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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ R.C. METROPOLITAN THESSALONIKI
Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων – Ο Αρχαιότερος
Αναλογικός Υπολογιστής της Ανθρωπότητας
Ήταν μια εκδήλωση που καθήλωσε το κοινό για τρείς ολόκληρες ώρες. Παρουσία
πολλών Ακαδημαϊκών, καθηγητών πανεπιστημίων και μελών του Μητροπολιτικού
Ροταριανού Ομίλου Θεσσαλονίκης, την Πέμπτη 11 Μαϊου, στο κατάμεστο από
κόσμο αμφιθέατρο «Στέφανος Δραγούμης» του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού,
πραγματοποιήθηκε με εξαιρετική επιτυχία η παρουσίαση του Μηχανισμού των
Αντικυθήρων – του Αρχαιότερου Αναλογικού Υπολογιστή της Ανθρωπότητας. Ήταν
πραγματικά μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση και όσοι είχαν την ευκαιρία να την
παρακολουθήσουν έφυγαν αληθινά εντυπωσιασμένοι, με τα όσα είδαν και
άκουσαν από τους εισηγητές καθηγητές. Το ζήτημα που έντονα απασχολεί την
παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, αλλά και η ανακατασκευή του περίφημου
Μηχανισμού που έγινε από την ομάδα καθηγητών του Α.Π.Θ. δίνουν μια νέα
προοπτική γνώσης των επιστημονικών δυνατοτήτων της Ελληνικής Αρχαιότητας σε
όλο τον κόσμο.
Ο πρόεδρος της Ακαδημίας Θεσμών και Πολιτισμών καθηγητής Κωνσταντίνος
Καρνασιώτης σε διάλογο με το κοινό, τόνισε ότι αυτό το πολυσύνθετο όργανο που
είναι ο Αρχαιότερος Αναλογικός Υπολογιστής, αποτελεί την επιτομή των επιστημών
της Ελληνικής Αρχαιότητας και ότι η έρευνα συνεχίζεται φέρνοντας συνεχώς και νέα
εκπληκτικά δεδομένα.
Όπως ανέφερε ο καθηγητής αστρονομίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης Γιάννης Σειριδάκης συνεχώς προστίθενται νέα επιστημονικά
δεδομένα για την λειτουργικότητα του Μηχανισμού που αφήνουν έκπληκτη την
παγκόσμια επιστημονική έρευνα. Ο δημιουργός των ακριβών και λειτουργικών
αντιγράφων, καθηγητής μηχανολογίας του Α.Π.Θ. Κυριάκος Ευσταθίου, ανέφερε
χαρακτηριστικά ότι στις πλευρικές οδηγίες του Μηχανισμού αποκαλύφθηκαν ήδη

περισσότερα από 3.000 ελληνικά γράμματα, σύμβολα και χαρακτήρες που
πιστοποιούν όχι μόνον την προέλευση, αλλά και την πολυσύνθετη λειτουργία του
Μηχανισμού σε υψηλό επίπεδο γνώσεων της μηχανολογίας, αστρολογίας και
τεχνικής ανάπτυξης της Ελληνικής Αρχαιότητας.
Η εκδήλωση οργανώθηκε από την Ακαδημία Θεσμών και Πολιτισμών και το
Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών
(Μακεδονίας & Θράκης) με τη συμμετοχή και συνεργασία του Ελληνικού Κέντρου
Επικοινωνίας και του R.C. Metropolitan Thessaloniki.

