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Αν και όλοι ςιμερα κεωροφν τον Δθμόκριτο μαηί με τον Λεφκιππο πατζρεσ τθσ 
Ατομικισ κεωρίασ, δεν είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι γνωρίηουν ότι οι δφο ατομικοί 
φιλόςοφοι είναι οι προπάτορεσ μιασ κοςμολογικισ πρόταςθσ θ οποία δεν ζχει 
αναλυκεί, ωσ κα όφειλε, ςε βάκοσ, οφτε ζχει τεκεί υπό τθν κρίςθ τθσ ςφγχρονθσ 
επιςτθμονικισ γνϊςθσ, όπωσ ζγινε για τισ απόψεισ τουσ περί ατόμου. Ασ δοφμε τι 
αναφζρει ο Διογζνθσ ο Λαζρτιοσ για τισ απόψεισ του Λεφκιππου οι οποίεσ είχαν 
γίνει αποδεκτζσ και από τον Δθμόκριτο. *Διογζνθσ IX 30 (Λευκ. Α1)+...Ο Λεφκιπποσ 
πίςτευε ότι...οι κόςμοι δθμιουργοφνται όταν πζφτουν ςώματα ςε κάποιο κενό και 
ςυμπλζκονται μεταξφ τουσ, από δε τθν κίνθςθ και τθ ςυςςώρευςθ τουσ ςχθματί-
ηεται θ φφςθ των άςτρων... (31) Οι δε κόςμοι δθμιουργοφνται με τον ακόλουκο 
τρόπο. Πολλά ςώματα, με κάκε είδουσ αγιματα, αποςπώνται από το άπειρο και 
φζρονται ςε ζνα μεγάλο κενό όπου ςυςςωρευόμενα ςχθματίηουν μία δίνθ. Εξ αιτίασ 
αυτισ ςυγκρουόμενα και ςτροβιλιηόμενα ακανόνιςτα, διαχωρίηονται τα όμοια προσ 
τα όμοια. Όταν ιςορροπιςουν λόγω του πλικουσ και δεν μποροφν πλζον να περι-
ςτρζφονται, τα λεπτά (ςώματα) προχωροφν ςτο εξωτερικό κενό, ςαν να εκτοξεφο-
νται, τα υπόλοιπα δε παραμζνουν ενωμζνα και ςυμπλεκόμενα πλθςιάηουν μεταξφ 
τουσ και ςχθματίηουν αρχικά ζνα ςφαιροειδζσ ςφςτθμα. (32) Από αυτό αποςπάται 
ζνασ υμζνασ, που περιζχει μζςα του διάφορα ςώματα. Κακώσ ςτριφογυρίηουν εξ 
αιτίασ τθσ φυγόκεντρθσ δφναμθσ, ο υμζνασ γίνεται λεπτόσ, διότι ςυρρζουν πάντοτε 
(προσ το κζντρο) τα ςτοιχεία που βρίςκονται κοντά εμπλεκόμενα ςτθ δίνθ. Ζτςι 
δθμιουργείται θ γθ ( θ αιςκθτι φλθ ), όταν ενώκθκαν όςα ςυςςωρεφτθκαν ςτο 
κζντρο. Αυτόσ πάλι ο εξωτερικόσ υμζνασ αυξικθκε με τθ ςυρροι ςωμάτων που 
ζρχονται από ζξω διότι κακώσ παραςφρεται από τθ δίνθ, ενςωματώνει τα ςώματα 
με τα οποία ζρχεται ςε επαφι. Από αυτά, μερικά ςυμπλεκόμενα ςχθματίηουν 
αρχικά ζνα ςφςτθμα πολφ υγρό και λαςπώδεσ. Αφοφ ξθρανκοφν και ακολουκιςουν 
τθ γενικι δίνθ κατόπιν πυρακτώνονται και αποτελοφν τθν φφςθ των αςτζρων...  
Βάςει τθσ προθγοφμενθσ περικοπισ, τα κφρια βιματα τθσ κοςμικισ δθμιουργίασ, 
ςφμφωνα με τισ απόψεισ του Λεφκιππου και του Δθμόκριτου ιταν τα επόμενα: 1 
1.Στην αρχή υπήρχε το πλήρεσ και το κενό.  
Πριν από τα γεγονότα τα οποία περιγράφει θ προθγοφμενθ περικοπι, όπωσ ιδθ 
αναφζρκθκε αρχικά υπιρχε θ ςυνολικι ςυμπαντικι δθμιουργία (μθ ον=κενό = 
άπειρο), μζςα ςτθν οποία ζπλεαν τα άτομα (ον). Σο ςφςτθμα (ον +μθ ον) βριςκόταν 
ζξω από τισ δυνατότθτεσ των ανκρϊπινων αιςκιςεων, εφ' όςον, όπωσ ιδθ ανα-



φζρκθκε, οι ατομικοί φιλόςοφοι δζχονταν ότι "το πλιρεσ και το κενόν δθλαδι τα 
άτομα και ο χϊροσ είναι αλθκινζσ και αντικειμενικζσ πραγματικότθτεσ που βρίς-
κονται ζξω από το πεδίο των ανκρϊπινων αιςκιςεων". Όπωσ μποροφμε να δοφμε 
με το ενιαίο ςφςτθμα πλιρεσ +κενό (= άτομα + χϊροσ), ο Δθμόκριτοσ αντικακιςτά 
ζνα προγενζςτερο ςφςτθμα, αυτό του Ορφικοφ Χάουσ και του Ερζβουσ, χωρίσ βζ-
βαια να υπαινίςςεται τθν αντίςτοιχθ ταφτιςθ των επιμζρουσ ςυνιςτωςϊν του ςυς-
τιματοσ.  
2. Δημιουργία των "μεγάλων κενών". *Διογζνησ Λαζρτιοσ IX, 31 (ΔΚ67 α1)+...  
Οι κόςμοι δθμιουργοφνται με τον εξισ τρόπο. Πολλά ςϊματα, μετακινοφνται προσ 
το "μεγάλο κενό" ξεκόβοντασ από το άπειρο (το κενό). τθν φάςθ αυτιν, ςτα 
πλαίςια του ςυνολικοφ αρχικοφ ςυμπαντικοφ χϊρου (μθ ον=κενό=άπειρο) δθμιουρ-
γοφνται πολλά επιμζρουσ "μεγάλα κενά", δθλαδι μικροί υποχϊροι του ςυνολικοφ 
ςυμπαντικοφ χϊρου. Αυτό κα μποροφςε να εκφραςτεί με τθν ςθμερινι επιςτθμο-
νικι ορολογία ωσ ςχθματιςμόσ, μζςα ςτον ςυνολικό ςυμπαντικό μθ αιςκθτό και μθ 
Ευκλείδειο χϊρο του φμπαντοσ, επιμζρουσ περιοχϊν, διαφοροποιθμζνθσ πυκνό-
τθτασ άρα και καμπυλότθτασ, γεγονόσ που διαφοροποιοφςε και τθν γεωμετρία των 
δθμιουργοφμενων υποχϊρων. Η κοςμολογικι αυτι διαδικαςία θ οποία περιγρά-
φεται από τον Δθμόκριτο, όπωσ κα δοφμε ςτθν ςυνζχεια, αποτελεί το βαςικό 
ςτοιχείο τθσ κβαντικισ κοςμολογικισ κεωρίασ του Α. Λίντε, θ οποία προβλζπει και 
προςπακεί να ερμθνεφςει τθν δθμιουργία αυτϊν των κενϊν, τα οποία ονομάηει 
φυςαλίδεσ, μζςω του πεδίου πλθκωριςμοφ. Ενδιαφζρον παρουςιάηει το γεγονόσ 
ότι ο Δθμόκριτοσ φαίνεται να ενδιαφζρεται ιδιαίτερα για το "αίτιο" (τα μεγάλα 
κενά), που, όπωσ κα δοφμε ςτθν ςυνζχεια, ανάγκαςε τα άτομα να ςυςςωρευτοφν 
ςε μικρζσ περιοχζσ, και όχι για το αίτιο που δθμιοφργθςε το "μεγάλο κενό". Για τον 
λόγο αυτό επινοεί τθν ζννοια των επιμζρουσ κενϊν (χϊρων) ςαν αίτιο τθσ μελλον-
τικισ ςυςςϊρευςθσ των ατόμων, χωρίσ όμωσ να δικαιολογεί τθν φυςικι διαδικαςία 
ςχθματιςμοφ τουσ.  
3. Τοπική κατάρρευςη των "ατόμων" ςτα "μεγάλα κενά", ςχηματιςμόσ τησ 
"δίνησ".  
τθν φάςθ αυτιν, μθ αιςκθτά κομμάτια του όντοσ ( άτομα ), προερχόμενα από τθ 
ςυνολικι μθ αιςκθτι ςυμπαντικι δθμιουργία ( πειρο+άτομα=κενό+πλιρεσ = μθ 
ον+ον ), τείνουν να καταλάβουν τα ςχθματιςκζντα "μεγάλα κενά" δθμιουργϊντασ, 
για κάκε ζνα από αυτά και μία αντίςτοιχθ "δίνθ" (10). Με τθν είςοδο ατόμων μζςα 
ςτουσ υποχϊρουσ των "μεγάλων κενϊν", δθμιουργοφνται οι αιςκθτοί "κόςμοι", οι 
οποίοι περιζχονται μζςα ςτο ςυνολικό και μθ αιςκθτό ςφνολο, "ον+μθ ον" (άτομα 
+κενό=φμπαν), και μπορεί να είναι άπειροι. 
Η Κοςμολογική δίνη 
Μια πρϊτθ αναφορά ςτθν ζννοια τθσ δίνθσ γίνεται ςτθν Ορφικι Κοςμολογία. Σο 
αρχικό κοςμολογικό αυγό, του οποίου τθν φυςικι δθμιουργία και ςφςταςθ, με 
καυμαςτό επιςτθμονικά τρόπο περιγράφει ο Δθμόκριτοσ (βλζπε επόμενα), γεννά 
ζναν ανεμοςτρόβιλο, τον οποίο οι ατομικοί φιλόςοφοι περιγράφουν ςαν 
δευτερεφουςα δίνθ, και τα Ορφικά κείμενα ονομάηουν Ζρωτα. *Αριςτοφάνθσ 
Όρνικεσ 693+... θ μαυροφτζρουγθ Νφχτα γεννάει πρϊτα ζνα ανεμοδαρμζνο αυγό, 
από όπου, ςαν ιρκε θ ϊρα, βγικε ο φλογερόσ ο Ζρωτασ, με χρυςά φτερά να 
αςτράφτουν ςτθν ράχθ του, όμοιοσ με ανεμοςτρόβιλο... Σθν ζννοια τθσ δίνθσ και 
του ςτροβίλου ςυναντάμε και ωσ κοςμολογικι άποψθ του Εμπεδοκλι : [ ιμπλίκιοσ, 
Περί Ουρανοφ 529, 1 (ςτίχοι 1-15), εισ Φυςικά 32, 13 (ςτίχοι 3-17)+.. αν ζφταςε θ 



φιλονεικία ςτα τρίςβακα τθσ δίνθσ και ιρκε θ αγάπθ ςτθ μζςθ του ςτροβίλου, όλα 
τοφτα άρχιςαν να ςυνάηονται και να γίνονται ζνα μόνο.... *Αριςτοτζλθσ, Περί 
Ουρανοφ Β 13, 259α 29+... Εξάλλου είναι περίεργο που δεν αντιλιφκθκε ( ο 
Εμπεδοκλισ ) ότι, αν πρωτφτερα τα μόρια τθσ γθσ ςυνζκλιναν προσ το κζντρο λόγω 
τθσ δίνθσ, ζπρεπε να εξθγιςει για ποια αιτία όλα όςα ζχουν βάροσ παραςφρονται 
τϊρα προσ το κζντρο. Γιατί δεν μπορεί να είναι θ δίνθ αυτό που τα φζρνει κοντά 
μασ.... *Αζτιοσ II, 6, 3 (ΔΚ 31α 49)+...Ο Εμπεδοκλισ υποςτθρίηει ότι πρϊτοσ ξεχϊριςε 
ο αικζρασ, δεφτερθ θ φωτιά και κατόπιν θ γθ (φλθ). Από τθ γθ κακϊσ περιςφιγγόταν 
ζντονα από τθ δφναμθ τθσ περιςτροφισ ανάβλυςε το νερό... τθν ζννοια όμωσ τθσ 
"δίνθσ" δίνεται ζνα ςυγκεκριμζνο φυςικό νόθμα από τον Δθμόκριτο, που 
παρουςιάηει ςιμερα ζνα ιδιαίτερο κοςμολογικό ενδιαφζρον. Αρχικά θ "δίνθ" του 
Δθμόκριτου ςχθματίηεται ςτα πλαίςια του αρχικοφ μθ αιςκθτοφ ςυςτιματοσ, 
"κενοφ"+"μθ κενοφ" ( όντοσ+μθ όντοσ =άτομα+χϊροσ= ςυμπαντικόσ χϊροσ Ρείμαν ).  
Όπωσ περιγράφει ο Διογζνθσ ο Λαζρτιοσ: *Διογζνθσ IX 30 (Λεφκ Α1)+... Οι δε κόςμοι 
δθμιουργοφνται με τον ακόλουκο τρόπο. Πολλά ςϊματα, με κάκε είδουσ ςχιματα, 
αποςπϊνται από το άπειρο και φζρονται ςε ζνα μεγάλο κενό.. ε μια δεφτερθ φάςθ 
θ "δίνθ" εξελίςςεται μζςα ςε μια μικρι περιοχι των "μεγάλων κενϊν" (Ευκλείδειοι 
υποχϊροι). *Διογζνθσ IX 30 (Λεφκ Α1)+. Φζρονται ςε ζνα μεγάλο κενό ςχθματίηοντασ 
μία δίνθ... Σο ότι θ δίνθ καταλαμβάνει αρχικά ζνα μικρό μζροσ του μεγάλου κενοφ 
φαίνεται από το γεγονόσ ότι: *Διογζνθσ IX 30 (Λεφκ Α1)+...Όταν ιςορροπιςουν (τα 
ςώματα) λόγω του πλικουσ και δεν μποροφν πλζον να περιςτρζφονται, τα λεπτά 
(ςώματα) προχωροφν ςτο εξωτερικό κενό, ςαν να εκτοξεφονται, τα υπόλοιπα δε 
παραμζνουν ενωμζνα και ςυμπλεκόμενα πλθςιάηουν μεταξφ τουσ και ςχθματίηουν 
αρχικά ζνα ςφαιροειδζσ ςφςτθμα...  
Αυτό ςθμαίνει ότι θ δίνθ, για να προχωριςει προσ το εξωτερικό του μεγάλου κενοφ, 
αρχικά κατείχε ζνα μικρό μζροσ του. Επανερχόμενοι όμωσ ςτθν ζννοια τθσ δίνθσ, 
όπωσ αυτι περιγράφεται από τον Λεφκιππο και τον Δθμόκριτο, τίκεται το ερϊτθμα 
για το πωσ αυτι εξελίςςεται. Ποφ τοποκετείται θ χοάνθ τθσ και ποφ ο λϊροσ τθσ. Σο 
πρόβλθμα είναι δφςκολο να απαντθκεί διότι οι προςωκρατικοί γνϊριηαν δφο 
περιπτϊςεισ δινϊν. Η πρϊτθ εμφανιηόταν ςτα υγρά, π.χ. των ποταμϊν, των λιμνϊν 
και των καλαςςϊν, όταν μζςω δινϊν αυτά χάνονταν ςε υπόγειεσ καταβόκρεσ. τθν 
περίπτωςθ αυτιν το υλικό που πζφτει μζςα ςτθν δίνθ οδθγείται από τθν χοάνθ 
προσ τον λϊρο (ρουφιχτρεσ). τθν δεφτερθ περίπτωςθ, π.χ. ςτο φαινόμενο του 
ανεμοςτρόβιλου, υλικά από τθν επιφάνεια τθσ γθσ ςτθν οποία βρίςκεται θ βάςθ τθσ 
δίνθσ, οδθγοφνται μζςω του λϊρου προσ τθν χοάνθ τθσ δίνθσ ανυψοφμενα από τθν 
γθ. τθν περίπτωςθ τθσ Κοςμολογίασ του Δθμόκριτου όμωσ το υλικό πρζπει να 
οδθγείται από τθ χοάνθ προσ τθν άκρθ του λϊρου, εφ' όςον όπωσ κα δοφμε, ςτθ 
ςυνζχεια θ τελικι κατάλθξθ τθσ δίνθσ είναι μια περιοριςμζνθ ωσ προσ τισ 
διαςτάςεισ ςφαίρα. Όλα τα προθγοφμενα, όπωσ και ςτθν Κοςμολογία του Αλκμάνα 
* ( ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ -4- ), μασ οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι αν κζλουμε να περι-
γράψουμε με ςφγχρονθ επιςτθμονικι ορολογία τισ απόψεισ του Λεφκιππου και του 
Δθμόκριτου, όςον αφορά το τι υπιρχε πριν τθν δθμιουργία του αιςκθτοφ ςε εμάσ 
φμπαντοσ και το πϊσ οδθγθκικαμε μζχρι τθν αρχι τθσ κοςμικισ δθμιουργίασ, κα 
καταλιγαμε ςτο ςυμπζραςμα ότι οι ατομικοί φιλόςοφοι, όπωσ και ο Αλκμάνασ, 
περιγράφουν τθν γζννθςθ του φμπαντοσ μζςω μιασ λευκισ οπισ. Η διαφορά 
μεταξφ των δφο κοςμολογικϊν ςυςτθμάτων του Αλκμάνα και των Λεφκιππου και 
Δθμόκριτου είναι ότι οι ατομικοί φιλόςοφοι, ωσ άριςτοι γνϊςτεσ των επιςτθμο-



νικϊν δεδομζνων τθσ εποχισ τουσ, εκκζτουν με μεγαλφτερθ λεπτομζρεια τισ 
απόψεισ τουσ δίνοντασ τουσ μια ςειρά επιςτθμονικϊν (για τθν εποχι τουσ ) 
εξθγιςεων. Ιδιαίτερα θ ζννοια τθσ δίνθσ κάνει πιο κατανοθτό το λϊρο του Αλκμάνα 
*, ενϊ θ ςφαιρικι ςυμπφκνωςθ "μθ λεπτϊν" υλικϊν ςυγκεκριμενοποιεί τθν ζννοια 
του Αλκμάνιου "τζκμορα". Η ςφμπτωςθ των απόψεων του Λεφκιππου και του 
Δθμόκριτου, περί δθμιουργίασ του φμπαντοσ, με αυτζσ του Αλκμάνα οδθγοφν ςε 
ερωτιματα, όπωσ για το αν οι ατομικοί φιλόςοφοι γνϊριηαν τθν Κοςμολογία του 
Αλκμάνα και ακόμα για το αν οι απόψεισ αυτζσ αποτελοφν τθν χαμζνθ ι κατεςτραμ-
μζνθ ςυνζχεια του κειμζνου του Αλκμάνα ςτθν οποία ςυνζχιηε τθν εξιςτόρθςθ τθσ 
κοςμολογικισ του πρόταςθσ. 
Οι άπειροι κόςμοι και τα "μεγάλα κενά" 
τα πλαίςια όμωσ τθσ Κοςμολογίασ του Δθμόκριτου εμφανίηεται, με μια φυςικι 
τεκμθρίωςθ, θ ιδζα περί φπαρξθσ πολλϊν αιςκθτϊν κόςμων ςαν τον δικό μασ ςτα 
πλαίςια των δθμιουργοφμενων "μεγάλων κενϊν". Η ιδζα περί υπάρξεωσ πολλϊν 
"κόςμων" μζςα ςε επάλλθλουσ "ουρανοφσ" αποτελεί μια παλαιότερθ προςωκρα-
τικι άποψθ. Όπωσ αναφζρουν οι ιμπλίκιοσ, και Άγιοσ Αυγουςτίνοσ ο Αναξίμανδροσ 
διατφπωνε τθν αυτιν άποψθ: *ιμπλίκιοσ, εισ Φυς. 24, 17+... (ο Αναξιμζνθσ πίςτευε 
ότι) κάποια άλλθ ουςία είναι το άπειρο, από τθν οποία ζγιναν όλοι οι ουρανοί και οι 
κόςμοι που υπάρχουν ς' αυτοφσ..... * Αυγουςτίνοσ, de civ. Dei VIII, 2+... (Ο Αναξί-
μανδροσ) πίςτευε ότι αυτζσ οι αρχζσ των επιμζρουσ πραγμάτων είναι άπειρεσ, και 
ότι παράγουν αναρίκμθτουσ κόςμουσ κακϊσ και όλα όςα εμφανίηονται μζςα ς' 
αυτοφσ, και αυτοί οι κόςμοι, όπωσ πίςτευε, πότε διαλφονται και πότε ξαναγεν-
νιοφνται .... Όμωσ και οι ιδζεσ του Αναξαγόρα ιταν παραπλιςιεσ: *ιμπλίκιοσ, εισ 
Φυςικά 157, 9+...Το ότι υπαινίςςεται (ο Αναξαγόρασ) ζναν άλλο κόςμο πλάι ςτο δικό 
μασ φαίνεται από τθ φράςθ "όπωσ ακριβώσ εμείσ", που τθν χρθςιμοποιεί 
επανειλθμμζνα. Και ότι δεν κεωρεί αυτόν τον άλλο κόςμο ζναν αιςκθτό κόςμο που 
προθγικθκε χρονικά από το δικό μασ φαίνεται από τα λόγια "από τα οποία 
μαηεφουν τα καλφτερα ςτα ςπίτια τουσ και τα χρθςιμοποιοφν". Γιατί δεν είπε 
χρθςιμοποιοφςαν, αλλά χρθςιμοποιοφν..... Η πλιρθσ όμωσ φυςικι τεκμθρίωςθ και 
περιγραφι ενόσ φμπαντοσ το οποίο περιλαμβάνει και περικλείει ζναν άπειρο 
αρικμό αιςκθτϊν κόςμων ζγινε από τουσ ατομικοφσ φιλοςόφουσ και ιδιαίτερα από 
τον Δθμόκριτο. Γι' αυτιν τθν δομι του φμπαντοσ του Δθμόκριτου γράφει ο Δ. 
Μακρυγιάννθσ ςτο βραβευμζνο από τθν Ακαδθμία Ακθνϊν βιβλίο του "Κοςμολογία 
και Ηκικι του Δθμοκρίτου": "...Αφοφ υπάρχουν άπειροι κόςμοι, άρα υπάρχουν 
άπειροι κενοί χώροι. Μποροφμε λοιπόν να παρομοιάςουμε το Δθμοκρίτειο ςφμπαν 
με ζνα ςφουγγάρι. Η φλθ του ςφουγγαριοφ αντιςτοιχεί ςτθ ςυμπαγι κατά το μάλλον 
και ιττον ςυγκρότθςθ ατόμων, που αποτελοφν το περιζχον, τα δε ςφαιροειδι κενά 
μζςα ςτον όγκο του ςφουγγαριοφ είναι οι χώροι όπου δθμιουργοφνται και 
εξελίςςονται οι κόςμοι. Το κοςμολογικό μοντζλο του ςφουγγαριοφ δεν είναι 
ςτατικό, οφτε ωσ προσ τθν δομι του περιζχοντοσ, οφτε ωσ προσ το ςχιμα και το 
μζγεκοσ των κενών. Όπωσ εντόσ των κενών λαμβάνουν χώρα ςυνεχείσ διεργαςίεσ 
μεταξφ των ατόμων, ζτςι και το ςυνολικό περιζχον υφίςταται ςυνεχείσ μεταλλάξεισ, 
θ κυριότερθ των οποίων είναι να απορρζουν εξ αυτοφ παντοία ςώματα εντόσ των 
κενών και να απορροφά πάλι τα ςώματα που προκφπτουν από τθν καταςτροφι των 
κόςμων ". Κατ' αυτόν τον τρόπο αυτό ο Δθμόκριτοσ, με μεγάλθ φυςικότθτα τεκμθ-
ριϊνει λογικά τθν δυνατότθτα ταυτόχρονθσ φπαρξθσ πολλϊν αιςκθτϊν κόςμων, οι 
οποίοι όμωσ μποροφν να μθν είναι αιςκθτοί από εμάσ, αφοφ παρεμβάλλεται μεταξφ 



αυτϊν και του κόςμου μασ το μθ αιςκθτό ενιαίο ςφςτθμα "όντοσ"+"μθ όντοσ" ( 
άτομα+κενό ) ( ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ -9- ). Όπωσ αναφζρει ο Ιππόλυτοσ: *Ελ. Ι, 13, 2 (ΔΚ 68α 
40)+...Ο Δθμόκριτοσ υποςτθρίηει τα ίδια με τον Λεφκιπποσ, ότι υπάρχουν άπειροι 
κόςμοι με διαφορετικά μεγζκθ. ε μερικοφσ από αυτοφσ δεν υπάρχει οφτε Ήλιοσ 
οφτε ελινθ, ςε άλλουσ τα δφο αυτά ουράνια αντικείμενα είναι μεγαλφτερα από 
όςο ςτον δικό μασ κόςμο, και ςε άλλουσ περιςςότερα. Σα διαςτιματα μεταξφ των 
κόςμων είναι άνιςα, ςε μερικά μζρθ υπάρχουν περιςςότεροι κόςμοι, ςε άλλα 
λιγότεροι, μερικοί αναπτφςςονται, μερικοί είναι ςτο αποκορφφωμα τθσ ανάπτυξθσ 
τουσ και μερικοί παρακμάηουν. Αλλοφ οι κόςμοι γίνονται και αλλοφ αποςυντίκενται. 
Η καταςτροφι τουσ οφείλεται ςτθν αμοιβαία τουσ ςφγκρουςθ. τθν περικοπι 
αυτιν, αλλά και ςε πολλζσ προθγοφμενεσ μποροφμε να διακρίνουμε ςαφζςτατα τθν 
άποψθ ότι οι φυςικοί νόμοι ςτα πλαίςια των διαφόρων κόςμων μποροφν να είναι 
διαφορετικοί και ωσ εκ τοφτου να δθμιουργοφνται εντελϊσ διαφορετικά ςυμπαν-
τικά γεγονότα. Και μετά τον Δθμόκριτο όμωσ επαναλαμβάνεται θ αυτι ιδζα περί 
πολλϊν κόςμων από τον Διογζνθ τον Απολλωνιάτθ : *Ψευδοπλοφταρχοσ, τρωμα-
τείσ 12+...Ο Διογζνθσ ο Απολλωνιάτθσ υποκζτει ότι ο αζρασ είναι το ςτοιχείο και ότι 
όλα κινοφνται και οι κόςμοι είναι άπειροι..... Ασ δοφμε όμωσ τι διατυπϊνουν οι 
ςφγχρονεσ κοςμολογικζσ κεωρίεσ για τθν φπαρξθ πολλϊν κόςμων (ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ -
9-). φμφωνα με τθν κβαντικι κοςμολογικι πρόταςθ του Λίντε, ςτο αρχικό μθ 
Ευκλείδειο, άρα και μθ αιςκθτό φμπαν μασ, υπιρχαν δφο γνωςτά βακμωτά πεδία, 
το "πεδίο πλθκωριςμοφ" και το "πεδίο Χιγκσ". Σο πεδίο πλθκωριςμοφ και τα φαινό-
μενα τα οποία δθμιουργεί είναι το αίτιο τθσ διαςτολισ του χϊρου ( κενό = μθ ον ), 
ενϊ ςτο πεδίο Χίγκσ οφείλεται το είδοσ των φυςικϊν νόμων που δθμιουργοφνται 
μζςα ςτον διαςτελλόμενο χϊρο. Σα δφο αυτά πεδία, όπωσ ζχει αποδειχκεί, 
υπάρχουν παντοφ μζςα ςτο φμπαν και θ παρουςία τουσ γίνεται αιςκθτι λόγω τθσ 
επίδραςθσ τουσ πάνω ςτα ςτοιχειϊδθ ςωμάτια. Σα βακμωτά όμωσ πεδία δεν είναι 
ςτακερά και όπωσ αποδεικνφει θ κβαντικι Φυςικι, υφίςτανται απρόβλεπτεσ 
διακυμάνςεισ και μεταβολζσ. Αν οι διακυμάνςεισ αυτζσ προκαλζςουν μια μεγάλθ 
αφξθςθ του μεγζκουσ του πεδίου πλθκωριςμοφ, τότε ςτο ςθμείο αυτό το φμπαν κ' 
αρχίςει να διαςτζλλεται πολφ γριγορα δθμιουργϊντασ μια φυςαλίδα (δθμιουργία 
μεγάλου κενοφ). Σο φαινόμενο αυτό μπορεί να δθμιουργείται ςυνεχϊσ ςε 
διαφορετικζσ περιοχζσ του αρχικοφ μθ αιςκθτοφ φμπαντοσ ( δθμιουργία απείρων 
μεγάλων κενϊν ). Αυτό ςθμαίνει ότι αν ςχεδιάςουμε το φμπαν ςαν μια ομοιογενι 
φυςαλίδα, θ δθμιουργία κάκε νζασ διαταραχισ ς' αυτιν κα δθμιουργιςει μια νζα 
ςυμπαντικι φυςαλίδα (μεγάλο κενό). Με τον προθγοφμενο τρόπο ο Α. Λίντε 
απάντθςε ςτο αναπάντθτο ερϊτθμα από τον Λεφκιππο και τον Δθμόκριτο για το 
πϊσ δθμιουργοφνται τα μεγάλα κενά (11). Οι χϊροι φυςαλίδεσ περιορίηονται 
αρχικά από ακανόνιςτα όρια που ςυνεχϊσ εξομαλφνονται και ζχουν τθν τάςθ να 
επεκτείνονται με ταχφτθτεσ που πλθςιάηουν τθν ταχφτθτα του φωτόσ. Αργότερα τα 
όρια των φυςαλίδων αυτϊν είναι δυνατόν να ςυρρικνωκοφν με πολφ μικρότερεσ 
ταχφτθτεσ. Με βάςθ τα προθγοφμενα θ κεωρία τθσ Μεγάλθσ Ζκρθξθσ περιγράφει 
απλϊσ τθν δθμιουργία μιασ μόνο φυςαλίδασ μζςα ςτθν οποία υπάρχουμε και όχι 
του εν γζνει φμπαντοσ των απείρων φυςαλίδων. Θα πρζπει να ςθμειωκεί είναι ότι 
αν κεωριςουμε πωσ ςτο αρχικό μθ αιςκθτό φμπαν, υπιρχε ζνα ςφςτθμα 
ςυγκεκριμζ-νων φυςικϊν νόμων, το πεδίο Χιγκ το μεταβάλλει ςτισ επιμζρουσ 
αναπαραγόμενεσ φυςαλίδεσ ( μεγάλα κενά ). Αυτό ςθμαίνει ότι κάκε φυςαλίδα ( 
μεγάλο κενό ) τελικά κα ζχει το δικό του ςφςτθμα φυςικϊν νόμων, αυτό δθλαδι 



ακριβϊσ που ιδθ είχαν πει οι Λεφκιπποσ και Δθμόκριτοσ. Θα πρζπει να αναφζρουμε 
ότι το προθγοφμενο μοντζλο του Α. Λίντε αποτελεί μια επεξεργαςία τθσ πλθκωρι-
ςτικισ κεωρίασ του Α. Η. Guth θ οποία προζβλεπε τθν φπαρξθ ενόσ φμπαντοσ 
πολλϊν ςυμπαντικϊν φυςαλίδων ςτον χωρόχρονο που διζπονταν ίςωσ από διαφο-
ρετικοφσ φυςικοφσ νόμουσ. 
Σο 1982 οι Αμερικανοί ερευνθτζσ Albrecht και Steinhsardt ανεκοίνωςαν παρόμοια 
ςυμπεράςματα. Ολόκλθρο το κοςμολογικό μοντζλο του Α. Λίντε, πιςτεφουμε ότι 
δεν χρειάηεται περαιτζρω ςχολιαςμό προκειμζνου να ταυτιςτεί με τισ απόψεισ των 
ατομικϊν φιλοςόφων Λεφκιππου και Δθμόκριτου. Όπωσ γίνεται φανερό οι ςκζψεισ 
των φιλοςόφων του παρελκόντοσ πικανότατα μποροφν να γίνουν πθγι ζμπνευςθσ 
για τθν διατφπωςθ ςφγχρονων φυςικϊν κεωριϊν ( ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ -9- ).  
4. Σχηματιςμόσ ςφαιροειδοφσ ςυςτήματοσ αιςθητήσ φλησ με ςφγχρονη εκτόξευςη 
υλικοφ ςτο εξωτερικό κενό  
Λόγω τθσ περιςτρεφόμενθσ "δίνθσ" διαχωρίηονται πρϊτα τα "όμοια" από τα 
"ανόμοια". τθ ςυνζχεια παφει θ περιςτροφι και δθμιουργείται ζνα ςφςτθμα απο-
τελοφμενο από "λεπτά ςϊματα" (όχι μικρά ςτισ διαςτάςεισ ςϊματα, οφτε άτομα) τα 
οποία προχωροφν προσ το εξωτερικό κενό (χϊρο) ςαν να εκτοξεφονται, ενϊ τα 
υπόλοιπα, τα "μθ λεπτά" (χονδρά = αδρά) παραμζνουν ενωμζνα και ςυμπλεκόμενα 
πλθςιάηουν μεταξφ τουσ και ςχθματίηουν αρχικά ζνα ςφαιροειδζσ ςφςτθμα. 
Ενδιαφζρον είναι να τονιςτεί ότι χρθςιμοποιείται ο νζοσ όροσ "λεπτά ςϊματα", 
προκειμζνου να αντιδιαςτείλει τα ςϊματα αυτά από όλα τα άλλα τα οποία ζχουν 
ιδθ αναφερκεί. Με μια επιπόλαια ανάγνωςθ του αντίςτοιχου κειμζνου κα μποροφ-
ςαμε να βροφμε επιφανειακζσ ςυμπτϊςεισ μεταξφ των κζςεων των ατομικϊν φιλο-
ςόφων και τθσ ςφγχρονθσ κοςμολογικισ κεωρίασ τθσ Μεγάλθσ Ζκρθξθσ. Η ςφαιρικι 
ςυμπφκνωςθ κα μποροφςε επιπόλαια να κεωρθκεί ςαν το πρωταρχικό άτομο του 
Λεμζτρ και θ περιγραφόμενθ ζκρθξθ το big bang. Σα πράγματα όμωσ δεν είναι τόςο 
απλά. Η εκτόξευςθ και θ διαςτολι του "λεπτοφ" υλικοφ, κατά τουσ Λεφκιππο και 
Δθμόκριτο, δεν είναι αποτζλεςμα τθσ ζκρθξθσ του ςφαιροειδοφσ ςυςτιματοσ που 
ςχθματίηουν τα "μθ λεπτά" υλικά, αλλά δθμιουργοφνται μαηί με τθν δθμιουργία τθσ 
ςφαιρικισ ςυμπφκνωςθσ, ωσ το αποτζλεςμα γεγονότων που ςυμβαίνουν ςτο άκρο 
τθσ "δίνθσ", αφοφ εκεί ζχουν διαχωριςτεί και ιςορροπιςει τα "όμοια" από τα 
"ανόμοια" και τα ςϊματα δεν μποροφν να περιςτρζφονται. Με λίγα λόγια ο Λεφκι-
πποσ και ο Δθμόκριτοσ υποςτθρίηουν ότι από ζνα μίγμα "λεπτϊν" και "μθ λεπτϊν" 
το οποίο ιςορροπεί και δεν περιςτρζφεται, θ εκτόξευςθ των λεπτϊν προσ τα ζξω, 
δθμιουργεί μια αντίκετθ κίνθςθ -ςυςτολι- των "μθ λεπτϊν" τα οποία τείνουν να 
ςχθματίςουν μια μικρι ςε διαςτάςεισ, αλλά πυκνι, ςφαιροειδι ςυγκρότθςθ φλθσ. 
Όπωσ γίνεται εμφανζσ από τθν αντίςτοιχθ περικοπι, ςτο τζλοσ τθσ δίνθσ όταν αυτι 
εμφανιςτεί μζςα ςτο μεγάλο κενό, υπάρχει μια περιοριςμζνθ ςε χϊρο ιςορ-
ροποφςα και μθ περιςτρεφόμενθ, προσ ςτιγμιν, ςφαιρικι ςυμπφκνωςθ "μθ 
λεπτοφ" (όχι μικρϊν διαςτάςεων, οφτε άτομα) υλικοφ. Η ςφαίρα κατζχει πολφ μικρό 
χϊρο του "μεγάλου κενοφ", διότι πϊσ αλλιϊσ κα μποροφςε το περιγραφόμενο 
"λεπτό" υλικό ςαν ζκρθξθ να προχωριςει επεκτεινόμενο ςτον εξωτερικό χϊρο, αν ο 
χϊροσ αυτό ιταν κατειλθμμζνοσ από τθν αρχικι ςφαίρα. Ενδιαφζρον είναι ότι ςτα 
όρια τθσ δίνθσ, προσ τθν περιοχι του "μεγάλου κενοφ", πριν τθν δθμιουργία τθσ 
ςφαιρικισ ςυμπφκνωςθσ, το υλικό του μθ αιςκθτοφ φμπαντοσ (χϊροσ+άτομα) 
αποτελείται από ζνα "εξωτικό" για τισ αιςκιςεισ υλικό, μθ δυνάμενο να περιγραφεί 
από τουσ ατομικοφσ φιλόςοφουσ, το οποίο ςτθ ςυνζχεια χωρίηεται ςε δφο 



ςυςτατικά, τα "λεπτά" και τα "μθ λεπτά" ( χονδρά = αδρά ), τα οποία ςε μια 
μεταγενζςτερθ φάςθ ζμελλαν, ςφμφωνα με τισ απόψεισ των ατομικϊν φιλοςόφων, 
να ςχθματίςουν, τθν γνωςτι ςιμερα ςτισ αιςκιςεισ μασ "φλθ". ε ςχζςθ με τα 
προθγοφμενα κα πρζπει να αναφερκεί ότι ςφμφωνα με τισ ςφγχρονεσ κοςμολογικζσ 
απόψεισ μποροφμε να διακρίνουμε δφο κοςμολογικζσ περιόδουσ, τθν εποχι του 
Πλανκ και τθν εποχι τθσ πλθκωριςτικισ διόγκωςθσ, οι οποίεσ προθγοφνται τθσ 
υποκετικισ δθμιουργίασ τθσ αρχικισ ςφαιροειδοφσ ςυμπφκνωςθσ φλθσ του πρωτο-
ατόμου του Λεμζτρ από το οποίο ξεκίνθςε θ Μεγάλθ Ζκρθξθ. Η φλθ κάτω από τισ 
ακραίεσ ςυνκικεσ που επικρατοφςαν τισ περιόδουσ αυτζσ ιταν πραγματικά "εξωτι-
κι" για τθ ςφγχρονθ επιςτθμονικι πραγματικότθτα. Ειδικότερα κατά τθ διάρκεια 
τθσ πλθκωριςτικισ διόγκωςθσ οι ςυνκικεσ ιταν τζτοιεσ που ευνόθςαν τθν δθμιου-
ργία επάλλθλων ςυμπαντικϊν φυςαλίδων (μεγάλων κενϊν) και πικανότατα τθν 
δθμιουργία "εξωτικϊν" ςωματιδίων Ηiggs ( μποηόνιο Ηίggs ) που αποτελοφν το υπο-
κετικό μζςο προκειμζνου να αποκτιςουν τθν ιδιότθτα τθσ μάηασ τα ςϊματα, μετά 
τθ Μεγάλθ Ζκρθξθ. Ομοίωσ μετά τθν ςτιγμι τθσ Μεγάλθσ Ζκρθξθσ, θ ςφγχρονθ 
Κοςμολογία δζχεται ότι υπιρξαν δφο φάςεισ κατά τθν διάρκεια των οποίων δθμι-
ουργικθκαν αντίςτοιχα δφο είδθ υπατομικϊν ςωματιδίων, τα "αδρόνια" (χοντρο-
κομμζνα, μθ λεπτά) και τα "λεπτόνια" (λεπτά). 
 Ωσ "αδρόνια" αναφζρονται τα πρωτόνια, τα νετρόνια τα υπερόνια και τα μεςόνια. 
Σα "λεπτόνια" περιλαμβάνουν τα θλεκτρόνια και τα νετρίνα. Οι αντίςτοιχεσ κοςμο-
λογικζσ φάςεισ δθμιουργίασ πιραν το όνομα των δθμιουργοφμενων ςωματιδίων. Η 
αντιςτοιχία των ονομάτων των προθγοφμενων ςτοιχειωδϊν ςωματιδίων με τθν 
ορολογία των ατομικϊν φιλοςόφων είναι χαρακτθριςτικι. 
Σχηματιςμόσ λεπτοφ υμζνα. Δημιουργία περιςτροφικήσ ςυμπαντικήσ κίνηςησ 
Κατά τθν φάςθ αυτιν από τθν κεντρικι ςφαιροειδι ςυμπφκνωςθ "μθ λεπτοφ" 
υλικοφ, αποςπάται ζνασ υμζνασ υλικοφ. Ζνα λεπτό δθλαδι κζλυφοσ "μθ λεπτισ" 
φλθσ, Ο υμζνασ αυτόσ αρχίηει να περιςτρζφεται, ενϊ υλικό από αυτόν οδθγείται 
προσ τθν κεντρικι ςφαιρικι ςυμπφκνωςθ "λόγω τθσ δίνθσ". Ποιάσ δίνθσ όμωσ; Η 
αρχικι "δίνθ", οδθγοφςε υλικό από το μθ αιςκθτό φμπαν του (όντοσ)+(μθ όντοσ) 
προσ τον κόςμο του "μεγάλου κενοφ", προσ τθ ςφαιρικι δθλαδι ςυςςϊρευςθ "μθ 
λεπτοφ" υλικοφ που προαναφζραμε. Αντίκετα θ δίνθ, που αναφζρεται ςτο ςθμείο 
αυτό, οδθγεί από τον "κόςμο" του "μεγάλου κενοφ" προσ τθν αρχικι ςφαιρικι 
ςυςςϊρευςθ των "μθ λεπτϊν". Αυτό ςθμαίνει ότι θ αναφερόμενθ εδϊ δίνθ, είναι 
αντίκετθσ κατεφκυνςθσ από τθν πρϊτθ. Οι ατομικοί φιλόςοφοι δθλαδι προτείνουν 
ζνα κοςμολογικό ςφςτθμα δφο, αντίκετθσ πολικότθτασ, δινϊν (+ και -), εκ των 
οποίων θ πρϊτθ εξελίςςεται εκτόσ του κόςμου του "μεγάλου κενοφ" και θ άλλθ 
εντόσ. Και οι δφο όμωσ οδθγοφν ςε μια κοινι περιοχι, θ οποία αποτελεί τθν αρχι 
και το τζλοσ του κόςμου του "Μεγάλου κενοφ". Ε. Δανζηθσ, Ε. Θεοδοςίου, Θ. Γραμ-
μζνοσ, Μ. τακοποφλου Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν, Σμιμα Φυςικισ, Σομζασ Αςτρο-
φυςικισ - Αςτρονομίασ - Μθχανικισ  
Πθγι : http://www.ellinikoarxeio.com/2011/09/democritus-cosmology.html 
* http://www.hellinon.net/PELOPONISOS/Alkmanas.htm 
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