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Τηλαύγη ∆ηµητρίου 

 
 
Κυρίες και κύριοι, 
 

Η πραγµατοποίηση του Συνεδρίου για τον Αρίσταρχο στη Σάµο, ήταν 
τόσα χρόνια για µας στο Πνευµατικό Ίδρυµα Σάµου Νικόλαος ∆ηµητρίου, 
ένα ανεκπλήρωτο όνειρο. γι αυτό όταν ο κ. Εξαρχάκος πρότεινε την οργά-
νωση συνεδρίου µε θέµα το έργο του Αρίσταρχου, µας βρήκε όχι µόνο 
σύµφωνους, αλλά µας ενθουσίασε. 

Θα ασχολούµασταν µ’ ένα δικό µας άνθρωπο. ∆εν µπορούµε βέβαια να 
υπερηφανευτούµε πως είµαστε απόγονοί του, ύστερα από τόσα ταραγµένα 
χρόνια µε ερηµώσεις και εποικισµούς που πέρασε η Σάµος. Όµως το µόνο σί-
γουρο είναι πως γεννηθήκαµε στον ίδιο τόπο. Είναι θαυµάσιο το ότι οι αρχαίοι 
προσδιορίζουν τους µεγάλους άνδρες, αντί επιθέτου µε τον τόπο καταγωγής 
τους. Αρίσταρχος ο Σάµιος, Πυθαγόρας ο Σάµιος. Όταν τ’ ακούµε αισθανόµα-
στε σαν να πρόκριτε για τον παππού µας, για το χωριανό µας.  

Ο Αρίσταρχος είναι ένας απ’ τους πιο ένδοξους αστρονόµους και µαθη-
µατικούς της Αλεξανδρινής περιόδου. Ουσιαστικά είναι ο πατέρας και θε-
µελιωτής της Αστρονοµικής επιστήµης. Οι έρευνές του πάνω στην αστρο-
νοµία είχαν βάση τη λογική σκέψη και όχι τις θρησκευτικές δοξασίες. Θεω-
ρείται ως ένα από τα φωτεινότερα πνεύµατα της ιστορίας της ανθρωπότη-
τας. Αυτός ρητά και απερίφραστα και µε πρωτοφανή τόλµη διατύπωσε τη 
θεωρεία του για το ηλιοκεντρικό σύστηµα, ότι η γη και οι άλλοι γνωστοί 
τότε πλανήτες περιστρεφόµενοι γύρω απ’ τον άξονά τους περιστρέφονται 
συγχρόνως και γύρω απ’ τον ήλιο.  

Όπως όλοι οι µεγάλοι και οι νεωτεριστές έτσι και ο Αρίσταρχος δεν πέ-
ρασε εύκολα τις θεωρίες του. αντιµετώπισε κι αυτός πολέµιους, διώξεις, 
ακόµα και την ποινή του θανάτου. γι αυτό άλλωστε αναγκάστηκε να φύγει 
στην Αλεξάνδρεια. Ο ιστορικός φιλόσοφος Κλεάνθης, κατηγόρησε τον Α-
ρίσταρχο επειδή οι αστρονοµικές θεωρίες του ήταν αντίθετες µε τις θρη-
σκευτικές πεποιθήσεις ότι η γη ήταν ακίνητη. Κατηγορήθηκε λοιπόν απ’ 
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αυτόν «ως κινών την του κόσµου εστίαν και ταράσσον ούτω την των Ολυ-
µπίων ηρεµίαν». 

Η µεγάλη αδικία που έγινε για στον Σάµιο σοφό, αρκετά χρόνια ύστερα 
απ’ αυτόν ήταν η οικειοποίηση των θεωριών του και των αντιλήψεών του 
από σύγχρονους επιστήµονες. Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση ήταν του 
Πολωνού Νικολάου Κοπέρνικου, ο οποίος 1700 χρόνια µετά, όντας γνώ-
στης της αρχαίας ελληνικής µελέτησε στο Βατικανό ό,τι σχετικό κείµενο 
υπήρχε και ιδίως τα θέµατα αστρονοµίας.  

 

Ο σαµιώτης µαθηµατικός κ. Ταµβακλής γράφει:  
η τιµή και η δόξα γι αυτόν θα ήταν πολύ πιο µεγάλη, αν έλεγε την καθαρή 

αλήθεια, ότι δηλαδή το έργο αυτό είναι αποτέλεσµα της σύνθεσης των δοξα-
σιών των Αρχαίων Ελλήνων αστρονόµων και φιλοσόφων και όχι «νέα» ανα-
κάλυψη δική του. Ένας πραγµατικά εξαίρετος µελετητής και µέγας ερευνητής 
του κόσµου, µια εκπληκτική επιστηµονική διάνοια, άξια κάθε τιµής και σεβα-
σµού, ένας φιλάνθρωπος γιατρός και κληρικός, φάνηκε και φέρθηκε σαν ένας 
άνθρωπος µικρός και ανέντιµος, που συνειδητά προσπάθησε να παραχαράξει 
την ιστορία να σφετεριστεί πολλών άλλων τα επιτεύγµατα και να εξαπατήσει 
την επιστηµονική κοινότητα και ολόκληρη την ανθρωπότητα. Φαίνεται πί-
στευε, ότι οι αρχαίοι έλληνες συγγραφείς έχουν πια ξεχαστεί, θαµµένοι στα 
κατάβαθα του παρελθόντος αφού 1700 χρόνια πριν απ’ αυτόν είχε µιλήσει ο 
Αρίσταρχος γι αυτά τα θέµατα κ.ά., ο Πλάτωνας ο Φιλόλαος, ο Πυθαγόρας ο 
Αναξίµανδρος, ο Αναξαγόρας, ακόµα πιο παλιά. Ποιος γνώριζε πια κάτι γι 
αυτούς τους ανθρώπους και ποιος είχε κάτι ακούσει για τις δοξασίες τους και 
τις συγγραφές τους! 

Για την ιστορία θα ήθελα να αναφέρω πως τον Ιούνιο του 1980 πραγµα-
τοποιήθηκε εδώ στο ίδιο µέρος, ένα ∆ιεθνές συµπόσιο µε θέµα «Αρίσταρ-
χος ο Σάµιος» απ’ το Υπουργείο Πολιτισµού, µε σκοπό να αποκατασταθεί η 
αλήθεια σχετικά µε τις δοξασίες του Αρίσταρχου. Στο συµπόσιο αυτό πή-
ραν µέρος 25 διάσηµοι επιστήµονες έλληνες και κυρίως ξένοι απ’ όλο τον 
κόσµο, που µε τις εισηγήσεις τους και τα συµπεράσµατα του συµποσίου, 
απόδωσαν τα του Καίσαρος τω Καίσαρι. 

Θέλω να ευχαριστήσω θερµά όλους που βρίσκεστε εδώ σήµερα και χω-
ριστά τους διοργανωτές και εισηγητές του συνεδρίου. Εύχοµαι το συνέδριο 
να έχει τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Στους φιλοξενούµενούς µας, καλή 
διαµονή στη Σάµο. 

 
Τηλαύγης ∆ηµητρίου 

 


