηάζηεθε ζηνλ ππνπξγό π. ηάε, θαη αλαθνίλσζε πσο ήηαλ δηαηεζεηκέλνο λα πξνζιάβεη 

άιινπο δύηεο θαη λα ζπλερίζεη ηελ αλέιθπζε ησλ αξραηνηήησλ. Πξάγκαηη ζηηο 9 Μαξηίνπ νη 

πκηαθνί πινίαξρνη δήισζαλ πσο πξνζέιαβαλ θαηλνύξην πιήξσκα, κε δέθα δύηεο αληί γηα 

έμη πνπ ήηαλ πξηλ, θαη ζηηο 17 Μαξηίνπ αλαρώξεζαλ γηα ηα Ώληηθύζεξα.  

 

   Οη εξγαζίεο ζηακάηεζαλ ζηηο 30 επηεκβξίνπ ηνπ 1901, όληαο αδύλαην λα αλειθπζηνύλ 

από ηνπο δύηεο νη ελαπνκείλαληεο αξραηόηεηεο, κε ηξαγηθό απνινγηζκό ηνλ ζάλαην ελόο εθ 

ησλ δπηώλ θαη ηελ αλαπεξία άιισλ δύν. Οη ακνηβή ηνπο έθηαζε ηηο 150000 δξαρκέο θαη 500 

δξαρκέο έθαζηνο ε ζπκβνιή ηεο Ώξραηνινγηθήο Βηαηξίαο.  

 

   ηε ζπλέρεηα, ν Ε.Ν. βνξώλνο αλαθέξεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο ζπγθόιιεζεο, ηνπ θαζα-

ξηζκνύ θαη ζηε κειέηε ησλ αξραηνηήησλ ηνπ λαπαγίνπ. Πεξηγξάθεη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο ζπγ-

θόιιεζεο ηνπ ράιθηλνπ αγάικαηνο πνπ ν ίδηνο ζεσξεί όηη παξηζηά ηνλ Πεξζέα (αξρηθόο α-

λαγλσξίζζεθε σο Βξκήο), θαη ζηεξίδεη ηελ άπνςή ηνπ όηη νη αξραηόηεηεο απηέο, πξνέξρνληαη 

από ην Άξγνο.  

 

   Έπεηηα, πεξηγξάθεη εθηελώο θάζε έλα από ηα αλειθπζζέληα επξήκαηα, έλα εθ ησλ νπνίσλ 

ήηαλ θαη ν Μεραληζκόο ησλ Ώληηθπζήξσλ. Ο Ε.Ν. βνξώλνο κελ έρνληαο εηδηθέο γλώζεηο 

επάλσ ζην ζέκα απηό, αλέζεζε ζηνλ αλζππνπινίαξρν ηνπ ΐ. Ναπηηθνύ Π. Ρεδηάδε λα γξάςεη 

έλα άξζξν ζρεηηθά κε ηνλ Μεραληζκό ην νπνίν θαη ζπκπεξηέιαβε ζην ζύγγξακκά ηνπ. Ο Π. 
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Ρεδηάδεο θάλεη κηα πιήξε πεξηγξαθή ηνπ νξγάλνπ θαη αλαιύεη ηηο απόςεηο ηνπ ζρεηηθά κε 

ηελ ρξήζε ηνπ θαη ηελ πξνέιεπζή ηνπ.  

 

                      

   Ο Ρεδηάδεο μεθηλάεη ηνλίδνληαο όηη ην όξγαλν είλαη ζρεδόλ πιήξσο θαηεζηξακκέλν έλεθα 

ηεο καθξνρξόληαο παξακνλήο ηνπ ζηε ζάιαζζα θαη είλαη αδύλαην λα θαηαλνεζεί ε αθξηβήο 

θύζε ηνπ. Έρνπλε βξεζεί ηξία ηεκάρηα θη έλαο κηθξόο ηξνρόο (Ώ, ΐ, C, D), ηα νπνία αλήθνπ-

λε ζηνλ Μεραληζκό. ην ηεκάρην Ώ, πνπ θέξεη ίρλε ηεο μύιηλεο ζήθεο ζηελ νπνία βξηζθόηαλ 

ην όξγαλν, θαίλνληαη θαη από ηηο δύν πιεπξέο ηνπ νδνλησηνί ηξνρνί (γξαλάδηα). Σν ηεκάρην 

ΐ έρεη νξαηά, αζαθή, ηκήκαηα επηγξαθώλ θάπνηα από ηα νπνία αλαγλώζζεθαλ από ηνλ 

βνξώλν θαη πεξηιακβάλνληαη ζην ζύγγξακκα. Βπίζεο θαη ζε απηό, δηαθξίλνληαη ίρλε νδνλ-

ησηώλ ηξνρώλ. ην ηεκάρην C δηαθξίλνληαη ζηε κία ηνπ πιεπξά επηγξαθέο θαη ζηελ άιιε 

έλαο θύθινο εγγεγξακκέλνο εληόο ελόο άιινπ.  Σν ηεκάρην D είλαη έλαο κηθξόο νδνλησηόο 

ηξνρόο. 

 

   Ο Ρεδηάδεο ζπλερίδεη θάλνληαο ηηο πξνζσπηθέο ηνπ παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν 

θαηαζθεπήο ηνπ νξγάλνπ θαη ηηο επηγξαθέο ηνπ θαη ην ραξαθηεξίδεη σο έλα εύξεκα κέγηζηεο 

    
 

   
 

Δηθόλα 15. ρέδηα ηνπ Ρεδηάδε αλαθνξηθά κε ηνλ Μεραληζκό ηωλ Αληηθπζήξωλ 
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αμίαο, πνπ όκνηό ηνπ δελ έρεη δηαπηζησζεί λα ππήξρε ζηελ αξραηόηεηα. Σέινο, βγάδεη ην 

ζπκπέξαζκα πσο ν Μεραληζκόο ήηαλ έλα πςνκεηξηθό όξγαλν, ζην νπνίν ξπζκηδόηαλ, ζύκ-

θσλα κε ηηο νδεγίεο ρξήζεο, ην πιάηνο ηνπ ηόπνπ θαη ε επνρή ηνπ έηνπο, ην νπνίν επέιπε 

κεραληθά ην ηξίγσλν ζέζεο. 

 

 2.1.6.  “Σα Δξ Ανηικςθήπων Δςπήμαηα”, Βαλέπιορ ηάηρ, 1905 

 

   Σν 1905 εθδόζεθε ππό ηνπ αξραηνιόγνπ ΐαιέξηνπ ηάε, κηα πξαγκαηεία ζρεηηθά κε ηε 

ρξνλνινγία ηνπ λαπαγίνπ ησλ Ώληηθπζήξσλ, ηελ πξνέιεπζε ησλ αξραηνηήησλ πνπ βξέζεθαλ 

ζε απηό θαη ηνλ θαινύκελν “Έθεβν” ησλ Ώληηθπζήξσλ, κε ηίηιν “Σα εμ Ώληηθπζήξσλ επξή-

καηα”. Ο ΐ. ηάεο ηνλίδεη ζην ζύγγξακκά ηνπ πσο είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο λα πξνζδηνξηζηεί 

ε επνρή πνπ έγηλε ην λαπάγην, θαη ν ηόπνο από ηνλ νπνίν μεθίλεζε ην θαξάβη γηα λα θαηαιή-

μεη ζηνλ βπζό ηεο ζάιαζζαο ησλ Ώληηθπζήξσλ.     

 

   Ο ζπγγξαθέαο ελαληηώλεηαη ζηηο απόςεηο ηνπ Ε.Ν. βνξώλνπ θαη ζεσξεί απίζαλν ε πξνέ-

ιεπζε ηνπ θαξαβηνύ λα ήηαλε ην Άξγνο. ρεηηθά κε ηνλ ρξνληθό πξνζδηνξηζκό ηνπ λαπαγίν-

π, ν ΐ. ηάεο αλαθέξεηαη κεηαμύ άιισλ ζε θάπνηα αγγεία πνπ βξέζεθαλ ζην λαπάγην, ηα 

νπνία πηζηεύεη πσο ιόγσ ηεο θαηαζθεπήο ηνπο ήηαλ αληηθείκελα πνπ αλήθαλε ζην πινίν θαη 

ηα νπνία θέξαλε γξάκκαηα ειιεληθά θαη ιαηηληθά. Ώπό απηό εμάγεη ην ζπκπέξαζκα πσο ε 

επνρή ηνπ λαπαγίνπ πξνζδηνξίδεηαη ζηνπο ειιελνξσκατθνύο ρξόλνπο  θαη πσο ην θαξάβη 

είρε πξνέιεπζε ή θαηεύζπλζε ζε Ρσκατθή ρώξα. 

 

   Ώλαθέξεηαη ζηηο επηγξαθέο ηνπ Μεραληζκνύ ησλ Ώληηθπζήξσλ, εύξεκα πνπ ζεσξεί πσο 

παίδεη θαζνξηζηηθό ξόιν ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηελ επνρήο πνπ έγηλε ην λαπάγην, αθνύ δελ έρεη 

θακία ακθηβνιία όηη απνηεινύζε εμάξηεκα ηνπ πινίνπ θαη άξα είλαη ζύγρξνλν απηνύ. Ο 

ηξόπνο πνπ είλαη ραξαγκέλνο ην γξάκκα “Ώ” ζηηο επηγξαθέο, πξνζδηνξίδεη ηελ θαηαζθεπή 

ηνπ νξγάλνπ κεηαμύ 4
νπ

 θαη 1
νπ

 π. Υ. αηώλα θαη ην “Χ” απαληάηαη ζε επηγξαθέο ηνπ 2
νπ

 θαη 

1
νπ

 π. Υ. αηώλα. Έλα αθόκε εύξεκα ηνπ λαπαγίνπ, κία ζθξαγίδα, από ηα γξάκκαηα πνπ είλαη 

ραξαγκέλε ζε απηήλ, καο δίλεη αθξηβώο ηηο ίδηεο πιεξνθνξίεο, όπσο θαη ν Μεραληζκόο. Ώπ-

ηά είλαη κόλν κεξηθά από ηα επηρεηξήκαηα, πνπ νδεγνύλ ηνλ ΐ. ηάε λα θαηαιήμεη ζην ζπκ-

πέξαζκα πσο ην λαπάγην δελ κπνξεί λα έγηλε κεηέπεηηα ηνπ 1
νπ

 π. Υ. αηώλα.  
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   ύκθσλα κε ηνλ ΐ. ηάε, ην θαξάβη ζα πξέπεη λα μεθίλεζε από θάπνην ιηκάλη ηεο Βιιάδαο 

ή ηεο Μηθξάο Ώζίαο, κε πξννξηζκό θάπνην ιηκάλη ηεο Ρσκατθήο Ώπηνθξαηνξίαο. θνπόο ηνπ 

ηαμηδηνύ απηνύ, ήηαλ ε κεηαθνξά έξγσλ ηέρλεο, αγαικάησλ θαη αγγείσλ, πξνο πώιεζή ηνπο 

ζηε Αύζε, θάηη πνπ ήηαλε αξθεηά ζπλεζηζκέλν θαηά ηνπο ειιελνξσκατθνύο ρξόλνπο. 

 

   Σα έξγα ηέρλεο απηά, δελ ήηαλε όια πξσηόηππα. Σα πεξηζζόηεξα από απηά θαη θπξίσο ηα 

καξκάξηλα αγάικαηα, ήηαλ αληίηππα άιισλ, κεγάισλ έξγσλ ηέρλεο, θαηαζθεπαζκέλα καδη-

θά θαη πξννξηζκέλα πξνο πώιεζε.    

    

   Ώλαθνξηθά κε ην ράιθηλν άγαικα ηνπ “Βθήβνπ” ησλ Ώληηθπζήξσλ ν ΐ. ηάεο εηθάδεη πσο 

πξόθεηηαη γηα ηνλ Πάξε, πνπ ζην δεμί απνιεζζέλ ρέξη θξαηάεη ην κήιν, θαηαζθεπαζκέλν από 

ηνλ Βπθξάλνξα θαη ηνπ νπνίνπ θαλέλα άιιν έξγν δελ έρεη δηαζσζεί.  

     

2.1.7. “Πεπί ηος Θηζαςπού ηων Ανηικςθήπων”, Κωνζηανηίνορ Ράδορ,  1910  

 

   Σν 1910, εθδόζεθε ππό ηελ ζπγγξαθή ηνπ Κσλζηαληίλνπ Ράδνπ, θαζεγεηή ηεο λαπηηθήο 

ηζηνξίαο ζηε ζρνιή λαπηηθώλ δνθίκσλ, ην “Πεξί ηνπ Θεζαπξνύ ησλ Ώληηθπζήξσλ”. ην 

ζύγγξακκα απηό ν Κ. Ράδνο αληηπαξαβάιιεη, βξίζθνληαο νκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο, ηνλ Με-

ραληζκό ησλ Ώληηθπζήξσλ κε ηνπο αζηξνιάβνπο,  ηα αλαθνξηθά ξνιόγηα, ηα κεραληθά δξν-

κόκεηξα θαη ηα “πιαλεηάξηα”. Κάλεη κηα ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ηνπ Μεραληζκνύ, θαη ησλ 

άιισλ απηώλ νξγάλσλ θαη κηα κηθξή αλαθνξά ζηηο ελάιηεο αλαζθαθέο πξνο αλεύξεζε αξ-

ραηνηήησλ.   

 

   ύκθσλα κε ηνλ Ράδν ν Μεραληζκόο, είλαη ην πην κπζηήξην εύξεκα ηνπ λαπαγίνπ ησλ Ώλ-

ηηθπζήξσλ, ην νπνίν καο δίλεη πνιύ ιίγα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ θύζε ηνπ, ιόγσ ηεο θαηαζ-

ηξνθήο πνπ ππέζηε ζηελ καθξνρξόληα παξακνλή ηνπ ζηε ζάιαζζα. Ο Ράδνο κεηξάεη ζην 

όξγαλν 15 ράιθηλνπο νδνλησηνύο ηξνρνύο, από ηνπο νπνίνπο ν έλαο είλαη δηπιόο, ησλ νπνίσλ 

ν ξόινο ήηαλ αλακθηζβήηεηα ε πεξηζηξνθή θάπνηνπ δείθηε. Πεξηγξάθεη αλαιπηηθά ην ζρή-

κα θαη ηελ δηάηαμε ησλ ηξνρώλ, κε ζρέδηα θαη εηθόλεο ηνπ νξγάλνπ. Ο ζπγγξαθέαο επίζεο, 



 43 

επηζεκαίλεη ηελ δπζθνιία πνπ παξνπζηάδεη ε αλάγλσζε ησλ επηγξαθώλ ηνπ νξγάλνπ, θάηη 

πνπ αλ ήηαλε δπλαηό λα επηηεπρζεί, ζα έιπλε θάζε κπζηήξην ζρεηηθά κε απηό.  

 

                               

   ηε ζπλέρεηα , ν Ράδνο, θάλεη κηα πεξηγξαθή ηνπ θιαζζηθνύ αζηξνιάβνπ γηα λα θαηαιήμεη 

ζην ζπκπέξαζκα πσο δελ κπνξεί λα είρε θακία ζρέζε κε ην όξγαλν πνπ βξέζεθε ζην λαπά-

γην ησλ Ώληηθπζήξσλ, αθνύ νη θιαζζηθνί αζηξνιάβνη δελ είραλε γξαλάδηα.   

 

   πλερίδεη, ιέγνληαο πώο νύηε λαπηηθόο αζηξνιάβνο ζα κπνξνύζε λα είλαη, αθνύ ηέηνηνπ 

είδνπο όξγαλα άξρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε λαπζηπινΎα πνιινύο αηώλεο κεηά, θαη αλ 

   
 

                                   
 

Δηθόλα 16. Σα επεμεγεκαηηθά ζρέδηα ηνπ Ράδνπ γηα ηνλ Μεραληζκό ηωλ Αληηθπζήξωλ 
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ιάβνπκε ππόςε σο αιεζέο όηη νη επηγξαθέο ηνπ νξγάλνπ αλήθνπλ ζηνλ 1
ν
 π. Υ. αηώλα, βιέ-

πνπκε πσο ζα ήηαλ απίζαλν λα ζπζρεηίζνπκε ηνλ Μεραληζκό κε θάηη ηέηνην, αθνύ από ηνλ 

ΐηηξνύβην γλσξίδνπκε (M. Vitruv, Pollionis de Architectura, Lib. IX e. VII: “Arachnem Eu-

doxus Astrologus”) πσο εθείλε ηελ επνρή, ν επίπεδνο αζηξνιάβνο ήηαλ άγλσζηνο αθόκα θαη 

σο αζηξνλνκηθό εξγαιείν. 

 

   Έπεηηα, πεξηγξάθεη ηα αλαθνξηθά ξνιόγηα θαη απνθιείεη ηελ ηαύηηζε ηνπ Μεραληζκνύ κε 

θάηη ηέηνην αθνύ ε ραξαγκέλε ηνπ πιάθα δελ θέξεη ηνλ δσδηαθό θύθιν, όπσο ζε απηά, θαη ν 

κεραληζκόο ηνπ είλαη πνιύ πην πνιύπινθνο.  

    

   Ούηε όκσο κε κεραληθό δξνκόκεηξν (όξγαλν πνπ κεηξάεη απνζηάζεηο) κπνξνύκε, ζύκθσ-

λα κε ηνλ ζπγγξαθέα, λα ηαπηίζνπκε ηνλ Μεραληζκό, αθνύ ην όξγαλν απηό αλαθαιύθζεθε 

πνιύ αξγόηεξα, θαη ζηεξνύηαλ ηελ θνκςόηεηα θαη ηελ ιεπηόηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ην εύξε-

κα ηνπ λαπαγίνπ.   

 

    Ο Ράδνο ζπλερίδεη ππνζηεξίδνληαο ηελ άπνςε ηνπ Ώ. Ρεκ, θαζεγεηή ηεο θιαζζηθήο θηιν-

ινγίαο, πσο ν Μεραληζκόο ησλ Ώληηθπζήξσλ ήηαλ έλα είδνο Πιαλεηαξίνπ ή αιιηώο θαίξαο 

θαη πεξηγξάθεη ηελ ιεηηνπξγία θαη ηελ ηζηνξία ηνπο.   

 

   Σέινο, ν Ράδνο αλαθέξεηαη ζηελ πξνρεηξόηεηα ησλ ελάιησλ αλαζθαθώλ, όπσο ε αλέιθπζε 

ησλ αξραηνηήησλ ησλ Ώληηθπζήξσλ, θαη ζηηο θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο πνπ έρνπλε γηα ηηο 

αξραηόηεηεο.  

 

 

2.1.8. “ελίδερ”, Δμμ. Λςκούδηρ, 1920 

  

   Ο Βκκ. Λπθνύδεο, λνκηθόο ζύκβνπινο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, ζηηο 7 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 

1901 πήγε καδί κε ηνλ Τπνπξγό π. ηάε ζηα Ώληηθύζεξα όπνπ θαη παξαθνινύζεζε από 

θνληά ηελ αλέιθπζε ησλ Ώξραηνηήησλ. Σν ρξνληθό δηάζηεκα πνπ έκεηλε εθεί θξάηεζε εκε-

ξνιόγην ην νπνίν θαη εμέδσζε, ην 1920, κε ηίηιν: “ειίδεο”. ηε ζπλέρεηα, ζα αλαθεξζνύκε 

πεξηιεπηηθά ζε θάπνηα ζεκεία ησλ “ζειίδσλ” ηνπ εκεξνινγίνπ απηνύ.   
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   ηηο 7 Φεβξνπαξίνπ θαη ώξα 11 ην πξσί, ε “Μπθάιε” μεθίλεζε κεηά ηεο αηκνεκηνιίαο 

(πνιεκηθό πινίν κε αηκνκεραλή) “ύξνο” θαη κηαο θνξηεγίδαο, κεηά πνιιώλ δπζθνιηώλ από 

ηνλ Πεηξαηά, κε πξννξηζκό ηα Ώληηθύζεξα. Λόγν ηεο θαθνθαηξίαο ε Μπθάιε δελ έθηαζε 

ζηα Ώληηθύζεξα παξά ην απόγεπκα ηεο επόκελεο εκέξαο θαη ώξα 5 κ.κ. Ώκέζσο νη δύηεο 

αξρίζαλε ηηο εξγαζίεο θαη αλειθύζαλε καξκάξηλα αγάικαηα, όια θαηεζηξακκέλα. 

 

   Σελ επόκελε κέξα, ζηηο 9 Φεβξνπαξίνπ, ν θαπεηάληνο ηεο “Μπθάιεο” θαηάθεξε λα πιεζη-

άζεη ην πινίν ηνπ θνληά ζε βξάρνπο κε απνηέιεζκα λα αλειθπζηεί έλα ηεξάζηην άγαικα ε-

λόο άλδξα θαζηζκέλνπ ζε ζξόλν.    

 

   ηηο 12 Φεβξνπαξίνπ, νη δύηεο θαηόξζσζαλ λα πξνζδέζνπλ έλα ηεξάζηην θνξκό αθέθαινπ 

ίππνπ, όκσο νη θόκπνη ιύζεθαλ κε απνηέιεζκα ην άγαικα λα ραζεί ζηελ άβπζζν.  

 

   ηηο 17 Φεβξνπαξίνπ έλαο δύηεο αλαγγέιιεη ηελ πηζαλή ύπαξμε αγαικάησλ θάησ από έ-

λαλ ηεξάζηην βξάρν. Ώκέζσο έγηλε εκθαλέο όηη ν βξάρνο έπξεπε λα ξπκνπιθεζεί ώζηε λα 

απνθαιύςεη ηα επξήκαηα πνπ έθξπβε. Ο βξάρνο πξνζδέζεθε ζην ξπκνπιθό, θαη κεηαθηλή-

ζεθε. Βπεηδή όκσο δεκηνπξγνύζε πξνβιήκαηα. ζηελ θίλεζε ηνπ πινίνπ, ζθεθηήθαλε λα ζηε-

ίινπλε δύηε λα ιύζεη ηνλ βξάρν θαη λα ην ειεπζεξώζεη. Σόηε ν π. ηάεο, δηθαίσο ππνπηεύ-

ζεθε όηη ν βξάρνο απηόο ζα κπνξνύζε ζηελ πξαγκαηηθόηεηα λα είλαη θάπνην κεγάιν άγαικα, 

θαη δήηεζε λα ηνλ αλειθύζνπλ κέρξη ηελ επηθάλεηα. Πξάγκαηη ν βξάρνο βγήθε ζηελ επηθάλε-

ηα θαη απνθαιύθζεθε πσο επξόθεηην γηα έλα άγαικα ηνπ Δξαθιή ηεξαζηίσλ δηαζηάζεσλ.  

 

   ηηο 31 Ενπιίνπ, ν Λπθνύδεο επέζηξεςε ζηνλ ηόπν ηνπ λαπαγίνπ (από όπνπ είρε θύγεη ζηηο 

19 Φεβξνπαξίνπ) γηα λα παξαθνινπζήζεη ην δεύηεξν θνκκάηη ησλ εξγαζηώλ. ην εκεξνιό-

γην ηνπ γξάθεη γηα εθείλε ηελ εκέξα, πσο νη δύηεο ηζρπξηζηήθαλε πσο θάησ από δύν κεγάιν-

πο βξάρνπο ππήξραλε κάξκαξα, νπόηε ήηαλ απαξαίηεην λα ξπκνπιθεζνύλε, ώζηε απηά λα 

ειεπζεξσζνύλε. Πξάγκαηη ε “Μπθάιε”, κε κεγάιε δπζθνιία θαηάθεξε λα ζύξεη ηνπο βξά-

ρνπο ζηελ άβπζζν θαη από ην ζεκείν όπνπ βξηζθόληνπζαλ αλειθύζζεθε κηα κάδα, απνηειν-

ύκελε από κέιε καξκάξηλσλ αγαικάησλ, θνκκάηηα ραιθνύ θαη μύινπ.  
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   ηηο 2 Ώπγνύζηνπ, θαηά ην ηαμίδη ηεο επηζηξνθήο ηνπ ζηνλ Πεηξαηά, ν Λπθνύδεο θαηαγ-

ξάθεη δηάθνξεο ζθέςεηο ηνπ, ζρεηηθά κε ηηο εξγαζίεο ηεο αλειθύζεσο. Μεηαμύ άιισλ, ζρν-

ιηάδεη ηελ άζρεκε θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξήθε ηνπο δύηεο ζε απηή ηελ δεύηεξε επίζθεςή 

ηνπ ζηνλ ηόπν ησλ εξγαζηώλ. Αύν από απηνύο είραλε κείλεη εκηπαξάιπηνη θαη έλαο αθόκα, ν 

Γεώξγηνο Κξεηηθόο, είρε πεζάλεη από ηελ αζζέλεηα ησλ δπηώλ.  

 

2.2. ύγσπονερ Αναθοπέρ ηος ναςαγίος και ηος Μησανιζμού ηων Ανηικς-

θήπων 

     

  ηα ρξόληα πνπ αθνινύζεζαλ, ην κπζηήξην πνπ θάιππηε ην λαπάγην θαη ηα επξήκαηά ηνπ 

ζπλέρηζε λα απαζρνιεί ηελ επηζηεκνληθή θνηλόηεηα. Αεκνζηεύηεθαλ άξζξα ζρεηηθά κε ην 

λαπάγην θαη εθδόζεθαλ βηβιία, θάπνηα από απηά, αλαθνξηθά κε ηνλ Μεραληζκό ησλ Ώληηθπ-

ζήξσλ.  

 

 2.2.1. Πεπιοδικό “Ήλιορ”, ηςλ. Δμμ. Λςκούδηρ, 1957 

 

  Σν 1957, ν ηπι. Βκκ. Λπθνύδεο ηεο Ώθαδεκίαο Ώζελώλ (γηόο ηνπ Βκκ. η. Λπθνύδε), 

δεκνζίεπζε ζην πεξηνδηθό “Ήιηνο” (ηεύρε : 343, 345, 347, 348, 350, 351, 355) κεξηθά άξζξα 

ηνπ ζρεηηθά κε ηνλ λαπάγην ησλ Ώληηθπζήξσλ θαη ηα επξήκαηά ηνπ.  

 

  Ο ηπι. Βκκ. Λπθνύδεο δεκνζίεπζε ην πξώην ηνπ άξζξν, ζην ηεύρνο 343, ζην νπνίν αλέ-

θεξε πσο ε αθνξκή γηα λα αζρνιεζεί κε απηό ην δήηεκα ηόζν θαηξό κεηά, ήηαλ ε αλεύξεζε 

θάπνησλ ζεκεηώζεσλ, πνπ θξαηνύζε ν ίδηνο ηελ επνρή πνπ γηλόληνπζαλ νη αξραηνινγηθέο 

δηακάρεο. ε απηό ην πξώην άξζξν, θάλεη κηα ζύληνκε πεξηγξαθή ηνπ λεζηνύ ησλ Ώληηθπζή-

ξσλ.   

 

  ην ηεύρνο 345, μεθηλάεη πεξηγξάθνληαο έλα πεξηζηαηηθό, ζρεηηθό κε ηελ αλαθάιπςε ηνπ 

λαπαγίνπ: Σν 1897, ε ειιεληθή θπβέξλεζε, εγθαηέζηεζε ζηηο λήζνπο Κύζεξα θαη Ώληηθύ-

ζεξα νπηηθνύο ηειέγξαθνπο, γηα λα είλαη δπλαηή ε επηθνηλσλία κε ηελ Κξήηε, αθνύ ε ηνπξ-

θηθή δηνίθεζε, ππό ηεο νπνίαο ηελ θαηνρή βξηζθόηαλε εθείλε ηελ πεξίνδν, είρε απαγνξεύζεη 
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λα δηαβηβάδνληαη ηειεγξαθήκαηα ζηελ Βιιάδα θαη αληηζηξόθσο. Ώλήκεξα ηεο Γσνδόρνπ 

Πεγήο ηνπ 1900, ν ηειεγξαθεηήο ησλ Ώληηθπζήξσλ, δηαβίβαζε ζηνλ ηειεγξαθεηή ησλ Κπ-

ζήξσλ, κία αλαθνξά ζρεηηθή κε ηελ αλαθάιπςε ελόο αξραηνινγηθνύ ζεζαπξνύ, ε νπνία 

πξνθάιεζε κεγάιν ζάιν ζηελ Κπβέξλεζε θαη ζηνπο αξραηνινγηθνύο θύθινπο. Δ αλαθνξά 

απηή, έιεγε πσο δέθα εκέξεο πξηλ, ηελ Μεγάιε Σξίηε ηνπ 1900, δύν ζθνπγγαξάδηθα από ηελ 

ύκε επηζηξέθνληαο από ηηο αθηέο ηεο ΐνξείνπ Ώθξηθήο (πηζαλόο ηελ πιεξνθνξία απηή ηελ 

πήξε ιάζνο από ην ζύγγξακκα ηνπ βνξώλνπ δηόηη όπσο πξναλαθέξακε νη ζθνπγγαξάδεο 

πηζαλόηαηα θαηεπζπλόληνπζαλ πξνο ηελ ΐόξεηα Ώθξηθή), αλαγθάζηεθαλ εμαηηίαο ηεο θαθν-

θαηξίαο, λα πξνζαξάμνπλ ζηνλ όξκν Πνηακό ησλ Ώληηθπζήξσλ. Βθεί έλαο δύηεο, ςάρλνληαο 

γηα ζαιαζζηλά γηα ηελ λεζηεία ησλ εκεξώλ, βξήθε ζηνλ βπζό αξραηόηεηεο, πνπ έπηαλαλ κή-

θνο ηνπιάρηζηνλ 55 κέηξσλ, θαη απέζπαζε ην ρέξη ράιθηλνπ αγάικαηνο γηα απόδεημε. Οη θα-

πεηάληνη ησλ θατθηώλ αθνύ επηβεβαίσζαλ ηελ αλαθάιπςε, βνπηώληαο νη ίδηνη ζηνλ βπζό, 

έθαλαλ παληά γηα ηελ ύκε. Ώξθεηνύο κήλεο κεηά, νη δύν πινίαξρνη παξνπζηάζηεθαλ ζηνλ 

ππνπξγό Παηδείαο πύξν ηάε, ηνπ δείμαλε ην ράιθηλν ρέξη ζαλ πεηζηήξην, θαη ηνπ δεηήζαλε 

ηελ άδεηα λα αλαζύξνπλ ηνλ αξραηνινγηθό ζεζαπξό, έλαληη ακνηβήο. Έηζη θαη μεθίλεζε ε 

αλέιθπζε ησλ αξραηνηήησλ κε πνιιέο δπζθνιίεο. ηηο 27 Αεθεκβξίνπ ηνπ 1900 αλαθνηλώ-

ζεθε ε αλέιθπζεο ηνπ πεξίθεκνπ ράιθηλνπ αγάικαηνο ηνπ “Βθήβνπ” θαη ζπλνιηθά αλαζύξ-

ζεθαλ 35 ράιθηλα θαη καξκάξηλα αγάικαηα, 4 αγάικαηα ίππσλ, δηάθνξα ζθεύε ηνπ πινίνπ 

θαη ζσξνί από ρέξηα θαη πόδηα. Ώπό ηνπο ζσξνύο απηνύο, δηαθαίλεηαη  πσο ηα αγάικαηα πνπ 

βξίζθνληαη ζην βπζό είλαη πνιύ πεξηζζόηεξα από ηα αλειθπζζέληα, ηνπιάρηζηνλ ηεηξαπιά-

ζηα. 

 

  ην ηεύρνο 347, ν Λπθνύδεο αλαθέξεηαη ζηνπο πκηαθνύο δύηεο θαη ζηελ αθνζίσζε πνπ 

επέδεημαλ θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ. Έπεηηα αλαθέξεηαη ζηελ ζέζε πνπ βξέζεθαλ 

νη αξραηόηεηεο ζηνλ βπζό ησλ Ώληηθπζήξσλ. Έπηαλαλ ρώξν κήθνπο 52 κέηξσλ, θαη βξηζθόλ-

ηνπζαλ ηαμηλνκεκέλεο ζε ζσξνύο, αιινύ ηα ράιθηλα θαη αιινύ ηα καξκάξηλα. ηνλ ρώξν 

απηό, βξέζεθε θαη έλαο κνλαδηθόο αλζξώπηλνο ζθειεηόο, πνπ ζεκαίλεη όηη ην πιήζνο ηνπ 

πιεξώκαηνο θαη ησλ επηβαηώλ, αλ είρε, ηνπ θαξαβηνύ είραλ ηνλ ρξόλν λα ην εγθαηαιείςνπλ 

πξνηνύ απηό βπζηζηεί. 
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  ην ηεύρνο 348, πεξηγξάθεη ηελ δηάηαμε ησλ αξραηνηήησλ ζηνλ βπζό. Σν πξώην εύξεκα, 

βξέζεθε ζε απόζηαζε 25 κέηξσλ από ηελ ζηεξηά, ζεκείν ζην νπνίν ζα έπξεπε λα είλαη ε 

πιώξε ηνπ θαξαβηνύ. Ώθνινπζνύζε ν ζσξόο κε ηα ράιθηλα αγάικαηα, ηα νπνία είραλ ηνπν-

ζεηεζεί πξνθαλώο σο ειαθξόηεξα από ηα καξκάξηλα ζην πξώην ακπάξη, ώζηε λα θξαηηέηαη 

ην θαξάβη “θαινδπγηζκέλν”. ηελ ίδηα ζέζε βξέζεθαλ ηέζζεξηο κνιύβδηλνη θώλνη, νη νπνίνη 

θαηά ηελ γλώκε ηνπ Λπθνύδε ρξεζηκνπνηνύληαλ ζηελ βπζνκέηξεζε πνπ έθαλαλ από ηελ 

πιώξε, όζν πιεζίαδαλ ζηελ αθηή. ην ίδην ζεκείν βξέζεθαλ επίζεο δηάθνξα ζθεύε θηελήο 

θαηαζθεπήο, γεγνλόο πνπ ππνδεηθλύεη πσο ζε εθείλν ην ζεκείν βξηζθόληνπζαλ ηα δηακεξίζ-

καηα ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ θαξαβηνύ. Έπεηηα, θαηά ηε κεξηά ηεο πξύκλεο, βξέζεθε ν ζσξόο 

κε ηα καξκάξηλα αγάικαηα, θαη αθόκα πην πίζσ πνιπηειέζηεξα αληηθείκελα, πνπ ζα κπνξν-

ύζαλ λα αλήθνπλε, ζην αλώηαην πιήξσκα ηνπ θαξαβηνύ, ησλ νπνίσλ ηα θαηαιύκαηα βξίζ-

θνληαη ζπλήζσο ζε εθείλε ηελ πιεπξά. Ο Λπθνύδεο ζηε ζπλέρεηα αλαθέξεηαη ζηνλ Μερα-

ληζκό ησλ Ώληηθπζήξσλ, ηνλ νπνίν ραξαθηεξίδεη σο ην πην κπζηεξηώδεο εύξεκα ηνπ λαπαγί-

νπ θαη κε επηρείξεκα ην γεγνλόο πσο ε Ώιεμάλδξεηα ηεο Ώηγύπηνπ είρε ζαλ κνλνπώιην ηελ 

θαηαζθεπή ηέηνηνπ είδνπο νξγάλσλ, ππνζηεξίδεη πσο ν ζεζαπξόο, ζα κπνξνύζε λα έρεη απηή 

ηελ πξνέιεπζε.       

 

   ην ηεύρνο 350, ν Λπθνύδεο αλαθέξεηαη ζηα αγάικαηα πνπ βξέζεθαλ ζην λαπάγην, από ηα 

νπνία θάπνηα ήηαλ πξσηόηππα θαη θάπνηα άιια αληίηππα αξραηόηεξσλ έξγσλ. Κάπνηα από 

ηα αληίηππα απηά, θαίλνληαη ζαλ λα θνξηώζεθαλ ζην θαξάβη ακέζσο κεηά ηελ θαηαζθεπή 

ηνπο, πνπ ππνδεηθλύεη πσο θαηαζθεπαζηήθαλε καδηθά θαη πξνο πώιεζε. Έπεηηα πεξηγξάθεη 

κεξηθά από ηα πην γλσζηά  αγάικαηα πνπ βξέζεθαλ κεηαμύ ησλ επξεκάησλ ηνπ ζεζαπξνύ.  

 

  ην ηεύρνο 351, ην άξζξν ηνπ Λπθνύδε αλαθέξεηαη απνθιεηζηηθά ζην πεξίθεκν ράιθηλν 

άγαικα ηνπ Βθήβνπ ησλ Ώληηθπζήξσλ, ζηηο δηαδηθαζίεο θαζαξηζκνύ θαη ζπγθόιιεζεο ηνπ, 

θαη ζηελ καθξνρξόληα δηαθσλία ησλ εηδηθώλ ζρεηηθά κε ην πνηνλ παξηζηάλεη. Σνλ πξώην θα-

ζαξηζκό ηνπ αγάικαηνο αλέιαβε ν θαζεγεηήο ηεο ρεκείαο, ζσλ Ρνπζζόπνπινο ηνλ Ενύλην 

ηνπ 1901, θαη έπεηηα ηελ ζπγθόιιεζε ηνπ επεξάησζε ν Γάιινο ζπγθνιιεηήο Ώιθξέδνο Ώλ-

δξέ (ε ζπγθόιιεζε δηήξθεζε από ηηο 14 Ώπγνύζηνπ έσο ηηο 30 επηεκβξίνπ ηνπ 1902). ρε-

ηηθά κε ηελ δηακάρε ησλ εηδηθώλ, γηα ηελ ηαπηόηεηα ηνπ αγάικαηνο, ν Λπθνύδεο αλαθέξεη 
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ραξαθηεξηζηηθά ην γεγνλόο πσο ν γεινηνγξάθνο Θέκνο Άλληλνο, δεκνζίεπζε άικπνπκ ζην 

νπνίν θάζε γεινηνγξαθία, παξίζηαλε θαη κία δηαθνξεηηθή ηαπηόηεηα ηνπ “Βθήβνπ”. 

 

  ην ηεύρνο 355 ηνπ πεξηνδηθνύ, ν Λπθνύδεο δεκνζίεπζε έλα άξζξν κε πηζαλά ζπκπεξάζ-

καηα αλαθνξηθά κε ηνλ ζεζαπξό ην Ώληηθπζήξσλ, ππό ηελ κνξθή εξσηήζεσλ θαη απαληή-

ζεσλ. Σα ζπκπεξάζκαηα απηά είλαη ηα εμήο: 

 

a)   Ώπό ηελ απόζηαζε πνπ θαιύπηαλε νη αξραηόηεηεο ζηνλ βπζό, θαηαδεηθλύεηαη όηη ην 

κήθνο ηνπ πινίνπ ήηαλε ιίγν κεγαιύηεξν από 52 κέηξα θαη ην κέγηζην πιάηνο ηνπ ιίγν 

κηθξόηεξν από 17 κέηξα. Σέηνηνπ κεγέζνπο πινία, είραλε πιήξσκα 680 αλδξώλ, θαη 

ρξεζηκνπνηνύληαλ ηελ επνρή ησλ Πηνιεκαίσλ. 

b)   Μεηαμύ ησλ επξεκάησλ βξέζεθαλ δηάθνξα πνιπηειή αληηθείκελα ηα νπνία πηζαλώο 

λα αλήθαλε ζε επηβάηεο ηνπ πινίνπ θαη αληίγξαθα  αγαικάησλ θαηαζθεπαζκέλα γηα 

εκπνξηθνύο ζθνπνύο. Σν πινίν ινηπόλ ήηαλε εκπνξηθό θαη όρη πνιεκηθό.  

c)   Ο άλεκνο πνπ αλάγθαζε ην πινίν λα θαηαθύγεη ζην ζεκείν όπνπ ηειηθά λαπάγεζε (α-

λαηνιηθή πιεπξά ηνπ λεζηνύ ησλ Ώληηθπζήξσλ) ζα πξέπεη λα ήηαλε δπηηθόο. Σέηνηνπ 

είδνπο άλεκνη ζηελ πεξηνρή (κεηάπησζε ΐνξηά ζε Απηηθό άλεκν), είλαη ζπλεζέζηεξνη 

ηνλ Μάην, νπόηε είλαη πηζαλό ην λαπάγην λα έγηλε απηόλ ηνλ κήλα. 

d)   Δ θαηεύζπλζε ηνπ πινίνπ ζα πξέπεη λα ήηαλε από ΐνξξά πξνο Νόην. 

e)   ε κέξνο ηνπ ζθειεηνύ ηνπ ζθάθνπο πνπ βξέζεθε ζηνλ βπζό, ππάξρνπλ ίρλε απαλ-

ζξαθώζεσο , νπόηε πηζαλώο ε θαηαζηξνθή λα επήιζε από ππξθαγηά.  

f)   Ώλάκεζα ζηα επξήκαηα βξέζεθαλ θαη ηεκάρηα κηαο πνιπηεινύο θιίλεο παξόκνηαο κε 

άιιεο ηέζζεξηο πνπ έρνπλ βξεζεί ζηελ Μηθξά Ώζία θαη ζηελ Εηαιία. Ώπό ηελ επνρή 

ζηελ νπνία αλήθνπλε απηέο νη ηέζζεξηο θιίλεο, πξνθύπηεη όηη ην λαπάγην έγηλε κεηαμύ 

ηνπ ΐ΄ π.Υ. θαη Ώ΄ κ.Υ. αηώλα. Βπίζεο, από ην είδνο ησλ γξακκάησλ ηνπ Μεραληζκνύ 

πνπ βξέζεθε κεηαμύ ησλ επξεκάησλ, ε επνρή πνπ έγηλε ην λαπάγην, δελ κπνξεί λα 

πξνζδηνξηζηεί αξγόηεξα ηνπ Ώ΄ π. Υ. αηώλα.  

g)   Ο ηόπνο πξννξηζκνύ ηνπ πινίνπ ζα κπνξνύζε λα ήηαλ ε Ώιεμάλδξεηα ηεο Ώηγύπηνπ, 

αθνύ κόλν εθεί λαππεγνύληαλ εθείλε ηελ επνρή πινία ηνπ απηνύ κεγέζνπο θαη αθνύ 

ήηαλ ν θαηεμνρήλ ηόπνο θαηαζθεπήο αζηξνλνκηθώλ νξγάλσλ, όπσο ήηαλ θαη ν Μερα-

ληζκόο ησλ Ώληηθπζήξσλ.   
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  2.2.2. Λοιπέρ αναθοπέρ 

 

   ηα επόκελα ρξόληα ,πνιινί επηζηήκνλεο αζρνιεζήθαλε κε ην ζέκα ηνπ Μεραληζκνύ ησλ 

Ώληηθπζήξσλ, δεκνζηεύνληαο άξζξα θαη εθδίδνληαο βηβιία ζρεηηθά κε ην ζέκα απηό.  

 

   Σν 1959, ν Derek de Solla Price δεκνζίεπζε έλα άξζξν ηνπ ζρεηηθά κε ηνλ Μεραληζκό ζην 

πεξηνδηθό Scientific American κε ηνλ ηίηιν “An Ancient Greek Computer”. ην άξζξν ηνπ 

απηό, ν Price, θάλεη κηα πξώηκε εθηίκεζε ησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ νξγάλνπ. Σν 1974, δεκνζίε-

πζε ην βηβιίν ηνπ κε ηίηιν “Gears from the Greeks”, πνπ είλαη θαη ε πξώηε αλαιπηηθή θαη 

εθηεηακέλε κειέηε πνπ δεκνζηεύηεθε ζηα ζύγρξνλα ρξόληα ζρεηηθά κε ην ζέκα ηνπ Μερα-

ληζκνύ. ηελ εξγαζία ηνπ απηή ν Price κηιάεη γηα ην λαπάγην, εμηζηνξεί πσο έγηλε ε αλαθά-

ιπςή ηνπ, πεξηγξάθεη ηα ηκήκαηα ηνπ Μεραληζκνύ θαη θαηαγξάθεη ηηο πηζαλέο ιεηηνπξγίεο 

ηνπ.   

 

   Σν 1994, ν Υξήζηνο Λάδνο, ηζηνξηθόο εξεπλεηήο, δεκνζίεπζε έλα βηβιίν κε ηίηιν “Ο Τ-

πνινγηζηήο ησλ Ώληηθπζήξσλ, Μηα ειιεληθή αλαθάιπςε ηνπ 80 π. Υ.”. ε απηό ην βηβιίν, ν 

Λάδνο, κηιάεη γηα ηελ αλαθάιπςε θαη ηελ ηζηνξηθή θαηαγσγή ηνπ Μεραληζκνύ ησλ Ώληηθπ-

ζήξσλ, γηα ηα κέξε πνπ ηνλ απνηεινύλ θαη γηα ηελ έξεπλα πνπ έθαλε ν Price. 

 

   Σν 2006, ε Οκάδα Αηεξεύλεζεο ηνπ Μεραληζκνύ ησλ Ώληηθπζήξσλ, δεκνζίεπζε ζην πεξη-

νδηθό Nature, έλα άξζξν κε ηίηιν: “Decoding the ancient Greek astronomical calculator 

known as the Antikythera mechanism”, ζην νπνίν πεξηγξάθνληαη πεξηιεπηηθά ηα ηερληθά ρα-

ξαθηεξίζηεθα ηνπ Μεραληζκνύ.  

 

   Δ δεκνζηνγξάθνο Jo Marchant, δεκνζίεπζε ην 2008 έλα βηβιίν κε ηίηιν “Ο Μεραληζκόο 

ησλ Ώληηθπζήξσλ- μλγ. Decoding the Heavens”. ην βηβιίν απηό, ε Marchant κηιάεη γηα ην 

πεξίθεκν θαη παζίγλσζην πηα όξγαλν πνπ βξέζεθε κεηαμύ ησλ επξεκάησλ ηνπ λαπαγίνπ ησλ 

Ώληηθπζήξσλ θαη πεξηγξάθεη ηηο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ζρεηηθά κε απηό.  
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   ηηο 31 Ενπιίνπ ηνπ 2008, ε Οκάδα Αηεξεύλεζεο ηνπ Μεραληζκνύ ησλ Ώληηθπζήξσλ, δε-

κνζίεπζε ζην πεξηνδηθό Nature, έλα αθόκα άξζξν ηεο κε ηίηιν: “Calendars with Olympiad 

display and eclipse prediction on the Antikythera Mechanism”, αξθεηά εθηεηακέλν απηή ηε 

θνξά, αλαθνξηθά κε ηηο λέεο έξεπλεο θαη αλαθαιύςεηο πνπ έρνπλ γίλεη ζρεηηθά κε ηνλ Μερα-

ληζκό ησλ Ώληηθπζήξσλ. ην άξζξν απηό πεξηγξάθνληαη, θπξίσο, νη δίζθνη ελδείμεσλ ηνπ 

κπζηεξηώδνπο απηνύ νξγάλνπ ζηνπο νπνίνπο ζπκπεξηιακβάλεηαη γηα πξώηε θνξά θη έλαο 

Οιπκπηαθόο δίζθνο ελδείμεσλ.  

 

3. ΑΣΡΟΝΟΜΙΚΔ ΠΡΟΔΚΣΑΔΙ ΣΟΤ ΜΗΥΑΝΙΜΟΤ 

ΣΩΝ ΑΝΣΙΚΤΘΗΡΩΝ 
 

   Ο Μεραληζκόο ησλ Ώληηθπζήξσλ, όπσο πξναλαθέξζεθε, ήηαλ έλα πεξίπινθν αζηξνλνκηθό 

όξγαλν αθξηβείαο. Πνηα ήηαλ, όκσο, ε αθξηβήο ρξεζηκόηεηά ηνπ θαη ηη αθξηβώο έθαλε απηό 

ην κπζηεξηώδεο όξγαλν ηεο αξραηόηεηαο; Οη εξεπλεηέο από ηελ πξώηε ζηηγκή ηεο αλεύξεζεο 

ηνπ ςάρλνπλε ηελ απάληεζε θαη έρνπλε δεκνζηεπηεί πνιιέο κειέηεο ζρεηηθά κε ην ζέκα απ-

ηό.      

 

   ύκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο έξεπλεο, ζην κπξνζηηλό δίζθν ελδείμεσλ, θαηαδεηθλύνληαη νη 

ζέζεηο ηεο ειήλεο θαη ηνπ Διίνπ ζηνλ δσδηαθό θύθιν θαη έλα εκεξνιόγην 365 εκεξώλ πνπ 

κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί θαη ζηα δίζεθηα έηε. Οη νπίζζηνη δίζθνη ελδείμεσλ, πηζαλόηαηα λα 

ήηαλ ζπεηξνεηδείο. Ώπό απηνύο, ν άλσ, πνπ έρεη πέληε δαθηπιίνπο, δείρλεη ηνπο 235 κήλεο 

ηνπ Μεησληθνύ θύθινπ (ζύκθσλα κε ηνλ Μέησλα 235 ζειεληαθνί κήλεο ηζνύληαη κε 19 ε-

ιηαθά έηε), ν άλσ αξηζηεξόο ππνβνεζεηηθόο δίζθνο ηα 76 ρξόληα ηνπ θύθινπ ηνπ Καιιίππνπ 

(ν Κάιιηππνο δηνξζώλνληαο ην ζθάικα ηνπ Μεησληθνύ θύθινπ, ππνιόγηζε όηη 76 ειηαθά 

έηε είλαη 940 ζειεληαθνί κήλεο) θαη ν άλσ δεμηόο ππνβνεζεηηθόο δίζθνο (Οιπκπηαθόο δίζ-

θνο ελδείμεσλ) αληηπξνζσπεύεη ηνπο Παλειιαδηθνύο αγώλεο (Οιπκπηαθνύο, Ίζζκηα, Νέκεα 

θαη Πύζηα). Ο θάησ νπίζζηνο δίζθνο ελδείμεσλ, δείρλεη ηνλ θύθιν ηνπ άξνπ (ν θύθινο ηνπ 

άξνπ, έρεη πεξίνδν 223 ζπλνδηθνύο κήλεο, πνπ ηζνύληαη κε 18 ειηαθά έηε, θαη κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ πξόβιεςε εθιείςεσλ ηνπ Διίνπ θαη ηεο ειήλεο) θαη ν θάησ ππνβνε-

ζεηηθόο δίζθνο ηνλ θύθιν ηνπ Βμειηγκνύ (ν θύθινο ηνπ Βμειηγκνύ είλαη ηξεηο πεξίνδνη ά-

ξνπ, δειαδή 54 ειηαθά έηε) πνπ πξνβιέπεη εθιείςεηο κε αθόκα κεγαιύηεξε αθξίβεηα από 
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ηνλ θύθιν ηνπ άξνπ (πεξηνδηθό Nature, “Calendars with Olympiad display and eclipse pre-

diction on the Antikythera Mechanism”, 31/06/2008). 

 

 

   Σα παξαπάλσ γίλνληαη εκθαλέζηεξα, αλ κειεηήζνπκε ηα γξαλάδηα ηνπ Μεραληζκνύ θαη 

κεηξήζνπκε ηα δόληηα ηνπο (πεξηνδηθό Nature, Decoding the Antikythera Mechanism: Inves-

tigation of an ancient Astronomical Calculator, Supplementary Notes 2). Ο Μεησληθόο δίζ-

θνο θάλεη 5 νιόθιεξεο ζηξνθέο ζε 19 ρξόληα, νπόηε ν απαηηνύκελνο ιόγνο ζα είλαη    

  

από ηελ δηάηαμε ησλ γξαλαδηώλ θαη ππνινγίδνληαο ηελ αλαινγία ησλ δνληηώλ ηνπο, βιέπνπ-

κε πσο ηα αιιεινεκπιεθνύκελα γξαλάδηα b1-l1+l2-m1+m2-n1 δίλνπλ ηνλ αλακελόκελν ιό-

γν  

 

  

 
 

Δηθόλα 17. Η δηάηαμε ηωλ γξαλαδηώλ ηνπ Μεραληζκνύ 
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   Ο ππνβνεζεηηθόο δίζθνο ηνπ Καιιίπνπ θάλεη κία ζηξνθή γηα θάζε Μεηνληθό θύθιν (5 

ζηξνθέο ν θαζέλαο) νπόηε ν ιόγνο ζα πξέπεη λα είλαη  

 

ηνλ νπνίν θαη παίξλνπκε από ηα γξαλάδηα p1+p2-o1 

 

   Ο δίζθνο ηνπ άξνπ θάλεη ηέζζεξηο ζηξνθέο ζε 223 ζπλνδηθνύο κήλεο θαη 235 ζπλνδηθνί 

κήλεο αληηζηνηρνύλ ζε 19 ειηαθά έηε. Άξα ε ν ιόγνο ζα πξέπεη λα είλαη  

 

ηνλ νπνίνλ παίξλνπκε από ηα γξαλάδηα b2-l1+l2-m1+m3-e3+e4-f1+f2-g1 

 

   Μία ζηξνθή ηνπ ππνβνεζεηηθνύ δίζθνπ ηνπ Βμειηγκνύ είλαη ηξεηο θύθινη ηνπ άξνπ (4 

ζηξνθέο ν θαζέλαο), δειαδή ν ιόγνο ππνινγίδεηαη 

 

ηνλ νπνίν θαη παίξλνπκε από ηα γξαλάδηα g2-h1+h2-i1 

 

   Έλα αθόκα αμηνζεκείσην γεγνλόο (πεξηνδηθό Nature, Decoding the Antikythera Mechan-

ism: Investigation of an ancient Astronomical Calculator, Supplementary Notes 2) είλαη πσο 

ζηνλ θάησ νπίζζην δίζθν ελδείμεσλ βξέζεθαλ 51 πεξίεξγα ζύκβνια (glyphs), ηα νπνία είλαη 

δείθηεο εθιείςεσλ θαη πεξηιακβάλνπλ ην  (έθιεηςε ζειήλεο) θαη ην Δ (έθιεηςε ειίνπ). 

 

3.1. Δπιγπαθέρ 
 

   Έλα από ηα θπξηόηεξα ζηνηρεία ηνπ Μεραληζκνύ είλαη νη επηγξαθέο ηνπ, νη νπνίεο βξίζ-

θνληαη ζε πάξα πνιιά ζεκεία ηνπ νξγάλνπ, όπσο ζηελ πίζσ πιεπξά, ζην παξάπεγκα θαη 
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ζηηο ζύξεο.  ηελ επηγξαθή ηνπ παξαπήγκαηνο εηδηθά, έρνπλ αλαγλσξηζηεί θπξίσο αζηξνλν-

κηθνί όξνη.  

 

   Οη επηγξαθέο απηέο είλαη ελδεηθηηθέο γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ Μεραληζκνύ αθνύ πξόθεηηαη 

γηα ηηο νδεγίεο ρξήζεο ηνπ. ηελ πίζσ πόξηα ππάξρεη ν αξηζκόο 235 (ΛΒ), πνπ καο δείρλεη 

ηελ ιεηηνπξγία ηνπ άλσ νπίζζηνπ δίζθνπ ελδείμεσλ (Μεησληθόο θύθινο) θαη ζηελ επηγξαθή 

θνληά ζηνλ θάησ νπίζζην δίζθν βξίζθνπκε ηηο ιέμεηο ΦΏΡΟ θαη ΕΠΏΝΕΏ (πεξηνδηθό Na-

ture, Decoding the ancient Greek astronomical calculator known as the Antikythera mechan-

ism, 2006).  

 

   Μέρξη ζηηγκήο έρνπλ δηαβαζηεί θαη αλαγλσξηζηεί 2160 γξάκκαηα από ηηο επηγξαθέο απηέο 

(πεξηνδηθό Nature, Decoding the Antikythera Mechanism: Investigation of an ancient Astro-

nomical Calculator, Supplementary Notes 2) κε ηελ βνήζεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ςεθηαθήο απε-

ηθόληζεο ΡΣΜ Dome ηεο Hewlett-Packard θαη ησλ ηνκνγξαθηώλ ηεο εηαηξίαο X-Tek. 

 

   Παξαθάησ ππάξρεη κηα ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηεο ζπρλόηεηαο εκθάληζεο ηνπ θάζε γξάκκα-

ηνο ζηηο επηγξαθέο (Πίλαθαο 1) γηα έλα ζύλνιν 1712 γξακκάησλ (πεξηνδηθό Nature, Decod-

ing the Antikythera Mechanism: Investigation of an ancient Astronomical Calculator, Sup-

plementary Notes 2). Ώλάκεζα ζηνπο ραξαθηήξεο ησλ επηγξαθώλ, ππάξρνπλε θαη αξθεηά 

ζύκβνια θαη αξηζκνί, ηα νπνία έρνπλε αθαηξεζεί από ηελ ζηαηηζηηθή. Σα επηβεβαησκέλα 

γξάκκαηα είλαη 1420 θαη ηα κε επηβεβαησκέλα 298. Με ηνλ όξν κε επηβεβαησκέλα γξάκκαηα 

ελλννύκε ραξαθηήξεο νη νπνίνη έρνπλε δηαβαζηεί, αιιά ππάξρεη ε πηζαλόηεηα ιάζνπο ζηελ 

ηαπηνπνίεζή ηνπο κε γξάκκαηα. ΐιέπνπκε πσο ηα πην ζπρλά εκθαληδόκελα γξάκκαηα είλαη 

ην Ο (κηθξνλ) θαη ην Ώ (Άιθα) θαη πσο ηξία γξάκκαηα εκθαλίδνληαη από κία κόλν θνξά. 
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   ύκθσλα κε ηνλ εκπεηξηθό λόκν ηνπ Zipf (Zipf’s low), αλ ζε θάπνην θείκελν κεηξεζεί ε 

ζπρλόηεηα εκθάληζεο ηεο θάζε κεκνλσκέλεο ιέμεο θαη γίλεη ην δηάγξακκα δηαζπνξάο ζε 

ινγαξηζκηθνύο άμνλεο ηόηε ε θιίζε ηεο επζείαο ζα είλαη ίζε κε -1 (κείσλ 1). Ο λόκνο απηόο 

κπνξεί λα γεληθεπηεί ζε νπνηαδήπνηε ζεηξά ςεθίσλ “θνπβαιάεη” θάπνηα πιεξνθνξία.  

    

   

Γπάμμα ζςσνόηηηα εμθάνιζηρ επι-

βεβαιωμένων γπαμμάηων 

ζςσνόηηηα εμθάνιζηρ μη 

επιβεβαιωμένων γπαμμά-

ηων 

ζςσνόηηηα εμθάνι-

ζηρ ζςνόλος γπαμ-

μάηων 

Ώ 153 40 193 

ΐ 1 0 1 

Γ 18 2 20 

Α 33 5 38 

Β 140 27 167 

Γ 1 0 1 

Δ 67 15 82 

Θ 3 2 5 

Ε 139 21 160 

Κ 29 11 40 

Λ 38 10 48 

Μ 59 7 66 

Ν 124 22 146 

Ξ 6 2 8 

Ο 168 31 199 

Π 70 11 81 

Ρ 55 12 72 

 124 19 143 

Σα 104 18 122 

Τ 41 10 51 

Φ 13 6 19 

Υ 14 8 22 

Φ 1 0 1 

Χ 18 9 27 

 
                                                                 Πίλαθαο 1 
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   Βθαξκόδνληαο ηελ κέζνδν απηή ζηα επηβεβαησκέλα γξάκκαηα ηνπ Μεραληζκνύ (Πίλαθαο 

2), παίξλνπκε ην αληίζηνηρν δηάγξακκα δηαζπνξάο (Αηάγξακκα 1). 

 

                                  

 

 

 

Νο 

(x) 

γπάμμα ςσνόηηηα εμθάνιζηρ επιβεβαιωμέ-

νων γπαμμάηων (y) 

1 Ο 168 

2 Α 153 

3 E 140 

4 I 139 
5  124 
6 Ν 124 
7 Σ 104 
8 Π 70 
9 H 67 

10 M 59 

11 Ρ 55 

12 Λ 38 

13 Τ 41 

14 Γ 33 

15 Κ 29 

16 Γ 18 
17 Χ 18 
18 Υ 14 
19 Φ 13 
20 Ξ 6 
21 Θ 4 

22 Β 1 

23 Φ 1 

24 Ε 1 

                                      
                                       Πίλαθαο 2 
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   Σα ζηνηρεία ηεο επζείαο είλαη 

 

y= α+βx   
α = 2,696687 
β = -1,12748 
σα= 0,163995 
σβ= 0,163926 
 
   ΐιέπνπκε πσο όλησο ε θιίζε ηεο επζείαο είλαη πνιύ θνληά ζην -1 (κείσλ έλα). 

 

   Ώλ ηώξα ζηε ζηαηηζηηθή πξνζζέζνπκε θαη ηα κε επηβεβαησκέλα γξάκκαηα (Πίλαθαο 3) 

ηόηε ην αληίζηνηρν δηάγξακκα δηαζπνξάο (Αηάγξακκα 2) ζα είλαη ην παξαθάησ. 

   
 
                                                                Γηάγξακκα 1 
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Νο 

(x) 

Γπάμμα ςσνόηηηα εμθάνιζηρ ζςνόλος γπαμ-

μάηων (y) 

1 Ο 199 

2 Α 193 

3 Δ 167 
4 Η 160 

5  143 
6 Ν 146 

7 Σ 122 
8 Ζ 82 

9 Π 81 
10 Ρ 72 

11 Μ 66 
12 Λ 48 

13 Τ 51 

14 Κ 40 

15 Γ 38 

16 Χ 27 
17 Υ 22 

18 Γ 20 
19 Φ 19 

20 Ξ 8 
21 Θ 5 

22 Β 1 
23 Φ 1 

24 Ε 1 
                                           
                                               Πίλαθαο 3 
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   Σα ζηνηρεία ηεο επζείαο είλαη 

 

y= α+βx   
α = 2,74646922 
β = -1,0773659 

σα= 0,15663232 
σβ= 0,15656624 
 
 

ΐιέπνπκε πσο ε θιίζε ηεο επζείαο είλαη θαη εδώ πάξα πνιύ θνληά ζην -1 (κείσλ έλα). 

 

 

   Δ ίδηα αθξηβώο δηεξγαζία αθνινπζήζεθε θαη παξαθάησ, ζηε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ησλ 

ιέμεσλ, εθηόο άξζξσλ, πξνζέζεσλ θαη ζπλδέζκσλ, ηνπ θεηκέλνπ ηεο επηγξαθήο ηεο κπξνζ-

ηηλήο ζύξαο ηνπ Μεραληζκνύ. Σελ θαηακέηξεζε ησλ ιέμεσλ έθαλε ν παιαηνγξάθνο Ώγα-

κέκλσλ Σζειίθαο. Οη πην ζπρλά εκθαληδόκελεο ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ είλαη νη ιέμεηο ΔΜΒΡΏ 

θαη ΔΛΕΟ.  

 

  
                                                                Γηάγξακκα 2 
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   ηε ζηαηηζηηθή (Πίλαθαο 4) δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ιέμεηο πνπ εκθαλίδνληαη κόλν κία 

θνξά. Σν αληίζηνηρν δηάγξακκα δηαζπνξάο ζα είλαη ην αθόινπζν. 

 

 

   

Νο 

(x) 

ζςσνόηηηα εμθάνιζηρ λέξεων (y) 

1 
17 

2 
10 

3 
6 

4 
4 

5 
4 

6 
4 

7 
4 

8 
3 

9 
3 

10 
2 

11 
2 

12 
2 

13 
2 

14 
2 

15 
2 

16 
2 

17 
2 

18 
2 

19 
2 

20 
2 

21 
2 

22 
2 

23 
2 

 
                                          Πίλαθαο 4 
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   Σα ζηνηρεία ηεο επζείαο είλαη 

 

y= α+βx   
α = 1,1214 
β = -0,6785 
σα= 0,045908 
σβ= 0,044323 
 
 
 

   ΐιέπνπκε πσο ε θιίζε ηεο επζείαο απνθιίλεη αξθεηά από ηελ ηηκή -1 (κείσλ έλα), πνπ νθε-

ίιεηαη ζην γεγνλόο όηη ην δείγκα ησλ ιέμεσλ (α) είλαη κηθξό θαη (β) από απηό ιείπνπλε νη 

πξνζέζεηο, νη ζύλδεζκνη θαη ηα άξζξα. 

 

 

  
                                                                Γηάγξακκα 3 
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4. ΔΠΙΛΟΓΟ 

 

   Πάλσ από δύν αηώλεο πξηλ, έλα πινίν, γεκάην ζεζαπξνύο, ηαμηδεύνληαο ζηηο ζάιαζζεο ηεο 

Μεζνγείνπ, θαηέθπγε ζην λεζί ησλ Ώληηθπζήξσλ όπνπ θαη βπζίζηεθε. Γηα ζρεδόλ 2000 ρξό-

ληα πεξηκέλαλε ηελ αλαθάιπςή ηνπο ηα αξραία ησλ Ώληηθπζήξσλ θαη όηαλ ηειηθώο βξεζήθα-

λε αλαζηαηώζαλε νιόθιεξν ηνλ επηζηεκνληθό θόζκν άιια θαη απινύο πνιίηεο. Ο ζεζαπξόο 

απνηειείην από αγάικαηα ηεξάζηηαο ηζηνξηθήο θαη αξρηηεθηνληθήο αμίαο, ζθεύε θαη δηάθνξα 

άιια αληηθείκελα. Ώλάκεζα ζην ζεζαπξό, βξέζεθαλ ηπραία θαη θάπνηεο πεξίεξγεο “πέηξεο”, 

πνπ απνδείρηεθαλ σο ην πην κπζηεξηώδεο θαη πεξίεξγν εύξεκα ηνπ λαπαγίνπ, ηνλ Μεραληζ-

κό ησλ Ώληηθπζήξσλ. Ώπό ηελ πξώηε ζηηγκή ηεο αλεύξεζεο ηνπ ζεζαπξνύ, νη επηζηήκνλεο, 

πξνζπάζεζαλ λα εμεγήζνπλ ηα δηάθνξα κπζηήξηα πνπ θαιύπηαλε ην λαπάγην θαη ηα επξή-

καηά ηνπ, πνιιέο θνξέο, δηαθσλώληαο κεηαμύ ηνπο θαη ζπλερίδνπλ λα ςάρλνπλ κέρξη ζήκε-

ξα. 

   Έρνπλε πεξάζεη 110 ρξόληα από ηελ αλαθάιπςε ηνπ λαπαγίνπ ησλ Ώληηθπζήξσλ θαη πνι-

ιά εξσηήκαηα εμαθνινπζνύλ λα κέλνπλ αλαπάληεηα θαη ίζσο δελ απαληεζνύλ πνηέ. Πνηα 

ήηαλε ε αθεηεξία ηνπ πινίνπ θαη πνηνο ν πξννξηζκόο ηνπ ζηνλ νπνίν δελ έθηαζε πνηέ; Ση 

παξηζηάλεη ηειηθά ην ράιθηλν αξηζηνύξγεκα ηνπ “Βθήβνπ”; Πόζα έξγα ηέρλεο βξίζθνληαη 

αθόκα θξπκκέλα ζηνλ βπζό ησλ Ώληηθπζήξσλ πεξηκέλνληαο ηελ αλαθάιπςή ηνπο; Καη ηέ-

ινο, ηη ήηαλε ηειηθά απηό ην πεξίπινθν αζηξνλνκηθό όξγαλν, ην ηόζν “κπξνζηά” από ηελ 

επνρή ηνπ, πνηνο ην θαηαζθεύαζε θαη πνηα ήηαλε ε ρξήζε ηoπ Μεραληζκνύ ησλ Ώληηθπζή-

ξσλ; 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

 

Μελεηηηέρ πος αζσολήθηκαν με ηο θέμα ηος ναςαγίος ηων Ανηικςθήπων 

και ηων εςπημάηων ηος 

 

Ιωάννης Ν. Σβορώνος 

 

   Ο Εσάλλεο βνξώλνο, γελλήζεθε ζηελ Μύθνλν ην 1863 θαη ζεσ-

ξείηαη έλαο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο Έιιελεο λνκηζκαηνιόγνπο. 

Αηεηέιεζε δηεπζπληήο ηνπ Ννκηζκαηηθνύ Μνπζείνπ, πξόεδξνο ηνπ 

Ώξραηνινγηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ θξάηνπο θαη από ην 1918 θαζεγε-

ηήο λνκηζκαηνινγίαο ζην Παλεπηζηήκην Ώζελώλ. Πέζαλε ζηελ Ώζή-

λα ην 1922.  

 

 

 
Σπσρίδων Στάης  

 

   Ο ππξίδσλαο ηάεο γελλήζεθε ζηα Κύζεξα 

ην 1859. Ήηαλ καζεκαηηθόο ηεο Μέζεο Βθπαί-

δεπζεο ηελ νπνία θαη εγθαηέιεηςε ην 1892 νπό-

ηε θαη εθιέρζεθε γηα πξώηε θνξά βνπιεπηήο 

Κπζήξσλ. Ώλέιαβε ην Τπνπξγείν Παηδείαο γηα 

πξώηε θνξά ην 1900 θαη αθόκα κία ην 1903. 

ηηο 18 Ενπλίνπ ηνπ 1904, κνλνκάρεζε, θαηόπηλ 

κίαο δηαθσλίαο, κε ηνλ βνπιεπηή Σξηθάισλ Ώ-

ιέμαλδξν Υαηδεπέηξνπ, ηνλ νπνίν θαη ζθόησζε. 

Όζηεξα από απηό θαη έλεθα ηεο θαηαθξαπγήο 

ηεο θνηλήο γλώκεο, ν ηάεο ππέβαιε ηελ παξαίηεζή ηνπ ζηελ Κπβέξλεζε. Πέζαλε ην 1932. 
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Εμμανοσήλ Στ. Λσκούδης 

 

   Ο Βκκαλνπήι Λπθνύδεο, γελλήζεθε ζην Ναύπιην ην 1849. πν-

ύδαζε Ννκηθά ζην Παλεπηζηήκην ηεο Ώζήλαο, από όπνπ αλαγνξε-

ύηεθε δηδάθησξ ην 1872. Σν 1875 κπήθε ζην δηθαζηηθό ζώκα θαη 

από ην 1888 ππεξέηεζε ζην εθεηείν Ώζελώλ. Ώπό ην 1896 δηεηέ-

ιεζε λνκηθόο ζύκβνπινο ηνπ θξάηνπο έσο ην 1905 θαη ηεο Βζληθήο 

Σξαπέδεο ηεο Βιιάδνο έσο ην ζάλαηό ηνπ. Πέζαλε ζηηο 13 Οθ-

ησβξίνπ ηνπ 1925.  

 

Στσλιανός Εμ. Λσκούδης 

 

   Ο ηπιηαλόο Λπθνύδεο, γηνο ηνπ Βκκαλνπήι Λπθνύδε, γελλή-

ζεθε ζηελ Βξκνύπνιε ην 1878. Φνίηεζε ζηε Ναπηηθή ρνιή Αν-

θίκσλ,  ηεο νπνίαο αξγόηεξα δηεηέιεζε θαη θαζεγεηήο. Ώπνζηξα-

ηεύηεθε κε ην βαζκό ηνπ Ώληηλαπάξρνπ θαη δηαθξίζεθε σο δηεπ-

ζπληήο Φάξσλ. Σν 1939 εμειέγε ηαθηηθό κέινο ηεο Ώθαδεκίαο 

Ώζελώλ. Πέζαλε ζηελ Ώζήλα ην 1958.  

 

Κωνσταντίνος Ράδος  

 

   Ο Κσλζηαληίλνο Ράδνο γελλήζεθε ζηελ Ώζήλα ην 

1862. πνύδαζε Ννκηθά ζην παλεπηζηήκην Ώζελώλ, από 

όπνπ απνθνίηεζε ην 1885 θαη ηζηνξία. Βθπόλεζε ην δη-

δαθηνξηθό ηνπ ζην Παλεπηζηήκην ηεο νξβόλεο θαη ην 

1895 δηνξίζηεθε σο θαζεγεηήο Ναπηηθήο Εζηνξίαο ζηε 

ρνιή Ναπηηθώλ Ανθίκσλ, από όπνπ παξαηηήζεθε ην 

1924 γηα λα αζρνιεζεί κε ηελ ζπγγξαθή. Πέζαλε ην 

1931. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ
Άρζρα Εθεκερίδωλ 1901-1902

Εθημερίδα Εζηία

19/01/1901 02/05/1902

07/05/1902

08/05/1902

22/05/1902

22/05/1902

II-1

Παραθάηω βρίζθοληαη ηα ασηούζηα άρζρα όπως δεκοζηεύηεθαλ από ηης εθεκερίδες “Αθρόποιης” (1 Μαρηίοσ έως 30 Ιοσλίοσ

1902), “Εζηία” (1 έως 19 Ιαλοσαρίοσ 1901 θαη 1 Μαΐοσ έως 31 Δεθεκβρίοσ 1902), “Ειεύζερος Τύπος” (1 έως 31 Μαΐοσ 1902), 

“Εκπρός” (1 έως 31 Μαΐοσ 1902), “Σθρηπ” (1 έως 31 Μαΐοσ 1902), “Σθαίρα” (1 Μαρηίοσ έως 31 Δεθεκβρίοσ 1902), “Πρωία” (13 

Απρηιίοσ 1901 έως 25 Ασγούζηοσ 1904) θαη ζτεηίδοληαη κε ηο λασάγηο θαη ηολ Μεταληζκό ηωλ Αληηθσζήρωλ.
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23/05/1902

06/06/1902

04/10/1902

28/10/1902

19/11/1902

II-2
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Εθημερίδα Ακρόπολις

05/03/1902

09/03/1902

10/03/1902

01/04/1902

07/04/1902

16/04/1902

02/05/1902

02/05/1902

II-3
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Εθημερίδα Εμπρός
03/05/1902

07/05/1902

09/05/1902
10/05/1902

11/05/1902

25/05/1902

II-5
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Εθημερίδα κριπ

03/05/1902

05/05/1902

07/05/1902

08/05/1902

09/05/1902

10/05/1902

21/05/1902

22/05/1902

23/5/1902

23/5/1902

25/05/1902

II-6
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Εθημερίδα Ελεύθερος Σύπος

10/05/1902 23/05/1902 24/05/1902

Εθημερίδα θαίρα

02/05/1902 05/06/1902 26/09/1902

II-7
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