
Δημόκριτος ( 460 - 370 π.Χ )

            ο Κενό και το Πλήρες αποτελούν τη βάση 
του κόσμου. Ο κενός χώρος και τα Άτομα είναι 
Αιώνια. Αιώνια είναι και η κίνηση των Ατόμων.  
Ο στρόβιλος των Ατόμων δηλώνει ότι το Σύμπαν 
είναι Μηχανικό. Τα όμοια άτομα έλκονται, ενώ τα ανόμοια απωθούνται.
 
O Λεύκιππος και ο Δημόκριτος αναφέρονται σ΄ ένα παράδειγμα της φύσης, για να επιβεβαιώσουν 
την έλξη των όντων μεταξύ τους : «Τα ζώα που ανήκουν στο ίδιο είδος, πάνε μαζί. 
Τα περιστέρια πετούν και συζούν με τα περιστέρια, τα άλογα με τ΄ άλογα, τα λιοντάρια με τα 
λιοντάρια».
Το ίδιο συμβαίνει και με τον υποατομικό κόσμο. Αν βάλουμε σ΄ ένα κόσκινο διάφορους 
σπόρους και τους ανακατέψουμε, στο στροβίλισμα του κόσκινου θα παρατηρήσουμε, ότι το 
στάρι πηγαίνει με το στάρι και το καλαμπόκι με το καλαμπόκι.

 
Σε μια άλλη περίπτωση, αν παρατηρήσουμε 
το κύμα που σκάει στην ακρογιαλιά, θα 
διαπιστώσουμε ότι τα μακρουλά βοτσαλάκια 
πάνε με τα μακρουλά βοτσαλάκια και τα 
στρογγυλά με τα στρογγυλά.

Ποια ακατανίκητη απόκρυφη δύναμη, διαπερνά 
όλα τα όντα του Φυσικού Κόσμου και τα συνδέει 
μεταξύ τους; 
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Ο Δημόκριτος
διδάσκων.

Κάτω από ποιους άγνωστους Νόμους πειθαρχεί η Ζωή σ’ ένα Μυστικό Πρόγραμμα, σ΄ 
ολόκληρο το Σύμπαν;
 
Η Ατομική φιλοσοφία του Λεύκιππου και του Δημόκριτου, εξηγεί με τον δικό της τρόπο την 
Δημιουργία του Κόσμου. 

Τα άτομα που στροβιλίζονται μέσα στο απέραντο κενό, είναι άπειρα. 
Μερικά άτομα πλησιάζουν τα άλλα και αμέσως αποχωρίζονται το ένα από το άλλο. Κάποια 
άλλα άτομα που παρουσιάζουν συμμετρίες στη μορφή και στην θέση τους, συνδέονται μεταξύ 
τους, λες  και τα ενώνει μια μυστική συγγένεια.

Έτσι σχηματίζονται συμπλέγματα από άτομα τα οποία, πιεζόμενα από άλλα, στροβιλίζονται 
γύρω από τον εαυτό τους, έλκοντας προς το μέρος τους όλο και περισσότερα σμήνη ατόμων. 

Έτσι σιγά -σιγά σχηματίζεται μια μάζα που διαρκώς μεγαλώνει.

 Όταν, στο εσωτερικό της μάζας, τα συμπλέγματα των ατόμων παρουσιάζουν ποικιλίες και 
διαφορές που καθιστά πλέον αδύνατο το ισόρροπο στροβίλισμά τους, τότε διαχωρίζονται σε 
δυο ομάδες, στις όποιες τα όμοια πάνε πάντα μαζί. 

Τα τελειότερα άτομα απωθούνται προς την εξωτερική επιφάνεια, εμπλέκονται στην δίνη 
του στροβίλου και σχηματίζουν τον Ουράνιο Θόλο, τον οποίο οι ατομικοί φιλόσοφοι τον 
αποδίδουν σαν μια τέλεια σφαίρα.

Άλλα τμήματα από αυτή τη μάζα, που έλκονται από την περιφέρεια, σχηματίζουν τους 
αστερισμούς, οι οποίοι με την ιλιγγιώδη ταχύτητα του στροβίλου τους, έχουν πυρακτωθεί. 
Τα βαρύτερα και τα πλέον ογκώδη υλικά, από τη μάζα μέσα στην ουσία στροβιλίζονται, 
έλκονται προς το κέντρο της σφαίρας και δημιουργούν τη Γη».

Ο Λεύκιππος και ο Δημόκριτος τοποθετούν τη Γη στο κέντρο της Ουράνιας σφαίρας .
Ίσως η επιστήμη του μέλλοντος αποδείξει ότι, στην πραγματικότητα, εφόσον το Σύμπαν 
ολόκληρο αποτελείται από Νοητικό Υλικό, ο εγκέφαλός του είναι το κέντρο του. Σ’αυτό το 
νοητό κέντρο,  η Γη παίζει τον ρόλο της τροφού της ευφυΐας, της συμπαντικής διανόησης, με 
κυρίαρχο εκπρόσωπο ολόκληρης της Δημιουργίας, τον ίδιο τον Άνθρωπο.   
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