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Αθήνα: Μινωϊκός ο πρώτος αναλογικός υπολογιστής, σύµφωνα µε τον
ερευνητή αιγαιακών γραφών, Μηνά Τσικριτσή
6 Απριλίου 2011 (13:19 UTC+2)
Τον πρώτο αναλογικό υπολογιστή στην ιστορία της
ανθρωπότητας είχαν ανακαλύψει οι Μινωίτες, όπως
υποστηρίζει ο κρητικός ερευνητής αιγαιακών γραφών,
Μηνάς Τσικριτσής.
Σύµφωνα µε τον ερευνητή, το µινωικό αντικείµενο, που
είχε βρεθεί το 1898 στο Παλαίκαστρο Σητείας,
προηγήθηκε του «Μηχανισµού των Αντικυθήρων» κατά
1.400 χρόνια και είναι ο πρώτος αναλογικός
υπολογιστής στην Ιστορία και µάλιστα φορητός.
«Αναζητώντας µινωικά ευρήµατα µε αστρονοµικές
απεικονίσεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου,
εντοπίσαµε µια λίθινη µήτρα από την περιοχή του
Παλαίκαστρου Σητείας. Στην µήτρα αυτή είχαν
αναφερθεί ο Στέφανος Ξανθουδίδης και ο Άρθουρ Έβανς, διατυπώνοντας ότι τα ανάγλυφα σύµβολα
που εµφανίζονται στην επιφάνεια της µήτρας συσχετίζονται µε τον Ήλιο και τη Σελήνη», τονίζει ο κ.
Τσικριτσής.
Όπως εξηγεί στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο κρητικός ερευνητής αφού πρώτα αναλύθηκε η ανάγλυφη απεικόνιση
του ακτινωτού δίσκου στο δεξιό µέρος της µήτρας αυτής, στη συνέχεια τεκµηριώθηκε η χρήση
αυτού, ως µήτρα για την κατασκευή ενός µηχανισµού, που χρησίµευε ως αναλογικός υπολογιστής
προσδιορισµού εκλείψεων. Ταυτόχρονα εξετάσθηκαν οι χρήσεις του µηχανισµού ως ηλιακό ρολόι
και ως όργανο υπολογισµού γεωγραφικού πλάτους.
«Η κατασκευή αυτή έχει τη δυνατότητα να προσδιορίσει την ώρα και το γεωγραφικό πλάτος ενός
τόπου αν χρησιµοποιήσουµε τα τρία εργαλεία, δύο βελόνες κι έναν διαβήτη, που υπάρχουν στην
µήτρα πάνω από το δίσκο», τονίζει ο κ. Τσικριτσής και εξηγεί: «Ο ακτινωτός δίσκος έχει στην
περιφέρεια 25 τριγωνικά σχήµατα αν τα αριθµήσουµε ανά µισή ώρα και τοποθετήσουµε µία βελόνα
κάθετα στο κεντρικό βαθούλωµα και προσανατολίσουµε τον κεντρικό σταυρό σε βορρά - νότο, τότε
η σκιά της βελόνας δείχνει το σηµείο του ακτινωτού δίσκου που αντιστοιχεί στην ώρα της
παρατήρησης. Φαίνεται λοιπόν ότι ο µηχανισµός αυτός θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ως
ηµερήσιο ηλιακό ρολόι χειρός (12,5ωρών). Από αυτή τη χρήση προκύπτει ότι η ώρα αντιστοιχεί σε
περίπου 58 λεπτά, πολύ κοντά στην ώρα που χρησιµοποιείται σήµερα. Θεωρώντας ότι ένας
τριγωνικός δείκτης (ακτινωτό τµήµα) αντιστοιχεί σε περίπου µισή ώρα, οι πέντε κουκίδες που
υπάρχουν πάνω σε κάθε τριγωνικό δείκτη χωρίζουν αυτόν σε 5 µικρότερες µονάδες χρόνου,
διάρκειας περίπου 6 σηµερινών λεπτών».
Εξηγώντας ο κ. Τσικριτσής τη χρήση του µηχανισµού για τον υπολογισµό του γεωγραφικού
πλάτους, τονίζει ότι «αν ο χρήστης του δίσκου χρησιµοποιούσε ως όργανα, µία βελόνα και µία
λαβίδα, που υπάρχουν στο αποτύπωµα του πλακιδίου και σηµείωνε ανά δύο εβδοµάδες την άκρη
της σκιάς όταν µεσουρανεί ο Ήλιος, τότε θα µπορούσε µε την γωνία «ω» να καταγράφει το
γεωγραφικό πλάτος του τόπου που βρίσκεται. Έτσι σε µελλοντική αποµάκρυνση του από τον τόπο
του στο βορρά, βρίσκοντας τη γωνία απόκλισης τού τόπου του θα µπορούσε, παρατηρώντας τη
σκιά της βελόνας, την αντίστοιχη εβδοµάδα, να προσδιορίσει πόσο βόρεια κατευθύνθηκε, ώστε να
µπορεί να επιστρέψει».
«Γράφοντας το βιβλίο µου για την «Αστρονοµία του Κρητοµυκηναϊκού Πολιτισµού», έφτασα και στο
συγκεκριµένο εύρηµα. Πρόκειται γι’ έναν µικρό, φορητό, αναλογικό υπολογιστή που προσδιορίζει
όλες τις εκλείψεις και κάνει την ίδια δουλειά µε τον “Μηχανισµό των Αντικυθήρων”, τον οποίο µέχρι
πρόσφατα θεωρούσαµε τον αρχαιότερο µηχανικό υπολογιστή», δηλώνει και προσθέτει: «Επιπλέον,
όµως, τα αντίγραφα αυτού του δίσκου έχουν τη δυνατότητα να δουλέψουν ως ηλιακά ρολόγια, αν
τοποθετηθεί µία βελόνα κάθετα στο κέντρο και προσανατολιστεί ο κεντρικός σταυρός σε βορά-νότο.
Παράλληλα µπορούσαν να προσδιορίζουν το γεωγραφικό πλάτος. Είναι ένα όργανο που µπορεί να
χρησιµοποιηθεί και στη ναυσιπλοΐα αλλά και στην Αστρονοµία».
Λειτουργία µέχρι σήµερα
«Συνδυάζοντας τις γνώσεις µου για τον Μινωικό Πολιτισµό και την Αστρονοµία κατέληξα στο
συµπέρασµα ότι η λειτουργία του µηχανισµού αυτού αφορούσε τη µέτρηση του χρόνου και την
πρόβλεψη σεληνιακών και ηλιακών εκλείψεων», µας ανέφερε. Η εντυπωσιακή αποκάλυψη του κ.
Τσικριτσή λειτουργεί µέχρι και σήµερα καθώς, όπως αναφέρει, «διαπιστώνω µε το αντίγραφο που
κατασκεύασα ότι ο υπολογιστής αυτός είναι σε θέση να προβλέπει τις εκλείψεις. Το επιβεβαίωσα
ξεκινώντας από την ολική σεληνιακή έκλειψη στις 21 ∆εκεµβρίου 2010 και έφθασα να προβλέπω
όλες τις εκλείψεις µέχρι το 2018 χρησιµοποιώντας τον δίσκο αυτόν».
Ο ακτινωτός δίσκος του 15ου αιώνα π.Χ. χωρίζεται σε δύο ηµικύκλια, που το καθένα έχει 29 και 30
χαράξεις. Αυτά τα ηµικύκλια αναπαριστούν δύο σεληνιακούς µήνες 29,5 ηµερών, που αρχίζουν και
τελειώνουν µε πανσέληνο.
Αν, κάθε µέρα, µετακινείται δεξιόστροφα µία βελόνα στον εσωτερικό κύκλο (της Σελήνης) και κάθε
δύο µήνες µετακινείται µία άλλη βελόνα µε τον ίδιο τρόπο στην περιφέρεια µε τα ακτινωτά
τριγωνικά δόντια που έχουν 112 τρύπες, τότε καταγράφεται η πορεία της Σελήνης ως προς τη θέση
των δεσµών.
Η πορεία του Ήλιου καταγράφεται στον κύκλο της περιφέρειας του ∆ίσκου µε κίνηση αντίθετη από
την κίνηση της Σελήνης, ώστε κάθε περίπου 6 µέρες να κινείται µία θέση. Αν συνέπιπτε ο Ήλιος να
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είναι κοντά σ’ ένα δεσµό και η Σελήνη σε πανσέληνο ή νέα Σελήνη τότε έχουµε έκλειψη. «Οι
Μινωίτες γνώριζαν για το φυσικό φαινόµενο που ονοµάζεται “Σάρος”», αναφέρει ο κ. Τσικριτσής
και εξηγεί πως «πρόκειται για το γεγονός ότι οι εκλείψεις επαναλαµβάνονται µε την ίδια σειρά κάθε
18,5 σεληνιακά χρόνια».
Ο κ. Τσικριτσής, σηµειώνει ακόµη ότι «πάνω στη µήτρα που βρέθηκε υπήρχαν δύο βελόνες και µία
λαβίδα. Ένας διαβήτης, δηλαδή. Οπότε µ’ αυτά τα εργαλεία το δουλεύεις άνετα. Θα µπορούσαµε να
το ονοµάσουµε ένα µικρό «portable» χρησιµοποιώντας τους όρους της σύγχρονης τεχνολογίας. Το
σηµαντικό είναι ότι αυτό το εύρηµα αλλάζει την ιστορία της Τεχνολογίας, καθώς είναι µια εφεύρεση
προγενέστερη του Μηχανισµού των Αντικυθήρων».
Χαρακτηριστικό είναι, ότι µε βάση την έρευνα του κρητικού ερευνητή γίνεται συσχετισµός του
ευρήµατος της Σητείας µε το φηµισµένο Στόουνχεντζ της Βρετανίας. «Ουσιαστικά το Στόουνχεντζ
αποτελεί µια αποτύπωση σε µεγάλη κλίµακα του υπολογιστή αυτού ή κάποιου άλλου αντίστοιχου»,
τονίζει.
Όπως εξηγεί στο ΑΠΕ - ΜΠΕ, αν τοποθετηθεί το αποτύπωµα του µηχανισµού του Παλαικάστρου
πάνω σ’ ένα σκίτσο του Στόουνχετζ, έτσι ώστε η ευθεία συµµετρίας που στοχεύει στο θερινό
ηλιοστάσιο στο Στόουνχετζ να ταυτιστεί µε την εσωτερική γραµµή της διπλής σειράς του σταυρού
στο δίσκο του Παλαικάστου και να φέρουµε και µία κάθετη γραµµή στον άξονα, τότε παρατηρείται
ότι:
α) οι δύο δίσκοι µε τους κάθετους άξονες χωρίζονται σε 4 τεταρτηµόρια που καθένα έχει τους ίδιους
αριθµούς χαράξεων(14 &15 άνω, 16 &14 κάτω) δίσκος Παλαικάστρου, και στο Στόουνχετζ οι κύκλοι
Ζ΄ και Υ΄ µε τις 29 και 30 οπές ταυτίζονται οµοιόµορφα.
β) γενικότερα το πλήθος των χαράξεων29 και 30 στον εσωτερικό κύκλο του Παλαικάστρου
σχετίζονται µε το πλήθος των οπών των δύο κύκλων Ζ΄ (29) και Υ΄ (30). Το πλήθος αυτών των
οπών η χαράξεων αντιστοιχούν σε σεληνιακό µήνα 29,5 ηµερών. Επιπρόσθετα µπορεί το πλήθος
των 59 χαράξεων του Παλαικάστρου να ταυτιστεί και µε τον κύκλο από 59 µικρότερες γαλαζόπετρες
που ονοµάζεται (Κύκλος από Γαλαζόπετρες) γύρω από τα 5 τρίλιθα του Στόουνχετζ.
γ) O εξωτερικός τελικός κύκλος που περιβάλει όλο το Στόουνχετζ, µε τις 57 οπές µε όνοµα κύκλος
Όµπρι (Aubrey Holes). Μπορεί να ταυτιστεί µε τον εξωτερικό κύκλο του δίσκου του Παλαικάστρου
που έχει και αυτός 58 οπές.
δ) Μέσα από τα τρίλιθα στο Στόουνχετζ υπάρχουν 19 πέτρες σε σχήµα πέταλου µε όνοµα (Πέταλο
από Γαλαζόπετρες), το ίδιο πλήθος υπάρχει και στο δίσκο του Παλαικάστρου µε µορφή µικρών
οπών σε δύο περιοχές του εσωτερικού σταυρού.
«Τελικά µε βάση τα περιγραφόµενα διαφαίνεται ότι ο Μινωικός Πολιτισµός θα πρέπει να είχε σχέση
και επαφή µε τους υπερβορείους, όπως αναφέρει και ο ∆ιώδορος ο Σικελιώτης», επισηµαίνει ο κ.
Τσικριτσής και προσθέτει ότι «αυτά που έχουµε βρει είναι ελάχιστα και προσωρινά αρχεία των
Μινωιτών. Αποδεικνύεται ότι είχαν πλούσια γνώση σε τοµείς, όπως η Αστρονοµία και τα
Μαθηµατικά. Ήταν ένας Πολιτισµός πολύ προχωρηµένος που είχε φτάσει σε διάφορα µέρη του τότε
κόσµου».
Θ. Μέτσιος
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ
[07/04]Αθήνα-Εκπρόσωπος ΥΠΕΞ Γρ. ∆ελαβέκουρας για δηµοσιεύµατα του αλβανικού Τύπου που αφορούν τη
δολοφονία του Αριστοτέλη Γκούµα
[06/04]ΗΠΑ - Τµήµα Οµογενών Ευζώνων, το καµάρι των Ελλήνων της Βοστώνης
[06/04]Θεσσαλονίκη-Στο Βόλο, το Μάιο, το 14ο ∆ιεθνές Συνέδριο «∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση - Μετανάστευση ∆ιαχείριση Συγκρούσεων και Παιδαγωγική της ∆ηµοκρατίας»
[06/04]Αθήνα-Επιστολή της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Φώφης
Γεννηµατά, σε γονείς και κηδεµόνες Ελλήνων µαθητών στη Γερµανία
[06/04]Αίγυπτος: Εκτενή δηµοσιεύµατα του αιγυπτιακού τύπου για την πρόσφατη επίσκεψη του Υφυπουργού
Εσωτερικών και Κυβερνητικού Εκπροσώπου κ. Γιώργου Πεταλωτή στο Κάιρο.
[06/04]Αθήνα-Μελίνα Κανακαρίδη: Είµαι Ελληνίδα και µ΄ αρέσει
[06/04]Αθήνα-100 χρόνια από τη γέννηση του Νίκου Σβορώνου
[06/04]Αθήνα-Ο Έλληνας των Πρασίνων που νίκησε τη Μέρκελ
[06/04]Αυστραλία: Εγκαίνια έκθεσης αρχαιοελληνικών µουσικών οργάνων
[06/04]Αυστραλία: Η ελληνική ταινία " Άτεµπεργκ" στο Φεστιβάλ του Σίδνεϊ
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