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Εισαγωγική σημείωση
Παρά τήν μαρτυρία του Διογ. Λαερτίου1 οτι ο Πλάτων όχι
μόνον "ούόαμοΰ διαμνημονεύει" άλλα καί "θελησαι συμφλέξαι τά
Δημοκρίτου συγγράμματα" καί τό παράπονο του ίδίου του
Δημοκρίτου πώς ήλθε στην ’Αθήνα καί ούδείς τον έγνώρισε2, ΰπάρ1.

διογ, λαερτιος,

IX, 46. Βλ. καί τις αναλύσεις τού J. BOLLACK, "Un silence de
Platon", Revue de Philos. 41(1967), σσ. 242-246. 'Ωστόσο αρχαίοι συγγραφείς εντο
πίζουν άμεσα ή έμμεσα σχέσεις ανάμεσα στον Δημόκριτο καί στον Πλάτωνα σέ
συγκεκριμένες νοοτροπίες καί θέματα. Ενδεικτικά άναφέρομε μερικές δοξογραφικές: α) ό ΚΙΚΕΡΩΝ (D-K, 86Α13) βρίσκει ώς κοινό σημείο τήν άγάπη καί τών
δύο, Δημοκρίτου καί Πλάτωνος, για τά ταξίδια, β) ό ΑΕΤΙΟΣ (Η. Diels, DoxGr.,a. 390) παραδίδει: "Ιπποκράτης μεν γάρ καί Δημόκριτος καί Πλάτων εν
έγκεφάλψ τούτο (τό λογικόν) ίδρϋσθαι". Ειδικά γιά τις σχέσεις Δημοκρίτου καί
'Ιπποκράτη βλ. I. Δ. ΔΕΛΛΗΣ, «Δημοκρίτειες επιδράσεις στή σκέψη τού
Ίπποκράτη» γ) ό ΣΤΟΒΑΙΟΣ (D-K 86Α167) γράφει: "Δημόκριτος καί Πλάτων
κοινώς έν τή ψυχή τήν ευδαιμονίαν τίθενται", δ) Πάλι ό Κικέρων {Deorat.,
20, 67 = D-K, 86 Α34) βρίσκει ότι καί οί δύο χρησιμοποιούν τήν Ιδια ποιητική
γλώσσα κι έχουν τόν Ιδιο "ρυθμό", ενώ συνδέονται {De Orai. Il, 46, 194)
(σύγκρινε τά δημοκρίτεια άποσπ. Β17, Β18 καί Β26 μέ Πλατ. Ίων. 533d) καί
μέ βάση τις άπόψεις τους σχετικά μέ τήν ποιητική έμπνευση καί τήν καλλιτε
χνική δημιουργία. Βλ. I. Γ. ΔΕΛΛΗΣ, "Οί άπόψεις τού Δημοκρίτου γιά τήν ποι
ητική έμπνευση", Proceedings of 1st International Congress on Democritus, Xanthi, 6-9
October 1983, Voi. I, σσ. 469-483. ε) Επίσης ό ΣΕΞΤΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ (VII, 389: DΚ, 86A114) γράφει πώς ό Δημόκριτος καί ό Πλάτων συμφωνούν στήν άπόρριψη τής διδασκαλίας τού Πρωταγόρου γιά τήν αισθητηριακή γνώση, άφοΰ καί οί
δύο διδάσκουν ότι αυτή δέν είναι άληθής.
2. D-K, Β116.
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χουν βάσιμες δοξογραφικές ενδείξεις οτι ο Πλάτων δέχθηκε έντο
νες επιδράσεις από τήν σκέψη τοΰ Δημοκρίτου αναφορικά μέ
κάποιες άπό τίς ήθικο-πολιτικές του απόψεις, όπως ô ’Αθηναίος
φιλόσοφος τίς διατυπώνει κυρίως στον διάλογό του Νόμοι.
Σχετικώς μέ τό πρόβλημα των επιδράσεων ιδεών τού Δημοκρί
του στους Νόμους τον Πλάτωνος έχουν κάνει λόγο ευκαιριακά καί
χωρίς Ιδιαίτερη αναλυτική πρόθεση ô G. Aalders, ô R. Ferwerda καί
παλαιότερα ό νεοκαντιανός P. Natorp3. Ό τελευταίος χωρίς ιδιαι
τέρως στέρεες αποδείξεις πιστεύει οτι στις πολιτικές ιδέες του ό
Πλάτων έχει έπηρεασθή άπό τόν Δημόκριτο, ενώ ό Aalders στην
μικρή μελέτη του σημειώνει: "Πολλά σημεία των πολιτικών ιδεών
τοΰ Δημοκρίτου συμφωνούν μέ άλλους συγγραφείς, είδικώς μέ
εκείνες τού Πλάτωνος"4. 'Ο Aalders μέ τήν δήλωσή του αυτή δέν
πιστεύει οτι ό Πλάτων έχει έπηρεασθή άμεσα άπό τόν Δημόκριτο,
άλλά δέν άποκλείει μιά έμμεση επίδραση. Ό R. Ferwerda5 συμφω
νεί μέ τήν θέση τού Aalders οτι στούς Νόμους του ό Πλάτων
έπηρεάζεται εμμέσως άπό τήν σκέψη τού Δημοκρίτου, ενώ ό Th.
Cole6 σχεδόν τήν ίδια εποχή σημειώνει πώς οί υλιστικές ιδέες πού,
πιθανόν, απορρέουν άπό τά έργα τοΰ Δημοκρίτου έχρησιμοποιήθηκαν εμμέσως άπό τόν Πλάτωνα για τήν σύνθεση τής δικής του
κοσμοθεωρίας.
’Όπως καί νά έχη τό θέμα, ή μέχρι τώρα έρευνα υποδεικνύει πώς
είναι δυνατόν σέ μικρό ή μεγάλο βαθμό νά άνιχνευθοΰν επιδράσεις,
άμεσες ή έμμεσες, τής ήθικο-πολιτικής σκέψης τοΰ Δημοκρίτου στήν
διαμόρφωση αναλογών απόψεων τοΰ Πλάτωνος. Γι’ αυτό στήν
συνέχεια μέ συγκρίσεις σέ έννοιολογικό καί έκφραστικό επίπεδο θά
3. Ό NATORP, πριν από τήν έκδοση τοΰ Η. Diels, κατόρθωσε νά σύνθεση τήν ήθική
θεωρία του Δημοκρίτου μέ τ' αποσπάσματα πού ό ίδιος συγκέντρωσε. Στο έργο
του Die Ethica des Demokritos (Text und Untersuchungen) Marburg 1893 (άν.
Hildesheim, Olms 1970), άφιερώνει τό 8o Κεφαλ. (σσ. 157-177) στήν σύγκριση
Δημοκρίτου καί Πλάτωνος μέ άφετηρία τό βασικό κριτήριο οτι ό Δημόκριτος
είναι υλιστής ενώ ό Πλάτων εξ ολοκλήρου Ιδεαλιστής.
4. AALDERS G., "The Political Faith of Democritus", Mnemosyne, 4a Ser. 13, 1950, σσ.
302-313 είδικώς, σ. 310.
5. FERWERDA R., "Democritus and Plato", Mnemosyne, 25 (1972), σσ. 337-388, είδικώς,
σ. 358. Ό Ferwerda εξετάζει τίς σχέσεις του Πλάτωνος μέ τόν Δημόκριτο μέ
άναφορές σέ όλους σχεδόν τούς διαλόγους τού πρώτου.
6. COLE Th., "Democritus and the Sources of Greek Anthropology", Amer. Phil. Assoc.
Monogr., Western Pes. 1967, σσ. 109-110.
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προσπαθήσομε να έντοπίσωμε ιδεολογικές επιδράσεις τής ήθικοπολιτικής θεωρίας του Δημοκρίτου στήν σκέψη του Πλάτωνος καί
είδικώς στους Νόμους.

I. Ή "ομόνοια" ώς θεμέλιο ισορροπίας τής πόλεως-κράτους
στον Δημόκριτο καί στους Νόμους
Ό Δημόκριτος πιστεύει πώς ή ομόνοια ανάμεσα στους πολίτες
αποτελεί τήν βάση τής κοινωνικής ειρήνης καί τής πολιτικής στα
θερότητας καί συνακόλουθα προϋπόθεση προόδου σέ συλλογικό
επίπεδο. Αυτή ή θέση του Δημοκρίτου διατυπώνεται σέ τρία
άποσπάσματά του, στα όποια μέ θετικό καί εξ αντιθέτου τρόπο
άναδεικνύει τήν άξια τής κοινωνικοπολιτικής "ομόνοιας", α) Β250:
"από όμονοίης μεγάλα έργα...". Στήν περίπτωση πού επικρατεί
ομόνοια, αυτή συμβάλλει στήν επίτευξη σημαντικών έργων. Βάση
τής ομόνοιας είναι ή "ομοφροσύνη", ή οποία δημιουργεί τήν φιλία
(άπ. Β186). β) Έξ αντιθέτου ή απουσία "ομόνοιας" οδηγεί σέ εμφύ
λια διαμάχη καί επανάσταση, πού οδηγεί στήν φθορά τόσο των
νικητών όσο καί των νικημένων (άπ. Β 249). Γ) ή "ομόνοια"
εξασφαλίζεται, όταν επιτυγχάνεται ισοκατανομή τού πλούτου7, καί
αυτό γίνεται εφικτό "όταν ου δυνάμενοι τοΐς μή έχουσι καί προτελεΐν τολμέωσι καί χαρίζεσθαι..." (άπ. Β 255). Αυτό πού κυρίως
απορρέει από τήν διεξοδική ανάγνωση τού άπ. Β 225 καί πρέπει
να ύπογραμμίσωμε μέ ιδιαίτερη έμφαση είναι πώς στήν σκέψη τού
Δημοκρίτου ή άπόκτηση, ή κατανομή καί ή χρήση τού πλούτου συν
δέονται άρρηκτα μέ τήν κοινιυνικοπολιτική ισορροπία καί παραλλήλως μέ τήν κοινωνική καί ήθική συμπεριφορά των "όυναμένων",
δηλαδή τών πλουσίων. Άν αύτοί βοηθούν τούς "μή έχοντας" καί
συμπεριφέρωνται μέ διάθεση αλληλεγγύης, τότε οί διαφορές ανάμε
σα στούς πλουσίους καί τούς φτωχούς μετριάζονται καί οί αντι
θέσεις σέ κάποιο βαθμό γεφυρώνονται.
Ή ιδέα του άπ. Β 250 πώς ή "ομόνοια" είναι άναγκαία προϋ
πόθεση για τήν επίτευξη σπουδαίων έργων καί πώς έτσι καθιστά
τήν πόλη ικανή να αντιμετώπιση άποτελεσματικώς έξωτερικούς
7. ’Αναλύσεις των δημοκριτείων απόψεων για τόν ρόλο τού πλούτου στήν κοινωνικο-πολιτική Ισορροπία Βλ. ΔΕΛΛΗΣ 1. Γ.. "Ό ‘πλούτος’ στήν Ήθικοπολιτική
σκέψη τού Δημοκρίτου", Άνθρωποθεωρία 7 (1994), σσ. 89-99.
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εχθρούς εντοπίζεται καί στούς Νόμους. Ό Πλάτων διδάσκει: "είναι
δει τήν πόλιν καί έμφρονα καί έαυτή φίλην" (III, 693b) καί: "ή
φιλίας τε καί ειρήνης υπό διαλλαγήν γενομένης οΰτω τοις έξωθεν
πολεμίους προσέχειν άνάγκην είναι τον voüv" (628c). Tò εξ αντι
θέτου επιχείρημα του Δημοκρίτου πού διατυπώνεται στο άπ. Β249,
ότι άντίθετα προς τήν ομόνοια ή εμφύλια διαμάχη είναι "ές έκάτερα κακόν", διατυπώνεται μέ ιδιαίτερη έμφαση καί όχι μόνο ώς ένα
γεγονός "άπευκτόν" (629d) στούς Νόμους. Ό Πλάτων χαρακτηρίζει
τήν εμφύλια διαμάχη (στάσιν) πόλεμον "πάντων χαλεπώτατον" (629
c-e). ’Απήχηση των δημοκρίτειων αντιλήψεων τού άπ. 255 περί
μετριασμού των ανισοτήτων, οί όποιες προκαλούνται εξ αιτίας
άνισοκατανομής τού πλούτου, γεγονός πού διασαλεύει τήν
ομόνοια, ενώ τό αντίθετο τήν κατοχυρώνει καί καθιστά τούς
"πολιήτας όμονόους" εντοπίζομε καί στούς Νόμους. Ό Πλάτων
γράφει: "παλαιός γάρ λόγος άληθής ών, ώς ίσότης φιλότητα απερ
γάζεται, μάλα μέν όρθώς ειρηται καί έμμελώς ήτις δ’ έστί ποτέ
ίσότης ή τούτο αύτό δυναμένη, διά τό μή σφόδρα σαφής είναι σφο
δρά ημάς διαταράττει" (757 α). Ή έκφραση "παλαιός γάρ λόγος
άληθής" σέ συνδυασμό μέ τήν εύλογη άποψη πού διατυπώνει ό
Ferguson8 ότι δέν ήταν στήν πρακτική του Πλάτωνος ν’ άναφέρη
στά κείμενά του, σέ κάθε περίπτωση, ονόματα προγενεστέρων του,
μάς έπιτρέπουν νά ίσχυρισθοϋμε μέ μεγάλη βεβαιότητα ότι ή κατά
σταση τής "όμονοίας" πού έξαρτάται από τήν "Ισότητα", όπως τήν
άναφέρει ό Πλάτων, έχει δημοκρίτεια προέλευση. Τούτο βεβαίως
δέν μάς οδηγεί στό σημείο ν’ άρνηθοΰμε εξ ολοκλήρου ότι μπορεί
ώς Ιδέα ν’ άποτελή έναν locus communis τής πολιτικής σκέψης,
κυρίως κατά τόν 4ο αιώνα9 καί λιγότερο κατά τόν 5ο. "Ομως
μπορεί κάποιος νά σχηματίση βάσιμες ύποψίες ότι ό Πλάτων έγνώριζε κάποιο σχετικό κείμενο τού ’Αβδηρίτη.
8. FERGUSON J., "Plato, Protagoras and Democritus", BucknellReview 15 (1967), σσ. 4958, είδικώς σ. 52.
9. Βλ. ενδεικτικά Θρασύμαχος, D-K, B1. Γοργίας DK, 8α, Άντιφών, D-K, Β44α: "ό
υπέρ της όμονοίας (λόγος), έν φ γνωμολογίαι τε λαμπραί καί φιλόσοφοι...".
Ξενοφ., 'Απομνημονεύματα, IV, 4, 16 "άλλα μήν καί όμόνοιά γε μέγιστόν τε
αγαθόν δοκει ταΐς πόλεσιν είναι καί πλειστάκις έν αύταις αϊ τε γερουσίαι καί
οί άριστοι άνδρες παρακελεύονται τοΐς πολίταις όμονοεΐν, καί πανταχοϋ έν τή
Έλλάδι νόμος κείται τούς πολίτας όμνύναι όμονόησειν. καί πανταχοϋ όμνύουαι τόν όρκον τούτον», στόν ίδιο II, 3, παρ. 18. III, 5, 16.
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II. Ό σοφός "αρχών" τοΰ Δημοκρίτου καί ό "φιλόσοφος βασιλεύς" τοΰ Πλάτωνος
Τό πολιτικό όραμα τοΰ Δημοκρίτου είναι μια δημοκρατική
πόλις, επειδή ή δημοκρατία είναι τό πιο ανθρώπινο πολίτευμα,
άφου στο πλαίσιο μιας δημοκρατίας μπορεί να ύπομείνη κάποιος
τήν "πενίην", πού είναι προτιμότερη από μιά "εύδαιμονίη" στό
πλαίσιο μιας εξουσίας τών "δυνατών" (άπ. Β251)10. 11Πέρα από
πιθανές αντιρρήσεις σχετικά μέ τήν θέση τοΰ Δημοκρίτου για τήν
μορφή τής δημοκρατίας πού άνταποκρίνεται στις άνάγκες τής πόλεως-κράτους", αύτό είναι βέβαιον ότι στα άποσπάσματά του μπο
ρούμε εύκολα να διαπιστώσωμε ότι διατυπώνονται καί τα τρία
βασικά χαρακτηριστικά τής Δημοκρατίας όπως τα έχει ορίσει ό
Ηρόδοτος12. Πρώτον, εκλογές τών αρχόντων (άπ. Β 265), δεύτερον
εύθύνη τών αιρετών αρχόντων (Β 266), καί τρίτον λαϊκός έλεγχος
όλων τών μέτρων πού παίρνει ό αρχών για τα κοινά. Έξ άλλου ό
Ε. Havelock μέ αφορμή τό άπ. Β 251 τοΰ Δημοκρίτου, πού έχει
κυρίαρχο πολιτικό νόημα "ή εν δημοκρατίη πενίη τής παρά τοις
δυναστήισι καλεσμένης εύδαιμονίης τοσοΰτον έστι αίρετωτέρη,
όκόσον έλευθερίη δουλείης", για νά άναδείξη τήν πίστη τοΰ
’Αβδηρίτη στήν Δημοκρατία, σημειώνει: "είναι αναπόφευκτο τό
συμπέρασμα πώς όταν ο Θουκυδίδης έγραφε τόν Επιτάφιο τοΰ
Περικλή έξεπλήρωνε ένα πνευματικό χρέος του στον Δημόκριτο"13.
Τούτο μάς επιτρέπει νά ίσχυρισθοΰμε ότι σημαντικές πολιτικές
ιδέες τοΰ Δημοκρίτου ήταν διάχυτες στήν ’Αθήνα καί είναι πολύ
πιθανό νά τις είχε γνωρίσει καί ό Πλάτων.
Τήν πολιτική σκέψη τοΰ Δημοκρίτου τήν απασχολεί τό πρόβλη
μα τοΰ αιρετού άρχοντος τής πόλεως, ένα πρόβλημα πού είναι
πάντα επίκαιρο, γιατί άπό τήν σωστή ή όχι εξουσία πού αύτός
άσκεϊ έξαρτάται ή πορεία τής πόλεως-πολιτών προς τήν εύδαιμο10. Για διεξοδικό σχόλια λεξικογραφικό καί ερμηνευτικά επάνω στό άπ. Β251, βλ.
J. F. PROCOPE, "Democritus on Politics and the Care of the soul: Appendix", Classical
Quarterly, 40 (1990), σσ. 21-45, είδικώς 27-28.
11. Βλ. ΔΕΛΛΗΣ, Ι.Γ., "Ή πόλις καί οί λειτουργίες της στό αποσπάσματα του
Δημοκρίτου", SKEPSIS, Vili (1997), σσ. 37-72, είδικώς σημ. 49.
12. ΗΡΟΔ. 3.80.6 "πάλψ μέν άρχάς άρχει, υπεύθυνον δέ άρχήν εχει, βουλεύματα δέ
πάντα ές τό κοινόν άναφέρει".
13. The Liberal Temper in Greek Politics, N. Haven 1957, 147.
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νία. Γι’ αυτό διατυπώνει με σαφήνεια τις προϋποθέσεις αυτές καί
κυρίως τις ιδιότητες πού οραματίζεται οτι πρέπει να έχη ô αρχών.
Είναι ενδεικτικά τα άναφερόμενα στα αποσπάσματα: α) "νόμοι καί
άρχοντι καί τω σοφωτέρω εϊκειν κόσμιον" (Β 47). β) "χαλεπόν
άρχεσθαι υπό χερείονος" (Β 49). γ) "κρέσσον άρχεσθαι τοΐς άνοήτοισιν ή άρχειν" (Β 75)14. δ) "φύσει τό άρχειν οίκήον τφ κρέσσονι" (Β 267). Ό αρχών πρέπει να είναι ό "σοφός" καί όχι ό δυνατός-ίσχυρός. Μέ όσα δηλώνει τό άπ. Β 267 δέν αναιρείται τό δημο
κρατικό "πιστεύω" τού Δημοκρίτου, όταν κατανόηση κάποιος τό
"κρείσσων" ώς "δυνατός". Ό Guthrie15 συνεκτιμώντας τό νοηματικό
περιβάλλον πού διαμορφώνουν τά ad hoc άποσπάσματα κατανοεί τό
"κρείσσων" ώς "σοφός" ή πεπαιδευμένος. Ή ερμηνεία αύτή πού
δίνει ό Guthrie στό "κρείσσων" δικαιολογείται σέ συνδυασμό μέ τό
άπ. Β 49 όπου άπαξιώνεται ώς "χαλεπή" ή εξουσία τού "χερείονος",
άρα ή εξουσία (τό άρχεσθαι ύπό κρείττονος) επιδοκιμάζεται καί
καταξιώνεται ώς ή πλέον σωστή. Ή ερμηνεία τού Guthrie είναι
σωστή, άλλα περιοριστική, διότι τό "κρείττων", όπως άπορρέει άπό
τ’ άποσπάσματα, δέν έχει μόνο πνευματικό περιεχόμενο, άλλά καί
ήθική σημασία. Οί πολίτες, κινούμενοι άπό τήν ύπηρέτηση των
"δημοσίων-ξυνή"16, εκλέγουν τούς σοφούς, περιορίζοντας τήν
πιθανότητα άνάληψης τής έξουσίας άπό κάποιους άνόητους καί
κακούς, οί όποιοι, όταν άναλαμβάνουν κάποια δημόσια αξιώματα,
"αφροσύνης καί θράσεος πίμπλανται", όπως πιστεύει ό Δημόκριτος
(άπ. Β 254). ’Έτσι ή εκλογή μικρόνου καί άνόητου άρχοντος εγκυ
μονεί κινδύνους. "Οταν ένας άρχοντας είναι "άφρων" καί "θρασύς",
τό άποτέλεσμα πού θά προκύψει είναι μιά αύθαίρετη καί άλόγιστη
συμπεριφορά εις βάρος των πολιτών.
Μέ τήν ιδέα του περί "σοφού άρχοντος" ό Δημόκριτος πιστεύο
με πώς άναδεικνύεται προάγγελος τής πλατωνικής διδασκαλίας περί
"φιλοσόφων βασιλέων". Αύτό πού δηλώνει τό άπόσπασμα Β 47,
κυρίως όμως τό Β 267, τό εντοπίζομε καί στούς Νόμους. Γράφει
συγκεκριμένα ό Πλάτων: "οΐμαι τόν κρείττονα μέν άρχειν, τόν ήττω
δέ άρχεσθαι"17. Καί οί δύο, Δημόκριτος καί Πλάτων, προτιμούν τόν
14. Βλ. Πλ. Άλκιβ. A 135b7.
15. Βλ. W. GUTHRIE, A History of Greek Philosophy, CUP. τόμ. II. σ. 495. σημ. I.
Havelock, E., The Liberal Temper, cm.π., σ. 148 κ.έ.
16. άπ. Β 253.
17. 689b καί Πολιτ. 590d "αμεινον υπό φρονίμου άρχεσθαι".
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"κρείττονα" ώς άρχοντα από τον ανόητο καί άφρονα. Ό Δημόκριτος
ώς "κρείττονα" θεωρεί τόν "σοφό" σέ αντίθεση προς τόν "άνοήμονα", ενώ ό Πλάτων ώς "κρείττονα" θεωρεί τόν φιλόσοφο. Τήν
άποψή του περί φιλοσόφου-βασιλιά, όπως είναι γνωστό, τήν διατυ
πώνει μέ Ιδιαίτερη ανάλυση καί έμφαση στό πολύ γνωστό χωρίο τής
Πολιτείας 473 c-e. Κοινό όμως καί διαχρονικά επίκαιρο αίτημα γιά
τόν Δημόκριτο καί τόν Πλάτωνα είναι ό φιλοσοφημένος άρχοντας,
γιατί άπό τις επιλογές του έξαρτάται ή επιτυχής πλοήγηση τού πλοί
ου τής πόλεως. Ωστόσο, ο Πλάτων έχει έντονη επίγνωση τής δυσκο
λίας πραγμάτωσης τού αιτήματος τής σύμπτωσης τής "δυνάμεώς τε
πολιτικής καί φιλοσοφίας" (Πολ. 484d, 519 c), άλλά δέν το θεωρεί
άνέφικτο στό πλαίσιο τού προσδιορισμού τών ιδιοτήτων τού φιλο
σόφου πού επιχειρεί στήν συνέχεια του κειμένου του. "Φιλόσοφος"
δέν είναι μόνον ό "επιθυμητής τής σοφίας" {Πολιτ.), άλλά κυρίως ό
"όντως φιλομαθής" {Πολιτ. 490b). "Αν, όπως αναλυτικά άναφέρει,
τά χαρακτηριστικά τού φιλοσόφου είναι νά είναι "φύσει μνήμων,
εύμαθής, μεγαλοπρεπής, ευχαρις, φίλος τε καί ξυγγενής αλήθειας,
δικαιοσύνης, άνδρείας, σωφροσύνης" (487α), τά ίδια χαρακτηριστικά
πρέπει νά έχη καί ο "βασιλεύς", αφού πρέπει νά είναι "φιλόσοφος".
Τό συμπέρασμα είναι πώς ό βασιλεύς-φιλόσοφος τού Πλάτωνος
είναι ô "κρείττων αρχών" τού Δημοκρίτου.

III. Ή "μεσότητα" στον Δημόκριτο καί τούς Νόμονς
Υπάρχει μιά ομάδα δημοκριτείων αποσπασμάτων στά όποια
τονίζεται μέ πολλούς τρόπους, άμέσαις καί εμμέσως, ή ήθική άρχή
τού "μέτρου" καί τής "μεσότητας" πού πρέπει νά διέπουν τήν συμ
περιφορά τού άνθρώπου προκειμένου νά φθάση στό ΰψιστο "αγαθό",
τό "τέλος" τού βίου, τό όποιο γιά τήν δημοκρίτεια ήθική είναι ή
"εύδαιμονία"18. Ό Δημόκριτος είναι ό εισηγητής τής θεωρίας τής
μεσότητος. Δέν εγκρίνει τήν "ύπερβολή" καί τήν "έλλειψιν"19, αλλά
18. ΔΗΜ. A 167: "τήν δ’ ευδαιμονίαν καί ευθυμίαν καί ευεστώ καί άρμονίαν, συμ
μετρίαν καί άταραξίαν..." καί «πολλοις άλλοις ονόμασε» ονομάζει ό
Δημόκριτος τήν "ευθυμίαν" (= Διογ. Λαέρτ., IX, 45). Γιά τό σημαντικό αυτό
πρόβλημα τής Δημοκρίτειας ήθικής θεωρίας βλ. αναλύσεις καί ειδική βιβλιο
γραφία στό I. Γ. ΔΕΛΛΗΣ, Τό Πρόβλημα τής Ήθικής Συνείδησης στον
Δημόκριτο, (διδ. διατρ.), Θεσσαλονίκη 1985.
19. ΔΗΜ. Β 102.
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επιδοκιμάζει σε κάθε περίπτωση την "ισότητα", τήν μέση οδό. Μέ
τήν υπέρβαση του "μέτρου" διασαλεύεται ή πορεία προς τήν "ευδαι
μονία" (άπ. Β 233). Ή "εύθυμίη" επιτυγχάνεται "μετριότητι τέρψιος
καί βίου συμμετρίη" (Β 191). Άντιθέτως μέ τήν έλλειψη (έλλείποντα) καί τήν υπερβολή (τά ύπερβάλλοντα) διαταράσσεται ό "εύ
τακτος βίος" (Β 61), γιατί "μεγάλας κινήσιας εμποιεί τή ψυχή" (Β
191). Ή θεωρία περί μεσότητος θεμελιώθηκε βεβαίως κατά κύριο
λόγο άπό τόν ’Αριστοτέλη20. 'Ωστόσο ή ιδέα τού μέτρου καί τής
μεσότητος, ώς κανόνος ηθικής, προβάλλεται καί άπό τόν Πλάτωνα.
Είδικώς τό δημοκρίτειο άπ. Β 233 "ει τις ύπερβάλλοι τό μέτριον,
τά έπιτερπέστατα άτερπέστατα άν γίγνοιτο" βρίσκεται σέ μιά ίδια
νοηματικά διατύπωση στούς Νόμους "εάν τις μείζονα δίδω τοις
έλάττοσι πάρεις τό μέτριον... άνατρέπεταί που πάντα καί έξυβρίζοντα τά μέν εις νόσους θεΐ, τά δ’ εις έκγονον ύβρεως άδικίαν"
(Νόμοι 691c5) καί συμπληρώνεται σε άλλο σημείο μέ τήν σαφή
δήλωση "όθεν τε δει καί όπη καί όπως" (Νόμ. 636d). Ή άρχή τού
"μέτρου" πού χαρακτηρίζει τήν ηθική θεωρία τού Δημοκρίτου προ
ϋποθέτει τήν κυριαρχία τού λογικού στά ελατήρια κάθε πράξης,
κυριαρχία πού έχει ώς "τέλος" τήν "ευθυμία". Τό "όρθοπραγεΐν"
έξαρτάται άπό τήν "σύνεσιν" (Β 181). Στον βαθμό πού ή ήθική θεω
ρία τού Δημοκρίτου θά μπορούσε νά χαρακτηρισθή ώς πνευματικός
ώφελιμισμός21 ή πνευματικός ήδονισμός, στά άποσπάσματά του
εντοπίζομε τήν πρόθεσή του νά ταξινομήση καί νά άξιολογήση μέ
κανόνες τού λογικού αυτά πού θεωρεί ώς "άγαθά", τά όποια συγκε
κριμενοποιούν τήν ορισμένη πορεία προς τήν "ευθυμία" καί προ
σανατολίζουν τις πράξεις των ανθρώπων. Αυτή τήν άξιολογική
ταξινόμηση των "άγαθών", πού είναι δυνατό νά συνθέσομε μέ ad
hoc δημοκρίτεια αποσπάσματα, τήν εντοπίζομε καί στούς Νόμους
τού Πλάτωνος (631C-D).
20. Ήθικ. Νικ. Β6.1106Ò36-1107a2. Ήθικ. Μέγ.
21. Βλ. VITTORIO ENZO ALFIERI. "L' Etica di Democrito", Boll, eli Storia della
Filosofia, dell’ Università degli Studi de Lecca, 6 (1978), 7-16. Ό Alfieri γνωστός για
τήν παλαιό μονογραφία του Gli Atomisti (Bari, Laterza 1936) καταγράφει έδώ καί
σχολιάζει τούς ποικίλους χαρακτηρισμούς πού αποδόθηκαν στην δημοκρίτεια
ήθική θεωρία. ’Αξίζει νά άναφέρομε πολύ συνοπτικά πιός ή ηθική τού Δημο
κρίτου χαρακτηρίσθηκε διαφορετικά στήν πορεία τής έρευνας, όπως ριγκοριστική (Rigorismus) ή ήθική τού "καθήκοντος", νατουραλιστική, θεωρία τής
αξίας, ηδονική, ωφελιμιστική, εύδαιμονιστική κ.τ.λ. Βλ. καί I. Γ. ΔΕΛΛΗΣ, Τό
πρόβλημα τής ηθικής συνείδησης, όπ.π., είδικώς σσ. 59-77.
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Ό Δημόκριτος χωρίζει τά "αγαθά" σέ "θειότερα", πού είναι τά
"τής ψυχής", καί σέ "άνθρωπήϊα", πού έχουν σχέση μέ τό σώμα
("σκήνος") (άπ. Β 37). Ό Πλάτων γράφει χρησιμοποιώντας τούς
Ιδιους προσδιορισμούς: "Διπλά δέ άγαθά έστιν, τά μέν άνθρώπινα,
τά δέ θεία". Τά τής "ψυχής" άγαθά, όπως πιστεύει ό Δημόκριτος,
πρέπει νά προτιμιόνται, γιατί είναι άνώτερα, άφού αύτό πού δια
κρίνει τόν άνθρωπο άπό τά ζώα είναι "ή τού ήθεος εύτροπίη" καί
όχι ή "εύσθένεια τού σκήνεος", πού χαρακτηρίζει κυρίως τά ζώα καί
είναι μιά κοινή ιδιότητα (άπ. Β 57). Ό Πλάτων ύποστηρίζει πώς
"εκ τών θείων", πού είναι τά άγαθά τής ψυχής καί τά ονομάζει "μείζονα", έξαρτώνται τά "άνθρώπινα", πού είναι "έλάττονα". Άπό
αύτά τά "άνθρώπινα καί έλάττονα άγαθά" ώς πρώτο ό Πλάτων
θεωρεί πώς είναι ή "ύγίεια", καί έπονται τό "κάλλος", ή "ισχύς" καί
ό "πλούτος". Τάιδια "άγαθά" μέ τήνιδια άξιολόγηση είχε άναγνωρίσει καί ό Δημόκριτος άναφορικά μέ τά άγαθά τού σώματος: "κάλ
λος σώματος" (Β 105), τό όποιο καταξιώνει μόνο στήν περίπτιυση
πού συνοδεύεται άπό τόν νουν, διαφορετικά είναι "ζωώδες", ή
"ισχύς τού σκήνεος", πού δεν είναι κάτι άξιόλογο "άνευ λογισμού"
(Β 187, Β 294) καί ό "πλούτος" (Β 77, Β 282). Τά "άνθρώπινα"
κατά Πλάτωνα, "άνθρωπήϊα" κατά Δημόκριτον, "άγαθά" είναι
"άγαθά" τού "σώματος-σκήνεος" είναι "άναρμόδια-έλάττονα" σέ
σύγκριση μ’ εκείνα τής ψυχής. "Ολα αύτά τά "άγαθά" πρέπει νά
κατευθύνωνται άπό τά «άγαθά» τής ψυχής. Ό "πλούτος" καί ή
ισχύς πρέπει νά συνοδεύωνται άπό τήν σύνεση, όπως πιστεύει ό
Δημόκριτος22 (Β 77 ) καί νά διαχειρίζωνται "ξύν νόω" (Β 282). Τήν
Ιδια άποψη διαβάζομε καί στον Πλάτωνα: "πλούτος ού τυφλός,
άλλ’ οξύ βλέπων, άνπερ αμ’ έπηται φρονήσει· ο δή πρώτον αύ τών
θείων ήγεμονοΰν έστίν άγαθόν". Τό "κάλλος" ώς άγαθό τόσο στον
Δημόκριτο όσο καί στον Πλάτωνα τελεί ύπό τόν περιορισμό τού
"νοΰ". Ό πρώτος γράφει ότι ή ομορφιά δέν άξίζει, "ήν μή νοΰς
ύπή", ό δεύτερος ύπογραμμίζει ότι τό "κάλλος" πρέπει νά είναι
"μετά νοΰ", νά συνοδεύεται άπό τήν λογική.
Ή θέση καί τών δύο άναφορικά μέ τήν διάκριση άνάμεσα στά
"άνθρώπινα" καί τά "θεία" άγαθά είναι Ιδια. Ιδια επίσης είναι ή
υπόδειξη στήν οποία προβαίνουν σχετικά μέ τόν τρόπο μέσοι τού
22. Βλ. αναλυτικά ΔΕΛΑΗΣ Ι.Γ., "Ό πλούτος στήν Ήθικοπολιτεκή σκέψη τού
Δημοκρίτου", οπ.π., σσ. 89-99.
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οποίου τά "ανθρώπινα" θά φθάσουν να γίνουν "θεία" καί "αρμόδια"
για τήν ψυχή, ένώ καί οί δύο υποστηρίζουν cm αυτό είναι εφικτό.
Κοινή είναι ή θέση τους: "τούτων δέ τά μέν ανθρώπινα εις τά θεία,
τα δέ θεία εις τόν ήγεμόνα νουν σύμπαντα βλέπειν" (Νόμοι 631d).
Αύτό πού χωρίς επιφυλάξεις μπορούμε να ίσχυρισθουμε είναι
πώς στό σημείο αυτό όσον αφορά στήν μεσότητα, τήν ταξινόμηση
καί τήν αξιολόγηση τών αγαθών ό Πλάτων ακολουθεί τόν
Δημόκριτο. Πιθανόν να είχε ύπ’ οψιν του τά έργα του πού ήσαν εξ
ολοκλήρου ήθικου περιεχομένου, όπως τό Περί Εύθυμίης ή Εύεστώ
ή Περί άνόραγαθίας ή Περί άρετής, τά οποία δέν μάς έχουν σωθή.
Ό πολύ γενικευτικός άφορισμός ότι ô ιδεαλιστής Πλάτων δέν θά
μπορούσε νά έπηρεασθή άπό τόν υλιστή Δημόκριτο δέν φαίνεται νά
ίσχύη στήν συγκεκριμένη περίπτωση. Έξ άλλου αύτή ή διαχωριστική άντίθεση δέν ισχύει, άν λάβωμε ύπ’ οψιν μας ότι ό Δημόκρι
τος στήν ήθική θεωρία του δέν εγκλωβίζεται άπό τήν θεωρία του
για τά υλικά άτομα καί τό κενό. Ό J. Barnes23 λ.χ. πιστεύει πώς
δέν υπάρχει "συστηματικός σύνδεσμος ανάμεσα στήν ατομική καί
ήθική θεωρία τού Δημοκρίτου", ένώ ό Ε. Havelock24 υπογραμμίζει
πώς "ή άνθρωπολογική σκέψη τού Δημοκρίτου, ένώ δέν είναι
ασυνεπής στις θεμελιώδεις ατομικές άρχές, φαίνεται ότι διαθέτει
εύλυγισία καί ανεξαρτησία".

IV. Ή θεωρία τής κοινωνικο-πολιτιστικής εξέλιξης στον
Δημόκριτο καί τόν Πλάτωνα
"Ενα άλλο σημείο στό οποίο φαίνεται ότι ό Πλάτων άκολούθησε ή έπηρεάσθηκε άπό τις αντίστοιχες θεωρίες τού Δημοκρίτου είναι
ή θεωρία τής γένεσης καί τής έξέλιξης τής κοινωνικής ζωής καί τού
πολιτισμού. Πιστεύομε ότι τα όσα γράφει ο Πλάτων στούς Νόμους
καί ειδικά 676a-679b καί 718e-782a για τήν έξελικτική πορεία τής
ανθρώπινης ζωής καί τήν ιστορία τού ανθρώπινου πολιτισμού συν
δέονται μέ όσα άναφέρονται στό άπ. D-K Β5 πού παραδίδεται άπό
τόν Διόδωρο Σικελιώτη καί αποδίδεται στον Δημόκριτο25. Ό
23. The Presocratic Philosophers (ed. T. Honderich), Routledge & P. Kegan, London 1979,
τόμ. I. σ. 232.
24. Βλ. I. Γ. ΔΕΛΛΗΣ, Τό πρόβλημα της Ηθικής συνείδησης, δπ.π., σσ. 214-243.
25. Γιά τήν αυθεντικότητα καί τις διάφορες ερμηνευτικές προσεγγίσεις αυτού τού
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Πλάτων βεβαίως άναφέρεται στο πρόβλημα "περί τής έν αρχή
καταστάσεως" καί στον διάλογό του Πρωταγόρας.
Ή "αιτία" γένεσης των πρώτων κοινωνιών είναι ό φόβος τής
"φθοράς". Ό κίνδυνος "φθοράς", όπως πιστεύει ό Δημόκριτος, ήταν
τα θηρία καί οί άσχημες κλιματολογικές συνθήκες: "πολεμουμένους
υπό των θηρίων καί πολλούς αυτών άπόλλυσθαι κατά τούς
χειμώνας διά τε τό ψύχος καί τήν σπάνιν τής τροφής". Ό Πλάτων
πάλι γράφει: "Τό πολλάς ανθρώπων φθοράς γεγονέναι... νόσοις καί
άλλοις πολλοΐς, έν οίς βραχύ τι ανθρώπων λείπεσθαι γένος". Οί
άνθρωποι σέ αυτή τήν κατάσταση, γράφει ό Δημόκριτος, κατέφευ
γαν "εις τά σπήλαια", ενώ ό Πλάτων σημειώνει: "σχεδόν όρειοί
τινες" καί "έρύματα τών θηρίων ένεκα ποιοΰντα" (681α). Σέ αυτή
τήν κοινωνικοπολιτιστική κατάσταση, όπως περιγράφεται καί άπό
τούς δύο, βρήκαν στήριγμα στήν φωτιά (Δημόκριτος: "γνωσθέντος
δέ τού πυρός". Πλάτων: "σμικρά ζιόπυρα τού τών ανθρώπων διασεσωσμένα γένους").
’Από αύτή τήν κατάσταση έξεκίνησε ό άνθρωπος για να δημιουργήση τις πρωταρχικές πρωτόγονες κοινωνίες, γιατί σέ αύτή
ζοΰσε "σποράδην" καί διήγε "μονήρη βίον".
Τό "άθροίζεσθαι", δηλαδή ή σύμπηξη κοινωνικών ομάδων δέν
είχε μόνο ώς αιτία τό φόβο τής φθοράς αλλά καί τήν μοναξιά "τήν
έρημίαν". Ό Πλάτων σημειώνει "πρώτον μέν ήγάπων καί έφιλοφρονούντο άλλήλους δι’ έρημίαν". Δέν εΐχαν έξ άλλου λόγους νά
συγκρούωνται γιατί (Δημόκριτος): "τής τε βοτάνης τήν προσηνεστάτην καί τούς αύτομάτους άπό τών δένδρων καρπούς". (Πλάτων):
"Νομής γάρ ούκ ήν σπάνις". Γενεσιουργός αιτία τής κοινωνικής καί
πολιτιστικής έξέλιξης ήταν ή συνειόητοποίηση τής "χρείας" πού
προκύπτει άπό τήν έμπειρία.
Γενικά στό τρίτο βιβλίο τών Νόμων, όπως είναι γνωστό, ο
Πλάτων άναλύει τήν πορεία τού άνθρώπου άπό τήν πρωτόγονη
κατάσταση μέχρι τήν συγκρότηση πολιτικής κοινωνίας. Πιστεύει
πώς ό άνθρωπος μέσα στον χρόνο συνεχώς προοδεύει, γιατί μετα
βαίνει συνεχώς σέ καλύτερες μορφές ζωής. Καταγράφει τις αιτίες
αύτής τής προοδευτικής μετάβασης, διατυπώνοντας έτσι μια θεωρία
τής προόδου στό πλαίσιο τής φιλοσοφίας τής ιστορίας. Ή λεπτοάποσπ. Βλ. I. Γ. ΔΕΛΛΗΣ, "Ή μαρτυρία του Διοδώρου Σικελιώτη για ιόν
Δημόκριτο'1, Φιλοσοφία (έπετ. ΚΕΕΦ ’Ακαδημίας ’Αθηνών), 13-14 (1983-84),
σσ. 109-125 όπου καί εξαντλητική βιβλιογραφία.
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μερής σύγκριση τού περιεχομένου τού τρίτου βιβλίου τών Νόμων
μέ τό άπ. Β5 τού Δημοκρίτου μας οδηγεί χωρίς πολλές επιφυλά
ξεις στό συμπέρασμα οτι ό 'Αθηναίος φιλόσοφος έγνώριζε τήν θεω
ρία τού Αβδηρίτη για τήν αρχή καί τήν εξέλιξη τού ανθρωπίνου
πολιτισμού. ’Έστω κι αν δέν τό ομολογεί ό Πλάτων γνωρίζει τις
ιδέες τού Δημοκρίτου στό συγκεκριμένο θέμα καί τις εκμεταλλεύε
ται, άφού τις κρίνει. Ό Πλάτων εμπλέκει στό ιστορικό γίγνεσθαι
τήν γενναιοδωρία τού θεού "τέχνη θεός εδωκε πορίζων τοΐς άνθρώποις, ϊνα οπότε εις τήν τοιαύτην απορίαν έλθοιεν, έχοι βλάστην καί
έπίδοσιν τό των ανθρώπων γένος" (Νόμοι 67%), ενώ ο Δημόκριτος
δέν διατυπώνει πουθενά στα κείμενα πού μάς έχουν παραδοθή
τέτοια άποψη.
Μέ βάση τις παραπάνω σύντομες αναφορές καί τήν σύγκριση ad
hoc κειμένων μπορούμε βασίμως νά ύποστηρίξωμε ότι ό Πλάτων,
όταν έγραφε τούς Νόμους, δέν αγνοούσε τις ιδέες τού "παντοδαοΰς"
φιλοσόφου επάνω στά θέματα πού ό ίδιος αναλύει. Ή "ομόνοια"
ώς θεμέλιο τής κοινωνικο-πολιτικής ισορροπίας, ό "σοφός αρχών",
ή "μεσότητα" καί τό "μέτρον", ή ισοκατανομή τού πλούτου καί μια
θεωρία τής προόδου τής κοινωνίας καί τού πολιτισμού είναι κοινά
στοιχεία τής ήθικο-πολιτικής σκέψης καί των δύο.

SUMMARY

Democritus’ Ethical and Political ideas in Plato’s Laws
In this article the extent of Democritus’ influence ethical and political
ideas on Plato’s Laws is examined. After critically examining the main
views that have been supported on this issue (by P. Natorp, G. Aalders, R.
Ferwerda, and T. Cole) Democritus’ B 255, B 250 and B 186 is compared
to Plato’s Laws 693B and 629D on the value of the “concord” in life and
the development of the city-state and also the conditions under which
progress can be achieved. Further, Democritus’ belief on the “wise ruler”
is compared with Plato’s view of the “philosopher-king”. In addition,
Democritus’ doctrine of μεσάτης (B 191; B 233) is compared with Plato’s
Laws (691C; 636D). At last, Plato’s ideas of the “original state of things”
(Laws 676A-679B) are examined comparison with the background of
Democritus’ relevant doctrine.

