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 να μι κρὸ κομ μά τι ἑ νὸς μι κροῦ ὀ δον τω τοῦ τρο χοῦ (γρα-
να ζιοῦ) τοῦ γ΄ αἰ. π.Χ., ποὺ ἀ να κα λύ φθη κε τὸ 2006 στὴ 
Σαρ δη νί α, ἔ χει προ κα λέ σει τε ρά στιο ἐν δι α φέ ρον στὴ 
δι ε θνῆ ἐ πι στη μο νι κὴ κοι νό τη τα. Εἶ ναι τῆς ἴ διας τε χνο λο-
γί ας μὲ τὰ γρα νά ζια τοῦ Ὑ πο λο γι στῆ τῶν Ἀν τι κυ θή ρων 

(α΄ αἰ. π.Χ.), προ η γεῖ ται ὅ μως αὐ τῶν κα τὰ δύο αἰ ῶ νες. Πρό κει ται γιὰ 
τὸ ἀρ χαι ό τε ρο γρα νά ζι, ποὺ ἔ χεί πο τε ἀ να κα λυ φθῆ. Τὸ εὕ ρη μα αὐ τὸ 
ὁ δη γεῖ τοὺς ἐ πι στή μο νες στὸ συμ πέ ρα σμα, ὅ τι τὴν Ἑλ λη νι στι κὴ Ἐ πο-
χὴ ὑ πῆρ χαν κι ἄλ λα πα ρό μοι ας μὲ τὸν Ὑ πο λο γι στὴ τῶν Ἀν τι κυ θή ρων 
τε χνο λο γί ας μη χα νή μα τα, κά τι ποὺ ἀ πο δει κνύ ει, ὅ τι ἡ Ἐ πι στή μη τό τε 
βρι σκό ταν σὲ ἐ ξαι ρε τι κὴ ἀ κμή. 

Ἡ Ἰ τα λι κὴ ἐ πι στη μο νι κὴ κοι νό τη τα προ τί θε ται νὰ ἀ να-
κοι νώ σῃ μέ σα στὸ 2008 τὰ πρῶ τα ἀ πο τε λέ σμα τα τῶν 
με λε τῶν ἐ πὶ τοῦ γρα να ζιοῦ, τὸ ὁ ποῖ ο ἀρ χί ζει νὰ γί νε ται 
γνω στὸ ὡς «Γρα νά ζι τῆς Σαρ δη νί ας» ἢ «Γρα νά ζι τοῦ Ἀρ-
χι μή δη», δε δο μέ νου, ὅ τι ὁ Ἀρ χι μή δης ἦ ταν αὐ τός, ποὺ 
κα τ’ ἐ ξο χὴν κα τα σκεύ α ζε μη χα νή μα τα μὲ γρα νά ζια. 

Συ νο μι λή σα με μὲ τὸν Ἰ τα λὸ κα θη γη τὴ ∆ρ Τζι ο βάν νι 
Πα στό ρε μὲ τὴν εὐ και ρί α τῆς πρό σφα της ἐ πί σκε-
ψής του στὴ χώ ρα μας καὶ τῆς ὁ μι λί ας του 

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ
ÔÇÓ ÁÑ×ÁÉÁÓ
ÔÅ×ÍÏËÏÃÉÁÓ
ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ
2.300 ἐ τῶν γρα νά ζι ἀ να κα λύ πτε ται στὴ Σαρ δη νί α
Εἶ ναι πα λαι ό τε ρο τοῦ Ὑ πο λο γι στῆ τῶν Ἀν τι κυ θή ρων

Ὁ Ἰ τα λὸς μη χα νο λό γος ∆ρ Τζι ο βάν νι Πα στό-
ρε, ὁ ὁ ποῖ ος ἔ χει ἐ πὶ μα κρὸν με λε τή σει πολ λὰ 
ἀρ χαῖ α μη χα νή μα τα, με τα ξὺ τῶν ὁ ποί ων τὸν 
Ὑ πο λο γι στὴ τῶν Ἀν τι κυ θή ρων καὶ τὸ Γρα νά ζι 

τοῦ Ἀρ χι μή δη.
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στὸ Τμῆ μα Φυ σι κῆς τοῦ Πα νε πι στη μί ου Ἀ θη νῶν μὲ θέ μα: «Ὑ πο λο γι στὴς τῶν Ἀν-
τι κυ θή ρων: ∆ε κα εν νέ α αἰ ῶ νες πρὶν τὴ σύγ χρο νη Ἐ πι στή μη». Ὁ ∆ρ Πα στό ρε μᾶς 
ἐ νη μέ ρω σε τό σο γιὰ τὰ ἀ πο τε λέ σμα τα τῶν πο λυ ε τῶν ἐ ρευ νῶν του ἐ πὶ τοῦ Ὑ πο λο-
γι στῆ τῶν Ἀν τι κυ θή ρων ὅ σο καὶ γιὰ τὴ σχέ ση τοῦ ὑ πο λο γι στῆ μὲ τὸ Γρα νά ζι τοῦ 
Ἀρ χι μή δη.

Οἱ ἐ πι στη μο νι κὲς ἀ πό ψεις τοῦ ∆ρ Τζι ο βάν νι Πα στό ρε

Ὑ πο λο γι στὴς τῶν Ἀν τι κυ θή ρων, ποὺ βρέ θη κε τὸ 1902 σὲ ναυά γιο τοῦ 
α΄ αἰ. π.Χ. στὰ Ἀν τι κύ θη ρα, ἀ πο τε λεῖ μιὰ ἀ πὸ τὶς ἐκ πλη κτι κώ τε ρες ἀ να-
κα λύ ψεις τοῦ πε ρα σμέ νου αἰ ῶ να. Ὁ μη χα νι σμός, ποὺ ἀ πο τε λεῖ ται ἀ πὸ 
πε ρισ σό τε ρα ἀ πὸ τριά ντα γρα νά ζια, πα ρὰ τὶς ἐ ξαν τλη τι κὲς πο λυ ε τεῖς 
ἐ πι στη μο νι κὲς με λέ τες στὶς ὁ ποῖ ες ὑ πο βλή θη κε, ἐ πι φυ λάσ σει ἀ κό μα 

πε ρισ σό τε ρες ἐκ πλή ξεις καὶ συ νε χί ζει νὰ προ κα λῇ τὸ θαυ μα σμὸ καὶ τὶς συ ζη τή σεις 
με τα ξὺ τῶν ἐ πι στη μό νων καὶ τῶν ἀρ χαι ο λό γων ἐξ αἰ τί ας τό σο τῆς πο λυ πλο κό τη τάς 
του ὅ σο καὶ τῆς προ ηγ μέ νης ἐ πι στη μο νι κῆς γνώ σης, ποὺ ὑ πο δη λώ νε ται ἀ πὸ τὴν 
κα τα σκευ ή του. Ὁ σχε δια σμός του μᾶς ὁ δη γεῖ στὸ συμ πέ ρα σμα, ὅ τι οἱ ἐ πι στή μο νες 
τῆς Ἑλ λη νι στι κῆς Ἐ πο χῆς μπο ροῦ σαν νὰ ὑ πο λο γί ζουν τὶς κι νή σεις τῶν πλα νη τῶν 
καὶ ἄλ λων οὐ ρα νί ων σω μά των μὲ πο λὺ με γά λη ἀ κρί βεια, ἡ ὁ ποί α μό λις κα τὰ τὴ 
σύγ χρο νη ἐ πο χὴ ἐ πι τεύ χθη κε πά λι (σ.σ. βλ. «Θὰ ξα να γρα φῇ ἡ Ἱ στο ρί α τῆς Ἀρ χαί-
ας Τε χνο λο γί ας», τ.291 καὶ Ἀ φι έ ρω μα: «Οἱ τε χνι κὲς ἐκ πλή ξεις ἀ πὸ τὴν ἔ ρευ να τοῦ 
Ὑ πο λο γι στῆ τῶν Ἀν τι κυ θή ρων», «∆», τ. 299).

Ὁ Ὑ πο λο γι στὴς τῶν Ἀν τι κυ θή ρων ὑ πο λό γι ζε τὶς φά σεις τῆς Σε λή νης καὶ τὶς 
κι νή σεις τοῦ Ἥ λιου καὶ τῆς Σε λή νης ἀ νά με σα στοὺς ἀ στε ρι σμοὺς τοῦ ζῳ δια κοῦ 
κύ κλου. Ἀ να πα ρι στοῦ σε τὶς κι νή σεις γύ ρω ἀ πὸ τὸν Ἥ λιο τῶν ὁ ρα τῶν μὲ γυ μνὸ 
μά τι πλα νη τῶν (Ἑρ μῆ, Ἀ φρο δί της, Ἄ ρη, ∆ιός, Κρό νου), ἐ νῷ μπο ροῦ σε ἐ πί σης νὰ 
χρη σι μο ποι η θῇ ὡς ὄρ γα νο πλο ή γη σης ἀλ λὰ καὶ γιὰ ἀ στρο νο μι κὲς ἔ ρευ νες. 

Τὸ σχε τι κὸ μὲ τὸν Ὑ πο λο γι στὴ τῶν 
Ἀν τι κυ θή ρων βι βλί ο τοῦ κα θη γη τῆ 
∆ρ Τζι ο βάν νι Πα στό ρε ἐμ βα θύ νει 
στὴ με λέ τη τῶν ἐ πι στη μο νι κῶν με-

τρή σε ων τῆς ἀρ χαι ό τη τας.
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Ἡ λι ο κεν τρι σμός, ἐ πι κυ κλο ει δὴς κί νη ση 
καὶ Θε ω ρί α τῶν Στρο βί λων

ὸ ἡ λι ο κεν τρι κὸ πλα νη τι κὸ σύ στη μα, ποὺ πρό τει νε ὁ Κο πέρ νι κος τὸ 
1543, εἶ χε ἤ δη πε ρι γρα φῆ ἀ πὸ τὴν ἀρ χαί α ἐ πο χὴ ἀ πὸ τὸν Ἀ ρί σταρ χο 
τὸν Σά μιο (γ΄ αἰ. π.Χ.), ἀλ λὰ κι ἀ πὸ ἄλ λους ἐ πι στή μο νες, οἱ ὁ ποῖ οι εἶ-
χαν κά νει σπου δαῖ ες ἀ να κα λύ ψεις. Ὁ Ἐ ρα το σθέ νης εἶ χε ὑ πο λο γί σει 
μὲ ἐ ξαι ρε τι κὴ ἀ κρί βεια τὴν πε ρί με τρο τῆς Γῆς, ἐ νῷ ὁ Ἀ πολ λώ νιος ὁ 

Περ γαῖ ος στὰ «Κω νι κά» του ἀ να φέρ θη κε στὴν ἐ πι κυ κλο ει δῆ κί νη ση, ἡ ὁ ποί α στὸν 
Ὑ πο λο γι στὴ τῶν Ἀν τι κυ θή ρων ἀ πο τε λεῖ τὸ μα θη μα τι κὸ πρό τυ πο γιὰ τοὺς ὑ πο λο-
γι σμοὺς τῶν κι νή σε ων τῶν οὐ ρα νί ων σω μά των.

Εἶ ναι πο λὺ πι θα νόν, οἱ ἀρ χαῖ οι ἐ πι στή μο νες νὰ μπο ροῦ σαν νὰ ὑ πο λο γί σουν τὶς 
δυ νά μεις ἕλ ξης (βα ρύ τη τα), δε δο μέ νου ὅ τι γνώ ρι ζαν, ὅ τι κα τὰ τὴν κυ κλι κὴ κί νη ση 
τῶν πλα νη τῶν ἡ δύ να μη τῆς βα ρύ τη τας εἶ ναι ἴ ση μὲ τὴν φυ γό κεν τρο (Πλού ταρ χος, 
«Πε ρὶ τοῦ ἐμ φαι νο μέ νου προ σώ που τῷ κύ κλῳ τῆς Σε λή νης»). Ἡ φυ γό κεν τρος δύ να-
μη δι α τυ πώ θη κε ἀ πὸ τὸν Κρι στιὰν Χό ιγ κενς μό λις τὸν ιζ΄ αἰ ῶ να.

Σὲ χει ρό γρα φα, τὰ ὁ ποῖ α δὲν ἐκ δό θη καν ἀ πὸ τὸ Νεύ τω να, ἀλ λὰ συμ πε ρι λή-
φθη καν στὸ ἔρ γο τοῦ μα θη τῆ του Ντέ η βιντ Γκρέγ κο ρυ μὲ τίτ λο «Αstronomiaes 
physicae et geometricae elementa» (1702), φέ ρε ται ὁ Νεύ των νὰ δη λώ νῃ, πὼς τὸ 
ὅ τι ἡ δύ να μη τῆς βα ρύ τη τας εἶ ναι ἀν τι στρό φως ἀ νά λο γη τοῦ τε τρα γώ νου τῆς 
ἀ πό στα σης, ἦ ταν γνω στὸ ἀ πὸ τὴν ἀρ χαι ό τη τα. Ὁ ἴ διος ὁ Νεύ των στὸ ἔρ γο του 
«De mundi systemate liber» (1728) ἀ πο δί δει τὴ γνώ ση τοῦ νό μου τοῦ ἀν τι στρό φως 
ἀ να λό γου τοῦ τε τρα γώ νου στὸν Πυ θα γό ρα, ὁ ὁ ποῖ ος εἶ χε με λε τή σει ἀ να λο γί ες 
ἤ χων μὲ τὸ μο νό χορ δό του. 

Ἑ πο μέ νως μπο ροῦ με νὰ ὑ πο θέ σου με, ὅ τι ὡ ρι σμέ να ἀ ξε πέ ρα στα μυα λὰ τῆς Ἀρ-
χαι ό τη τας μὲ τὴ γνώ ση τῶν ἐ ξι σώ σε ων τῆς ἐ πι κυ κλι κῆς κί νη σης, ποὺ ἡ κα τα σκευ ὴ 
τοῦ Ὑ πο λο γι στῆ τῶν Ἀν τι κυ θή ρων ὑ πο δη λώ νει, ἦ ταν σὲ θέ ση νὰ ὑ πο λο γί σουν τὴν 
ἀ πό στα ση Γῆς - Ἥ λιου καὶ ἀ να λό γως τὴν τα χύ τη τα τῆς Γῆς καὶ τῆς Σε λή νης καὶ τὴ 

Ἡ ἐ πι κυ κλο ει δὴς κί νη ση τῆς Σε λή νης γύ ρω ἀ πὸ τὴ Γῆ ὑ λο ποι εῖ ται μὲ ἀ κρί βεια στὸν Ὑ πο-
λο γι στὴ τῶν Ἀν τι κυ θή ρων. Ἐ πα να δι α τυ πώ θη κε μό λις τὸ 1841 ἀ πὸ τὸν Ρόμ περτ Γου ί λις 

(«Principles of Mechanism).

Τροχιὰ Σελήνης

Τροχιὰ Γῆς
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δύναμη τῆς βαρύτητας, φθάνοντας στὰ ἴδια ἀποτελέσματα, ποὺ ἔφθασε ἡ Ἐπιστή-
μη 19 αἰῶνες ἀργότερα μὲ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ Νόμου τῆς Παγκόσμιας Ἕλξης τοῦ 
Νεύτωνα («Philosophiae Naturalis Principia Mathematica», 1687).

Ἐπιπροσθέτως τὸ μαθηματικὸ πρότυπο τῆς ἐπικυκλοειδοῦς κίνησης, ποὺ χρησι-
μοποιήθηκε γιὰ τὴν κατασκευὴ τοῦ Ὑπολογιστῆ τῶν Ἀντικυθήρων, παρουσιάζει 
πολλὲς κινηματικὲς ἀναλογίες μὲ τὴ «Θεωρία τῶν Στροβίλων», ποὺ χρησιμοποιεῖται 
ἀπὸ τοὺς ἐπιστήμονες τῆς σύγχρονης ἐποχῆς γιὰ τὴν ἐξομοίωση τοῦ σχηματισμοῦ 
τοῦ Ἡλιακοῦ μας Συστήματος. Τὸ πρότυπο τοῦ «Σύμπαντος τῶν Στροβίλων» ἔχει 
ὑποτεθῆ ἀπὸ πολλοὺς νεώτερους ἐπιστήμονες - φιλοσόφους, ὅπως τὸν Καρτέσιο, 
τὸν Κάντ, τὸν Λαπλὰς κ.ἄ.. Πολλὲς ἀπὸ τὶς ὑποθέσεις τῶν ἐπιστημόνων τῶν ιζ΄ ἕως 
ιθ΄ αἰώνων ἔχουν ἐπιβεβαιωθῆ τὰ πρόσφατα χρόνια ἀπὸ τὸ διαστημικὸ τηλεσκόπιο 
Χάμπλ, τὸ ὁποῖο τέθηκε σὲ τροχιὰ γύρω ἀπὸ τὴ Γῆ τὸ 1999 ἀπὸ τὴ ΝΑΣΑ. 

Κατὰ συνέπεια ἡ ἀπόδειξη χρήσης τοῦ ἐπικυκλικοῦ προτύπου στὴν κατα-
σκευὴ τοῦ Ὑπολογιστῆ τῶν Ἀντικυθήρων καὶ οἱ κινηματικὲς ἀναλογίες του μᾶς 
ὁδηγοῦν στὴν ὑπόθεση, ὅτι οἱ ἰδέες καὶ τὰ πρότυπα τῶν ἐπιστημόνων τῆς σύγ-
χρονης ἐποχῆς γιὰ τὸ ∆ιάστημα καὶ τὸ Σύμπαν ἔχουν τὶς ρίζες τους στὴν ἀρχαία 
ἐποχὴ (*). 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΜΕΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ  
(km/s)

∆ΥΝΑΜΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ  
(kg.m/s2)

Ὑπολογισμοὶ 
βάσει τῶν 
ἀρχαίων 

ἑλληνικῶν 
ἀναφορῶν- 
εὑρημάτων

Ὑπολογισμοὶ 
Νεύτωνα

Σύγχρονοι 
ὑπολογισμοὶ

Ὑπολογισμοὶ 
βάσει τῶν 
ἀρχαίων 

ἑλληνικῶν 
ἀναφορῶν-
εὑρημάτων

Ὑπολογισμοὶ 
σύμφωνα μὲ 
τοὺς Νόμους 
τοῦ Νεύτωνα

Τῆς κίνησης  
τῆς Σελήνης  
γύρω ἀπὸ τὴ Γῆ

1,006 0,988 1,011 0,0182x1022 0,0176x1022

Τῆς κίνησης  
τῆς Γῆς γύρω ἀπὸ 
τὸν Ἥλιο

29,782 29,786 29,790 3,544x1022 3,545x1022

Σύγκριση ὑπολογισμῶν κινήσεων οὐρανίων σωμάτων 
(Ἀρχαίων Ἑλλήνων, Νεύτωνα, συγχρόνων). 

(*) Σ.σ.: Ὁ Θέων ὁ Σμυρναῖος παρέχει τὴν πληροφορία, ὅτι κατὰ τὸν Ἀναξίμανδρο (στ΄ αἰ. 
π.Χ.) ἡ Γῆ εἶναι μετέωρος στὸ διάστημα καὶ κινεῖται. (Ἔκδ. Hiller, 18, Λειψία, 1878). Ἑκατὸ 
χρόνια πρὶν ἀπὸ τοὺς Πυθαγόρειους Ἱκέτα καὶ Ἐκφάντου, τοὺς ὁποίους ὁ Κοπέρνικος σὲ 
ἐπιστολή του πρὸς τὸν πάπα ἀναγνωρίζει ὡς διατυπώσαντες τὴ θεωρία τοῦ Ἡλιοκεντρικοῦ 
Συστήματος, ὁ Ἀναξίμανδρος πρῶτος ὁμολογεῖται, ὅτι ἔχει διατυπώσει τὴ θεωρία αὐτή. Αἴτιο 
τῆς αἰώρησης τῆς Γῆς στὸ διάστημα θεωροῦσε τὴν ἄσκηση ἀπὸ τὰ ἄστρα, ποὺ περιβάλλουν 
τὴ Γῆ, ἀναλόγων ἑλκτικῶν δυνάμεων. Εἶναι κατὰ συνέπεια ὁ Ἀναξίμανδρος ὁ πρόδρομος 
τῆς Θεωρίας τῆς Παγκοσμίου Ἕλξεως. Ὁ Σιμπλίκιος μᾶς δίδει ἐπὶ πλέον τὴν πληροφορία, 
ὅτι ὁ Ἀναξίμανδρος προέβη στὴ μέτρηση τῶν ἀποστάσεων καὶ τῶν μεγεθῶν τῶν πλανητῶν 
ἀπὸ τὴ Γῆ.
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Τὸ Γρα νά ζι τοῦ Ἀρ χι μή δη

ὸ 2006 βρέ θη κε στὴν πό λη Ὀλ βί α τῆς νή σου Σαρ δη νί ας ἕ να μέ ρος 
ὀ δον τω τοῦ τρο χοῦ (γρα να ζιοῦ) ἐ ξω τε ρι κῆς δι α μέ τρου 4,3 ἑκ. τοῦ γ΄ 
αἰ. π.Χ.. [Σ.σ.: Ἡ Ὀλ βί α ἦ ταν ἀ ποι κί α τῶν Φω κα έ ων (στ΄ αἰ. π.Χ.) στὴν 
βο ρει ο α να το λι κὴ Σαρ δη νί α (Σαρ δώ).] Ἡ ὀ δόν τω ση τοῦ γρα να ζιοῦ ἔ χει 
τρι γω νι κὴ δι α το μή, ὅ πως καὶ τοῦ Ὑ πο λο γι στῆ τῶν Ἀν τι κυ θή ρων. 

Ὁ Ὑ πο λο γι στὴς τῶν Ἀν τι κυ θή ρων δὲν εἶ ναι τὸ μό νο «πλα νη τά ριο», ποὺ ἔ φτα σε 
ὡς ἐ μᾶς. Στὴ λα τι νι κὴ βι βλι ο γρα φί α ἀ να φέ ρε ται ἕ να ἀ κό μη, ποὺ τὸ κα τα σκεύ α σε 
ὁ Ἀρ χι μή δης τὸν γ΄ αἰ. π.Χ., προ φα νῶς μὲ γρα νά ζια ἐ πί σης*.

Ὁ Κι κέ ρων (σύγ χρο νος τῆς ἐ πο χῆς, ποὺ βυ θί στη κε ὁ Ὑ πο λο γι στὴς τῶν Ἀν τι κυ-
θή ρων) ἀ να φέ ρει, ὅ τι με τὰ τὴν κα τά λη ψη τῶν Συ ρα κου σῶν ὁ Ρω μαῖ ος πρό ξε νος 
Μαρ κέλ λος με τέ φε ρε στὴ Ρώ μη μιὰ πλα νη τι κὴ σφαῖ ρα κι ἕ να πλα νη τά ριο, ποὺ 
εἶ χε κα τα σκευά σει ὁ Ἀρ χι μή δης («De Re Publica», I, 14, 21, 22 καὶ «Tusculanae 
disputationes», I, 63.) To πλα νη τά ριο ἀ να φέ ρε ται ἐ πί σης ἀ πὸ τὸν Ὀ βί διο κ.ἄ. Σὲ ἕ να 
ἐ πί γραμ μα τοῦ Κλα ουν τιά νο ἀ να φέ ρε ται, ὅ τι τὸ ὄρ γα νο ἦ ταν το πο θε τη μέ νο μέ σα 
σὲ μί α γυ ά λι νη σφαῖ ρα ζω γρα φι σμέ νη μὲ ἄ στρα. 

Τέ τοι ες πε ρι γρα φὲς ἀ πο δει κνύ ουν, ὅ τι γί νον ταν γιὰ αἰ ῶ νες κα τα σκευ ὲς ἐ πι στη μο-
νι κῶν ὀρ γά νων μὲ γρα νά ζια. 

 Γιά ννης Λά ζα ρης
 Ἠ λε κτρο λό γος-Μη χα νο λό γος Ε.Μ.Π.

(*) Σ.σ.: Ὁ ∆ι ο γέ νης Λα έρ τιος καὶ ὁ Λα τῖ νος συγ γρα φέ ας Πλί νιος πα ρέ χουν τὴν πλη ρο φο-
ρί α, ὅ τι καὶ ὁ Ἀ να ξί μαν δρος εἶ χε κα τα σκευά σει (οὐράνια) «σφαῖ ρα». Πρό κει ται πε ρὶ τῆς 
κα τα σκευ ῆς τοῦ πρώ του πλα νη τά ριου στὸν κό σμο (στ΄ αἰ. π.Χ.), ὅ που δη λοῦν ταν οἱ κι νή σεις 
τοῦ Ἥ λιου καὶ τῶν πλα νη τῶν.

Τὸ Γρα νά ζι τοῦ Ἀρ χι μή δη: Μέ ρος ὀ δον τω τοῦ 
τρο χοῦ τοῦ γ΄ αἰ. π.Χ., ἴ διας τε χνο λο γί ας μὲ 
τὸν Ὑ πο λο γι στὴ τῶν Ἀν τι κυ θή ρων.
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