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Το Ωρολόγιο του Ανδρόνικου Κυρρήστου, έργο του 
ομώνυμου αρχιτέκτονα και αστρονόμου από την Κύρρο της 
Μακεδονίας, οικοδομήθηκε γύρω στο 100 π.Χ., επάνω σε 
έναν από τους πλέον πολυσύχναστους δρόμους της αρχαίας 
Αθήνας, σε μικρή απόσταση από την Ακρόπολη (εικ. 1). 
Ενταγμένο σήμερα στον αρχαιολογικό χώρο της Ρωμαϊκής 
Αγοράς, είναι ένα από τα καλύτερα σωζόμενα μνημεία του 
αρχαίου κόσμου στην Ελλάδα.
   Κατά την αρχαιότητα, στην κορυφή της στέγης του υπήρχε 
ένας χάλκινος ανεμοδείκτης, ο οποίος λειτουργούσε σε σχέση 
με τις ανάγλυφες απεικονίσεις ανέμων στις οκτώ πλευρές 
του. Σε καθεμιά από αυτές λειτουργούσε και ένα ηλιακό 
ρολόϊ. Τα προαναφερθέντα είναι απολύτως χαρακτηριστικά 
του σύνθετου χαρακτήρα του κτηρίου. Το πιο σημαντικό 
όμως τεχνολογικό επίτευγμα που «φιλοξενούσε», ήταν ο 
μηχανισμός που βρισκόταν στο εσωτερικό του, αλλά δεν 
σώθηκε: το λεγόμενο «Ωρολόγιο».
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Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη 
ερμηνεία, επρόκειτο για έναν 
σφαιρικό αστρολάβο (εικ. 
2), δηλαδή μια μεγάλων 
διαστάσεων τρισδιάστατη 
εκδοχή του ουράνιου χάρτη. 
Η ερμηνεία αυτή ενισχύθηκε 
περαιτέρω από τη διαπίστωση 
πως η οροφή του καλυπτόταν 

από Αιγυπτιακό μπλε χρώμα και μια καστανοκίτρινη ουσία. Επρόκειτο 
πιθανότατα για έναν έναστρο ουρανό (εικ. 3), για τον οποίο βρίσκουμε 
παράλληλα σε απεικονίσεις γνωστές από άλλα, μεταγενέστερα 
μνημεία˙ σε μερικά από αυτά υπήρχαν και αναπαραστάσεις σφαιρικών 
αστρολάβων, όπως για παράδειγμα, στο ψηφιδωτό από τη ρωμαϊκή 
έπαυλη του Brantingham στο Yorkshire. 

Σφαιρικός αστρολάβος φαίνεται όμως πως υπήρχε και στο εσωτερικό του 
«κτηρίου της Roccabruna», στην έπαυλη του Αδριανού στη Ρώμη. Το μνημείο 
μας βρίσκεται στις απαρχές των επιστημονικών εξελίξεων, που έχουν τις ρίζες 
τους στον ελληνικό χώρο, και πιθανά στον αστρονόμο Ίππαρχο, στη Ρόδο του 
2ου αι. π.Χ. Εξελίξεις όχι μακρινές από την εποχή που έζησε ο Ανδρόνικος, και 
είχαν συνέχεια μεταξύ άλλων με τον αλεξανδρινό αστρονόμο και μαθηματικό 
Πτολεμαίο, τον 2ο αι. μ.Χ. 
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Η γνώση όμως αυτή δεν περιορίστηκε στον ελληνικό κόσμο, αλλά διαδόθηκε από αυτόν και, στη συνέχεια, εξελίχθηκε μέσα από τη Λατινική, 

τη Βυζαντινή και την Ισλαμική αστρονομική παράδοση, για να καταλήξει στη Γεωκεντρική αντίληψη του κόσμου (εικ. 4), στην Ηλιοκεντρική του 
Κοπέρνικου, στους τρεις νόμους για τις κινήσεις των πλανητών, που διατυπώθηκαν από τον Κέπλερ, και φυσικά στο Γαλιλαίο.

   Για τους λόγους αυτούς, το Ωρολόγιο του Ανδρόνικου φιλοξενείται πλέον στον ιστότοπο της Unesco που αφορά τα μνημεία αστρονομικού
                                                                         ενδιαφέροντος (www3.astronomicalheritage.net).      
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