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Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ-ΚΟΜΙΞ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 

ΤΟΥΡΤΑ 
 

Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων αποτελεί ένα μοναδικό 

αρχαιολογικό αντικείμενο, από τα πολυπλοκότερα και 

σπουδαιότερα ευρήματα της αρχαίας τεχνολογίας σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες τον 

θαυμάζουν στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και η ιστορία 

της έρευνας του είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο. 

Η κατασκευή του Μηχανισμού προϋπέθετε μεταξύ άλλων 

άριστη γνώση της Αστρονομίας, των μαθηματικών της 

γεωμετρίας, της μηχανολογίας, της μεταλλουργίας, της 

γεωγραφίας κ.α. Η ανακάλυψη του, η μελέτη του, η 

αποκωδικοποίηση του και η ανακατασκευή του απαίτησε 

την εμπλοκή ειδικών στους αντίστοιχους κλάδους, αλλά και 

αρχαιολόγων, δυτών, φυσικών,  ιστορικών, 

επιγραφολόγων, φιλόλογων κ.α. καθώς και  επιστημόνων 

με γνώσεις σε εξειδικευμένες νέες τεχνολογίες. 

Ως Δήμος αλλά και ως Δήμαρχος Αμπελοκήπων 

Μενεμένης θέλοντας να εκπληρώσουμε την επιθυμία μας 

για ενίσχυση της εξωσχολικής εκπαίδευσης, διοργανώσαμε 

αυτή την εκπαιδευτική ημερίδα με θέμα τον Μηχανισμό των 

Αντικυθήρων, με ειδικούς επιστήμονες του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,  που θα μας παρουσιάσουν: 

- Την ιστορία της εύρεσης του Μηχανισμού στο Ναυάγιο 

των Αντικυθήρων και την έρευνα που ακολούθησε 
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- Τα αστρονομικά δεδομένα που περιέχει και τη 

σημασία τους 

- Τον τρόπο λειτουργίας του και την εντυπωσιακή 

μηχανολογική του διάταξη 

Οι Προσκεκλημένοι ομιλητές είναι τα μέλη του 

νεοϊδρυθέντος Διεπιστημονικού Κέντρου έρευνας και 

προβολής του Μηχανισμού των Αντικυθήρων «Ιωάννης 

Σειραδάκης» του Α.Π.Θ., που συνεχίζουν την ερευνητική 

παράδοση του Α.Π.Θ., το οποίο εδώ και δυο δεκαετίες μέσα 

από διακεκριμένους μελετητές του δημοσιεύει μελέτες και 

νέα στοιχεία συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διεθνή έρευνα 

του Μηχανισμού. 

Παράλληλα, στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα προσφέρει 

στους τελειόφοιτους μαθητές όλων των Λυκείων του Δήμου 

το εξαιρετικό επιστημονικό βιβλίο: 

« Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ των ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ»  σε κόμιξ. 

Το έχουμε ξανακάνει. Έχουμε προμηθευτεί βιβλία και τα  

έχουμε διανείμει δωρεάν σε μαθητές των Νηπιαγωγείων και 

των Δημοτικών σχολείων μας για την καλλιέργειά της 

φιλαναγνωσίας. 

Πρόκειται λοιπόν για μια έκδοση του ενάλιου αρχαιολόγου 

Αλέξανδρου Τούρτα, συνδημότη μας Αμπελοκηπιώτη,  με 

την υποστήριξη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης και ειδικότερα Διεπιστημονικού Κέντρου 
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έρευνας και προβολής του Μηχανισμού των Αντικυθήρων 

«Ιωάννης Σειραδάκης» του Α.Π.Θ. 

Στις σελίδες του βιβλίου θα ανακαλύψετε με μοναδικό 

τρόπο την ομορφιά του θαυμαστού  μηχανισμού και μιας 

ξεχωριστής επιστήμονικής διαδικασίας. Με εύληπτο και 

ευσύνοπτο τρόπο παρουσιάζονται πληροφορίες για το 

ιδιαίτερο αυτό αρχαιολογικό αντικείμενο, χρησιμοποιώντας 

ένα ενδιαφέρον εκφραστικό μέσο, το κόμικ. Ο συνδυασμός 

του σκίτσου με το κείμενο κάνει το περιεχόμενο πιο 

ελκυστικό και κατανοητό και εμπλουτίζει και αποσαφηνίζει 

τις πληροφορίες για τη λειτουργία του εικονοποιώντας την. 

Η παιδεία μέσα από τα επιτεύγματα του πολιτισμού βοηθάει 

τη νεολαία στη διάπλαση της σκέψης, της αίσθησης, του 

ήθους και την ωθεί στη υγιή δημιουργικότητα. Η ταχύτητα 

της εξέλιξης των επιστημών, που επιδρούν στην 

καθημερινότητά μας, προκαλεί ιδιαίτερα εσάς τους νέους να 

επιχειρήσετε να αναζητήσετε μέσα από τη μαγεία της 

επιστήμης τα κλειδιά για την ανακάλυψη νέων 

προσεγγίσεων και νέων καινοτόμων τεχνολογιών. Η γνώση 

της λειτουργίας του «πρώτου υπολογιστή», όπως 

χαρακτηρίστηκε ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων, 

ευελπιστούμε να είναι η αφορμή για ένα τέτοιο ταξίδι. 

Σας ευχαριστώ.  

 


