
«Νέα διαδραστική εφαρμογή για τον Μηχανισμό των Αντικυθήρων και την 

αποκωδικοποίηση των μυστικών του» 

Ένα όραμα, μια αποστολή, ένα έργο ζωής.

Έτσι θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η αφοσίωση και η επιμονή ενός νέου Έλληνα επιστήμονα που
ζει και εργάζεται εδώ και μερικά χρόνια στο Μόναχο, του δρ. της φυσικής Μάρκου Σκουλάτου,
ερευνητή στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Μονάχου (TUM) και στο Heinz Maier-Leibnitz Zentrum (MLZ),
ο οποίος είναι πατέρας δύο παιδιών που φοιτούν στα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας Μονάχου.

Ήδη το 2014 ο δρ. Σκουλάτος ολοκλήρωσε το δικό του ακριβές λειτουργικό μοντέλο, το οποίο και έχει
εκτεθεί σε διάφορα μουσεία και εκθέσεις στην Ευρώπη.  To  2018,  η Λέσχη Ελλήνων Επιστημόνων
διοργάνωσε διάλεξη και ζωντανή επίδειξη του μοντέλου, μετά από έκθεση στο μουσείο Glyptothek /
Staatliche Antikensammlungen στο Μόναχο (http://www.eternalgadgetry.com/news.html#glypt).

Αποφάσισε πρόσφατα, μαζί με το Γερμανό συνάδελφό του, G. Brandl, να το κάνει προσιτό σε όλους,
μέσω εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα:

"Διαδραστικός Μηχανισμός των Αντικυθήρων / Antikythera Mechanism Interact (and Predict)" app

Εικόνα: πάνω μέρος, κεντρικό
θραύσμα του Μηχανισμού των
Αντικυθήρων, και ανακατασκευή
του Μ. Σκουλάτου.
Κάτω: εφαρμογή "Διαδραστικός
Μηχανισμός των Αντικυθήρων/
Antikythera Mechanism Interact
(and Predict)" για Android/
iPhone.

Μπορεί στα άμεσα ενδιαφέροντά
σας να μην συγκαταλέγονται οι
εκλείψεις του ηλίου και της
σελήνης,  οι θέσεις των πέντε
ορατών πλανητών, του Ερμή,
της Αφροδίτης,  του Άρη,  Δία,
Κρόνου, ή ακόμα και οι αρχαίες
επικυκλικές θεωρίες και ο
Κύκλος του Μέτωνος.

Όμως το να έχετε τον Μηχανισμό
των Αντικυθήρων στα χέρια σας,
είναι στοιχείο που σας κάνει
υπερήφανους κοινωνούς του
αρχαιοελληνικού μεγαλείου και
υποστηρικτές μίας
εντυπωσιακής εκπαιδευτικής
εφαρμογής.



Διατίθεται σε 6 γλώσσες (Ελληνικά, Γερμανικά, Αγγλικά κ.λπ.). Δώθηκε έμφαση ώστε η προγνωστική
του δύναμη να ισχύει για την τρέχουσα εποχή μας, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα για πραγματικές
προβλέψεις. Το βοηθητικό μενού θα σας ξεναγήσει, ώστε με κατάλληλους χρωματικούς κώδικες να
διεισδύσετε στην πιο εντυπωσιακή αρχαία τεχνολογία!

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση και εγκατάσταση της εφαρμογής εδώ (μπορείτε να
επιλέξετε και ελληνικούς/γερμανικούς υπότιτλους): http://www.eternalgadgetry.com/app.html
Διατίθεται για Android και για iOS / MacOS μέσω του Google Play ή του App Store.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία του Μηχανισμού εδώ:
http://www.eternalgadgetry.com/am_brochure.html

Ελπίζουμε να το απολαύσετε τόσο, όσο κι εμείς!
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