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         Δεν διασώθηκε κανένα βιβλίο του Δημόκριτου. Η πυρά κατέκαυσε τα βιβλία, κάτω από 
την φυλετική μανία του Εβραίου και δολοφόνου του ίδιου του του παιδιού αυτοκράτορα 
Κωνσταντίνου, που τα θεώρησε αιρετικά (αιρέσεις θεωρούνταν και οι θεωρίες των αρχαίων 
Ελλήνων φιλοσόφων. Δες, ΚΑΤΑ ΠΑΣΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ, του Ιππολύτου 
επισκόπου Ρώμης 2ος αιώνας). Η κοσμοθεωρία του Δημόκριτου, η ανώτερη κοσμοθεωρία 
πριν από αυτήν του συγγραφέα (ΤΟ ΙΔΙΟΝ), θα χαράξει την ανθρώπινη σκέψη. Ο ίδιος ο 
Δημόκριτος θα φέρει σε αντιφάσεις και αμηχανία τον Πλάτωνα, του οποίου η κοσμοθεωρία 
θα είναι μικρός απόηχος της ΓΕΝΕΣΕΩΣ του Μωϋσή. 

 

                              Η ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 

 

     Ο Δημόκριτος θα διατυπώσει, ότι από τις στιγμές (τα σημεία που είναι αδιάστατα), θα 
προέλθουν οι δισδιάστατες άτομες (γραμμές) οι οποίες συμπεριφέρονται σαν σε δίνη, που 
πηγάζουν οι δίνες ή καταλήγουν στα σημεία. Η περιπλοκή και συμπλοκή των ατόμων 
γραμμών στον τρισδιάστατο χώρο θα αποτελέσει την δομή των συγκριμάτων, δηλαδή των 
ατόμων και η συμπλοκή αυτών των ατόμων, θα αποτελέσει την δομή των στοιχείων της ύλης 
(και τας ατόμους φέρεσθαι εν τω όλωι δινουμένας). Η συμπλοκή των ατόμων γραμμών σε 
άτομα και στοιχεία, γίνεται αυτόματα ή τυχαία. 

     Όμως τα σημεία είναι αδιάστατα και το μηδέν (μη-δεν, «δεν» τας ατόμους ονόμαζε, μηδέν 
το κενό) γίνεται ύλη, δηλαδή το κενό γίνεται ύλη και πάλι αυτόματα. Γίνεται άτομες γραμμές 
που προέρχονται από τα σημεία- στιγμές.  

     «Μηδέν τε εκ μη όντος γίγνεσθαι, μηδέ εις το μη όν φθείρεσθαι» (το μηδέν από μη ον 
γίνεται ύλη και δεν γυρίζει στο μηδέν, το κενό). Με το να διατυπώσει ο Δημόκριτος ότι η ύλη 
δεν γυρίζει στο κενό, δεικνύει ότι σέβεται την αρχή διατήρησης της ύλης, μόνο που 
προσδιορίζει γένεση ύλης από το κενό, το μη-δεν.  

     Όσο και αν σας ξενίζει, ο Δημόκριτος που διατύπωσε την γένεση από το μηδέν, 
προσδιορίζει την αυτόματη (νομοτελειακή) και την τυχαία δόμηση της ύλης και γίνεται 
οδηγός της θεωρίας της εξέλιξης. Το ΜΗΔΕΝ ο Δημόκριτος εκλάμβανε σαν κάτι το 
απρόσωπο, ίσως κάπως σαν μία απώτερη –ανώτερη «πραγματικότητα», όπως διατύπωσε και 
ο Βραχμανισμός και ο Ταοϊσμός.  

      Η διαφορά του από τον Επίκουρο είναι ότι εκείνος δεν δέχονταν γένεση από το μηδέν 
(ήταν υλιστής) και ως προς τον Θαλή παράλληλα προς την απόρριψη από το μηδέν την 



γένεση, θα διαφέρει και στην θεωρία των ατόμων γραμμών, αν και όλοι οι αρχαίοι φιλόσοφοι 
δέχονταν τα ομοιομερή, τα συγκρίματα, δηλαδή τα μόρια της ύλης ότι την συγκροτούν.  

     Αφού ο Δημόκριτος δέχονταν τυχαία ή αυτόματη συμπλοκή των δινούμενων ατόμων 
γραμμών και σύσταση της ύλης, απέρριπτε την θεία πρόνοια. Όλα γίνονταν κάτω από νόμους 
και ο θεός δεν επενέβαινε πουθενά.  

 

                        Η ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

 

     Αντίθετα με τον Δημόκριτο, ο Σωκράτης και ο Πλάτων θα δεχτούν σαν αρχές, τον θεό, 
την ύλη και την Ιδέα. Ο θεός είναι ΝΟΥΣ (προσωπικός δηλαδή), η ύλη υπόκειται σε γένεση 
και φθορά και οι Ιδέες είναι ασώματες ουσίες (άϋλες). Δηλαδή ο Πλάτων δέχονταν ότι ήταν 
αγέννητα, προϋπήρχαν, ο θεός, η ύλη και οι ιδέες. Η ύλη ήταν αδιαμόρφωτη και ο θεός την 
ποιεί, ποιεί και διαμορφώνει την ύλη που γνωρίζουμε από την αδιαμόρφωτη μάζα και 
χρησιμοποιεί τις ιδέες σαν νους. Έτσι και Πλάτων δέχεται την αρχή της διατήρησης της ύλης, 
αλλά δέχεται και τρία αγέννητα. Και ο Δημόκριτος του έβαζε το ερώτημα, πως είναι δυνατόν 
να είναι τρία τα αγέννητα (εδώ βλέπετε και την αναγκαιότητα ο Υιός Λόγος να είναι γενητός 
και το Άγιο Πνεύμα να εκπορεύεται, να μην είναι αγέννητα-προϋπάρχοντα). 

     Αφού ο θεός διαμορφώνει την αδιαμόρφωτη ύλη, πλέον είναι νομοτελειακό να ασκεί 
ΠΡΟΝΟΙΑ, την θεία πρόνοια. Και ο θεός σαν νους είναι προσωπικός, αντίθετα με το 
απρόσωπο του Δημόκριτου.  

 

                             ΤΟ ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟ ΕΙΝΑΙ Η ΤΟΜΗ  

 

     Μπορεί να αισθανθήκαμε πολλές φορές η ανάγκη να μας έκανε να επιλέξουμε κάτι, 
σοβαρό ή μη, αλλά ποτέ δεν αισθανθήκαμε παντελώς αναγκασμένοι (σε όλες τις επιλογές). 
Ακόμη και αν οι εμπειρίες ή η γνώση μας επηρέασε στις επιλογές, αυτά ήταν μέσα 
προαγωγής της ελευθερίας της επιλογής. Το αυτεξούσιο υπάρχει, όσο και αν πολλές φορές 
καταστρατηγείται. Έτσι και ο άνθρωπος προσέρχεται οικειοθελώς και υπηρετεί το κακό.  

     Πολλοί άνθρωποι υποφέρουν από άλλους, πολλοί από αρρώστιες, πολλοί έχουν 
διανοητικές αναπηρίες. Πολλοί πεθαίνουν αδικαίωτοι. Η θεία πρόνοια φαίνεται να εκλείπει. 

     Εάν υπάρχει μετά θάνατον ζωή και δικαίωση, τότε υφίσταται θεία πρόνοια. Ο Πλάτων 
όμως επέλεξε την δικαίωση μέσα από σειρά μετεμψυχώσεων της ψυχής. Αλλά πόσοι θα 
γίνουν ηγέτες από τις ψυχές, πόσες θα δικαιωθούν σε έναν κόσμο όπου κυριαρχεί το κακό; Ο 
Πλάτων αναιρείται από την θεία πρόνοια που δίδαξε, αν υπάρχει θεία πρόνοια, τότε υπάρχει 
μετά θάνατον ζωή και δικαίωση και όχι μετεμψυχώσεις. 

     Αλλά αν υπάρχει μετά θάνατον ζωή και δικαίωση, τότε το αυτεξούσιο καταργεί το 
απρόσωπο του θεού, αυτεξούσιο έχει και το μηδέν , ο θεός. Και η θεία πρόνοια είναι η 
μελλοντική και μετά θάνατον δικαίωση.  



 

                ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟ ΔΙΚΑΙΩΣΗ 

     Στις κοινωνίες υπάρχει η δικαιοσύνη που πολλές φορές αποδίδεται από τους δικαστές. 
Στην άλλη ζωή υπάρχουν δικαστές, υπάρχουν απόστολοι που θα σε στείλουν στον 
παράδεισο; 

     Έχει μετρηθεί, ότι το σώμα χάνει περίπου 5 γραμμάρια, αμέσως μετά τον θάνατο. Είναι το 
βάρος του αστρικού σώματος της ψυχής. Σαν ύλη λεπτή, υπόκειται σε επιδράσεις.  

     Η άλλη ζωή, δεν έχει δικαστές και απόστολους του παραδείσου. Αυτόματα η ψυχή 
διαμορφώνεται εν ζωή και αποκτά το ιδιάζον αστρικό σώμα. Και αυτόματα και αυτοδίκαια 
θα γευτεί τον παράδεισο ή την κόλαση, που δεν είναι περιχαρακωμένα. Η καταξιωμένη ψυχή 
γεύεται την θεία Πρόνοια αυτόματα, μία θεία πρόνοια που δικαιώνει τα όσα έπραξε ο καθείς, 
χωρίς μετεμψυχώσεις και απρονοησίες. Είναι η πρόνοια ενός προσωπικού θεού.           


