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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΝ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑ ΠΛΑΤΩΝΙ 

Σχεδιασμός και πραγμάτωσις είναι τα δύο στάδια άπό τα όποια διέρχεται 
κάθε δημιουργία, ακόμη και ή δημιουργία του κόσμου, κατά την πλατωνικήν 
θεώρησιν. Είναι χαρακτηριστική ή ερμηνεία του J. Moreau είς το σημεΐον αυτό >, 
διότι ακριβώς στηρίζεται επί ενός χωρίου του Τιμαίου, το όποιον ούδεμίαν άμφι-
σβήτησιν επιδέχεται. 'Εάν ό κόσμος είναι ωραίος, γράφει ό Πλάτων, και έάν 
ό δημιουργός είναι καλός, είναι φανερόν δτι ό τελευταίος αυτός στρέφει το βλέμ
μα του προς το α'ιώνιον πρότυπον. Έ ν εναντία περιπτώσει, πράγμα το όποιον 
ουδέ καν να ύποτεθή επιτρέπεται, θα προσέβλεπε προς εν πρότυπον πού προ
έρχεται άπο μίαν γένεσιν. 'Αντιθέτως, εϊναι απολύτως προφανές δι' δλους δτι ό 
δημιουργός έθεάσθη το αίώνιον πρότυπον, άφοΰ ό κόσμος είναι το ώραιότερον 
γέννημα, è δε δημιουργός, το τελειότερον όλων τών α ι τ ί ω ν 2 . *Η τελεοκρατίατην 
οποίαν εκφράζει ή άποψις αύτη Ιχει μίαν αίτιοκρατικήν συνιστώσαν : το καλύτε-
ρον μόνον άπο το καλύτερον δύναται να προέλθη* ή ποιότης δηλαδή του αποτε
λέσματος εξαρτάται άπο του αιτίου τήν ποιότητα 3 . Μεταξύ του αιτίου και του 
αποτελέσματος παρεμβάλλονται τα στάδια τοϋ σχεδιασμού και της πραγματώ-
σεως 4 . Το δεύτερον άπο τα στάδια αυτά καταλήγει είς τήν έπιβολήν του δημιουρ
γήματος* το πρώτον έχει τάς ρίζας του ε'ις το ίδεατον πρότυπον το όποιον ό 
δημιουργός έχει υ π ' 6ψει. 

"Οτι τοιαύτης μορφής είναι ή σχέσις μεταξύ δημιουργού καί δημιουργήματος, 
καΐ μεταξύ σχεδιασμού καί πραγματώσεως, νοουμένων ως δύο διακεκριμένων 
φάσεων της αυτής δημιουργικής διαδικασίας, τονίζεται ήδη εις τήν πλατωνικήν 
Πολντ είαν, έ'νθα εκτίθεται ή διαφορά πού χαρακτηρίζει τον σοβαρόν δημιουργόν 
άπο τον άπλουν τεχνίτην: ό πρώτος εμπνέεται άπό ιδεατά πρότυπα σταθερά, ένω 
ό δεύτερος αρκείται είς τήν άπομίμησιν προηγουμένως όρθωθέντων έργων τών 
όποιων μάλιστα τάς μορφάς ενίοτε διαστρέφει χάριν εξαπατήσεως του θεωρού 
του αποβλέποντος μόνον είς τήν ιδίαν αύτοΰ τέρψιν 5 . 

Ή διαστροφή αυτή, επί πλέον, δέν καθίσταται δυνατή χωρίς τήν προσφυγήν 
είς το μή δν το όποιον καί θα έκφραση 6 . Τέλος, ολόκληρος αυτή ή θεωρία τήν 
οποίαν εμπνέει είς τον Πλάτωνα ή αποστροφή του προς τάς καλλιτεχνικάς εξελί
ξεις της εποχής του είς δλους τους τομείς 7, αποστροφή πού οφείλεται ακριβώς 

1) J. MOREAU, La construction de l'idéalisme platonicien, Paris, Boivin, 1939, §§ 
252 κ.έξ. 

2) Πβ. Τίμ., 29a. Πβ. E. MOUTSOPOULOS, La musique dans l'œuvre de Platon, 
Paris, P.U.F, 1959, σ. 355, καί Plato's Ontology of Art, Diotima^. 2, 1974 σσ, 7-17, 
ιδία σσ. 10 κ.έξ. 

3) Πβ. Τίμ., 27c—28a. 
4) Πβ. J. MOREAU, L'âme du monde de Platon aux Stoïciens, Paris, Les Belles 

Lettre-', 1939. σσ. 39—42. 
5) Πβ. Πολιτείας Γ, 596b—598b. 
6) Ε. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ. Περί της οντολογικής υποστάσεως της τέχνης έν τφ Σο-

φιοτή τοϋ Πλάτωνος, Άθηνα, τ. 62, 1958, σσ. 369—378. 
7) Πβ. P.—M. SCHUHL, Platon et l'art de son temps [arts plastiques), Paris, Alcan, 

1933, σ. 22 καί σημ. 1. Πβ. E MOUTSOPOULOS, La musique dans l'oeuvre de Platon, σ. 290. 
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είς την διαπίστωσιν δτι τα παλαιά κλασσικά δεδομένα 8 εγκαταλείπονται χάριν 
μιας αμφιβόλου άξιας άγυρτικής τάσεως τών νεωτεριστών δημιουργών 9 , ευρίσκει 
την δικαίωσίν της εις την άντίληψιν περί της κατά τρεις βαθμίδας αποστάσεως 
του δημιουργήματος του είδους αύτου από το άπώτατον ίδεατόν πρότυπόν του 
(το ίδεατόν πρότυπόν το πράγμα' το άπείκασμα) 1 0 . 

Ό τέλειος δημιουργός είναι εκείνος πού κατορθώνει ώστε ή πραγμάτωσις του δη
μιουργήματος να ταυτίζεται προς τον σχεδιασμόν του. Ό δημιουργός του Τιμαίου 
δεν είναι τέλειος* είναι απλώς ό καλύτερος δυνατός. Ή δημιουργική διαδικασία 
τήν οποίαν ό ίδιος ακολουθεί προϋποθέτει μίαν συνεχή διαλεκτικήν μετάβασιν άπό 
το στάδιον του σχεδιασμού εις το στάδιον της πραγματοποιήσεως, και τανάπα
λιν η . Έ δ ώ , τα δύο στάδια δέν ταυτίζονται, άλλα συμφύρονται. Χαρακτηριστική 
μάλιστα είναι ή προσπάθεια του δημιουργού να εξάντληση τάς δυνατότητας πού 
του παρέχει το εις τήν διάθεσίν του ύλικόν. Πράγματι το ύλικον αυτό είναι μία 
μάζα πού προκύπτει άπο μίαν πρώτην μεΐξιν του αδιαιρέτου και του διαιρετού, 
του οντος και του μή οντος, μεταξύ των καί, εν συνεχείς, προς το προϊόν της 
πρώτης εκείνης μείξεως 1 2 . 

Το ύλικόν αύτο πού συνέχεται άπο έ'να δεσμον άκατάλυτον, άφου διπλώς πε
ριέχει τα συνιστώντα αυτό εν έαυτώ ι 3 , υπόκειται είς μίαν μορφοποίησιν συμφώ-
νως προς τον προηγηθέντα σχεδιασμόν ό όποιος πάντως εξακολουθεί ν' άναθεω-
ρήται κατά το στάδιον της πραγματώσεως. 

Το τελευταΐον αύτο προκύπτει εκ του δτι καί αυτή ακόμη ή πραγμάτωσις 
δέν γίνεται είς ενα μόνον στάδιον, άλλ' εις πολλά καί διαδοχικά ΐ 4 : άπο τήν άρ· 
χικήν μάζαν αποσπώνται τμήματα τα οποία τοποθετούνται είς ανάλογους προς 
το μέγεθος των αποστάσεις ά π ' αλλήλων. Τα δημιουργούμενα διαστήματα καλύ
πτονται οπό νέα τμήματα εν συ\εχεία. Καί, τέλος, το υπόλοιπο ν της μάζης κατα
νέμεται καί αύτο καταλλήλως, ώστε εν τέλει, αφ 5 ενός μεν όλόκληρον το άρχι-
κόν ύλικόν νά εχη χρησιμοποιηθη 1 5 , άφ' έτερου δε τά διαστήματα να καταστούν 
ελάχιστα «λείμματα» ι 6 , υπόλοιπα ακάλυπτα. 'Ανεξαρτήτως τών επιστημονικών 
καί τών τεχνικών προβλημάτων πού προκύπτουν άπο τήν διαδικασίαν αυτήν 1 7 , 
το συμπέρασμα το όποιον εξάγεται εξ αυτής είναι δτι ό δημιουργός χωρεί εις 
τήν ορθωσιν του έργου του διεπόμενος άπο πνεύμα οικονομίας. Ή οικονομία αυτή 
νοείται τόσον ως πρόθεσις συνειδησιακή δσον καί ώς επίτευγμα άντικειμενικόν, 

8) Πβ. Νόμ. Β', 668b. 
9) Πβ. Νόμ. Ζ', 799e—800a, καί 812d—e. 
10) Πβ. Πολιτείας Γ, 596 d—e. 
11 ) Πβ. E. MOUTSOPOULOS, Le caractère dialectique de l'idée d'âme du monde 

chez Platon, Πρακτικά ΣΤ' Διεθνούς Σννδρίον Κλασσικών Σπουδών, Μαδρίτη, 1974. 
12) Πβ. Τίμ., 35a—37a. Πβ. F. Μ. CORNFORD, Plato's Cosmology, London, 

1937, σ. 61. 
13) Πβ. P.—M. SCHUHL, Δεσμός, Mélanges Α. Dus, Paris, Vrin,1956 σσ. 233—234, 

καί TOT ATTOY, Études platoniciennes, Paris, P.U.F., 1960, σσ. 81—84. 
14) Πβ. Τίμ , 37a κ.έξ. 
15) Πβ. Ε. MOUTSOPOULOS, Masse et infermile chez Platon, XIVth, International 

Congress of the History of Science, Abstracts, Tokyo, 1976, σ. 40. 
16) Πβ. Τίμ., 36b. Πβ. E. MOUTSOPOULOS, La musique dans l'œuvre de Platon, 

σσ. 370-371. 
17) Πβ. L. ROBIN, Eludes sur la signification et la place de la physique dans la 

philosophie de Platon, Bern, Haupt, 1952, σσ. 42—43. 
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ήτοι ώς χαρακτήρ αύτου τούτου του δημιουργήματος. Τίθεται δηλαδή πρόβλημα 
πλεγματικών σχέσεων συνιστωσών πλαίσια εντός τών οποίων εντάσσεται ή δομή 
του έργου. Δομική λοιπόν είναι κυρίως ή προβληματική επί του επιπέδου αύτου, 
δομοκρατική δε θα έδει να είναι και ή μέθοδος αντιμετωπίσεως της. 

Ώστόσον, δ,τι κυρίως αναφύεται έδώ είναι το θέμα της παρουσίας του οικο
νομικού παράγοντος εις τήν πλατωνικήν διανόησιν. Είναι αληθές 6τι ό δρος οικο
νομώ, με τήν σημασίαν της διευθύνσεως τών του οίκου, άπαντα ήδη παρά Σοφο-
κλεΐ ΐ 8 . 'Από τήν πραγματικήν αυτήν άρχικήν σημασίαν εως τήν σημασίαν τήν 
οποίαν ό δρος αυτός καί οι προς αυτόν συναφείς δροι αποκτούν παρά Πλάτωνι, 
ή μετάβασις είναι σχετικώς ομαλή. Διεύθυνσις τών του οϊκου συνεπάγεται χρη-
στήν και άποδοτικήν διαχείρισιν τών μέσων, χρηματικών καί άλλων, πού είναι 
αναγκαία προς τοΰτο, αποφυγήν δηλαδή της σπατάλης, φειδώ εν γένει τών μέ
σων αυτών 1 9 . Ούτω νοούμενος ό δρος επεκτείνεται καί εις δ,τι άφορα εις τήν 
λειτουργίαν της πολιτε ίας 2 0 . Ιδ ιαιτέρως τήν σημασίαν αυτήν ό δρος άποκτα εις 
τους πλατωνικούς Νόμους 2 ΐ . 'Από το σημεΐον αυτό, το έννοιολογικον περιεχόμε-
νον τών συναφών δρων μετατοπίζεται προς δύο διαφορετικάς κατευθύνσεις. *Η 
μία άφορα εις τον συσχετισμόν των προς τήν σημερινήν σημασίαν της εννοίας της 
οικονομίας, ώς «χρηματιστικής» ικανότητος" ή άλλη, εις τον συσχετισμόν των, 
θετικόν ή άρνητικόν, προς τάς διαφόρους Ικανότητας τάς οποίας προϋποθέτει ή 
άσκησις της πολιτικής. 

Εις τήν πρώτην περίπτωσιν ή έννοια της οικονομίας συνδυάζεται προς τήν 
εννοιαν του χρηματισμού. Καί εις τήν μεν καί εις τήν δε αναγνωρίζεται μία ση
μασία προσπάθειας προσλήψεως στοιχείων καί χρησιμοποιήσεως μέσων προσφε
ρομένων προς τούτο εΐτε άφ* εαυτών είτε κατόπιν εξαναγκασμού, χάριν εμπλου
τισμού ενός ύλικοΰ ή νοητού ταμείου συμφώνου προς τήν εκάστοτε φύσιν των, 
καί δυναμένου να θεωρηθή ώς περιέχοντος αγαθά εΐτε εις αυτό συσσωρευόμενα 
είτε εξ αύτου διατιθέμενα. Ό χρηματισμός κατά ταύτα θα σημ,αίνη τήν συστη-
ματικήν έμπορικήν δραστηριότητα τήν οδηγούσαν εις συσσά)ρευσιν τών μέσων, ενώ 
ή οικονομία, τήν συστηματικήν φειδώ είς τήν διάθεσιν τούτων. Αυτό είναι καί 
το νόημα της συχνής συνυπάρξεως τών δύο δρων εις πολλά πλατωνικά χωρία 
διήκοντα χρονικώς άπο τήν πρώιμον περίοδον της συγγραφικής δημιουργίας του 
φιλοσόφου 2 2 μέχρι καί της περιόδου της ωριμότητας του 2 3 . Το τεκμήριον, ή εΐ-

18) Πβ. Ήλέκτραν, στ. 190. 
19) Πβ. Λύσιν, 209d, καί Φαίδρ., 256e. 
20) Πβ. Άπολ., 36b. Πολιτείας Γ' 407b καί ΣΤ', 498a· Νόμ. A' 634c. Διά μίαν με-

ταβατικήν σημασίαν, πβ. Νομ. Γ", 682d, 694σ A', 712c· Ε', 729d, 747a" Ζ', 809c, 819c. 
Παρ' Άριστοτέλει ή έννοια δεν ε'χει έφαρμογήν μόνον επί του πεδίου αύτου (πβ. καί 
Πολιτ., Ι, 3, 13, 1253b 13. III. 18, 1288a 35· Ήθ. Nix., VI, 8, 1142a 10), άλλ\ όπερ 
σημαντικώτερον, καί έπί του βιολογικού (πβ. Περί ζφων γεν., 11, 6, 744b 18—21), ήτοι 
με μίαν σημασίαν τελεοκρατικήν. "Οτι ήδη παρά Πλάτωνι υπάρχουν σαφείς προ του γράμμα
τος ενδείξεις μιας τοιαύτης εκδοχής, φαίνεται άπο τον ρυθμιστικον αύτόματον μηχανισμον της 
συνειδητοποιήσεως τών αισθημάτων, του οποίου μνημονεύει ή σχετική πλατωνική θεωρία πού 
εκτίθεται είς τον Τίμαιον, 67a, 80b. Πβ. E. MOUTSOPOULOS, Psycho- and Bio- cyber-
netis in Plato's Acoustics and Theory of Education, Πρακτικά Ζ' Αιεθνοϋς Συνεδρίου 
Κυβερνητικής, Namur, 1973. 

21) Πβ. Νόμ. Γ , 694a. 
22) Πβ. λ.χ. Άπολ., 36d : «Χρηματισμού τε καί οίκονομίας». 
23) Πλ. λ.χ. Φαίδρ., 248d : «ή τίνος οικονομικού ή χρηματιστικού», καί Πολιτείας ΣΤ', 

498a : «το μεταξύ οικονομίας καί χρηματισμού». 
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δοποιος διαφορά, πού χαρακτηρίζει, κατά τον Πλάτωνα, την εννοιαν της οικονο
μίας είναι ακριβώς μία άπόχρωσις αύστηρας περισυλλογής συνδυαζόμενης προς 
μίαν έξαντλητικήν άναζήτησιν άναπληρωτικών μέσων χάριν ταμιεύσεως αυτάρκειας. 

Εις την δευτέραν περίπτωσιν πάλιν, ή έννοια της οικονομίας συνδυάζεται 
προς τήν εννοιαν της πολιτικής. Πρέπει να παρατηρηθή εις το σημεΐον τούτο δτι 
ή νέα αυτή σόνδεσις εμφανίζεται μόνον κατά τήν έποχήν κατά τήν οποίαν ό 
Πλάτων διέρχεται σοβαράν κρίσιν φιλοσοφικής συνειδήσεως, όταν δηλαδή, ύπερ-
ώριμος πλέον, θέτει, εις τους λεγόμενους μεταφυσικούς του διάλογους (άπο τον 
Παρμενίοψ' και εξής) 2 4 , ύπο κριτικήν θεώρησιν τάς προηγουμένας αντιλήψεις 
του ώς προς τα «όντως δντα», - ά ς ' Ι δ έ α ς , τών οποίων τήν θεωρίαν εΐχεν εκθέσει 
εις τους διάλογους τής ώριμότητος. 'Οπωσδήποτε, ή νέα αυτή άποψις έρχεται εις 
αντίθεσιν προς τήν άποψιν πού είχεν έκτεθή εις τήν Πολιτείαν, και κατά τήν 
οποίαν ή οικονομία εθεωρείτο μία άπασχόλησις ιδιωτικής φύσεως, αντίθετος εξ 
ολοκλήρου προς τήν άπαοχόλησιν τών «φυλάκων» μέ τα «κοινά» 2 5 . Συγκεκριμέ
νως, εις τήν περίπτωσιν αυτήν, δπως και εις ολας τάς άλλας συναφείς, ή οικονο
μία λογίζεται άπασχόλησις δευτέρας τάξεως, και συνδέεται ωσαύτως προς τήν 
άπασχόλησιν του «δεσπότου», δηλαδή του έ'χοντος τήν φροντίδα οικογενειακών 
υποθέσεων καί τον φόρτον τής διοικήσεως τών ιδιωτικών προβλημάτων. Ε ν δ ε ι 
κτικώς και μόνον, λόγω αμφισβητήσεως τής γνησιότητος του δ ιαλόγου 2 6 , δύναται 
να ληφθή υπ* όψιν ή σύνδεσις τών δύο δρων εις τους ' Αντεραστάς 27. Περιέργως 
όμως, εις τον αυτόν διάλογον, καί εις τήν συνέχειαν του αύτοΰ χωρίου, αί εννοιαι 
του «οικονόμου» καί του «δεσπότου» συνδέονται προς αυτήν ταύτην τήν εννοιαν 
του «πολιτικού» 2 8 . Το δε περιεργότερον δλων είναι δτι ανάλογος ταυτιστική σύν-
δεσις δίνεται ακόμη και εις ώρισμένον σημεΐον του αναμφισβήτητου γνησιότητος 
διαλόγου Πολιτικού 2 9 . 'Επειδή δμως ολίγον ανωτέρω, είς τον αυτόν διάλογον, ό 
«οικονόμος» συνδέεται προς τον «πολιτικόν» 3 ο , εν συνεχεία δέ, ή «πολιτική», 
προς τήν «οίκονομικήν» 3 ι , ύποθέτομεν δτι ή προηγουμένη αντίθετος μνεία δέν 
αποτελεί παρά κατάλοιπον τών άπορριφθεισών ύπο του Πλάτωνος θέσεων. 
Τοιουτοτρόπως μάλιστα θα ήδύνατο ενδεχομένως να έξηγηθή καί ή σύγχυσις πού 
έ'χει παρεισφρήσει είς τους πιθανώτατα κατά πολύ μεταγενεστέρους Άνχεραστάς 3 2 . 

"Οπως καί αν τελικώς έκληφθή το πράγμα, ή σύνδεσις τών εννοιών «οικο
νομία» καί «πολιτική» θα εξακολούθηση να γίνεται δεκτή καί ε'ις τους Νόμονς 3 3 

δπου μάλιστα αί αντίστοιχοι μαθήσεις, άσχολίαι ή έπιστήμαι 3 4 λαμβάνονται ώς 

24) Πβ. P. M. SCHUHL, L'œuvre de Platon, Paris, Flammarion, 1954, σσ. 117 κ.έξ. 
25) Πβ. Πολιτείας Γ', 417a : «οικονόμοι καί γεωργοί αντί φυλάκων έσονται». 
26) I lß .W. WERNER, De Anterastis dialogo pseudo-platonico, Darmstadt, 1912, καί 

J. SOUILHÉ, La notion platonicienne d'intermédiaire dans la philosophie des Dialogues, 
Paris, Alcan, 1919, σσ. 117—128. 

27) Πβ. Άντ., 138c : «οικονόμος . . . καί δεσπότης». 
28) Πβ. αυτόθι : «έστιν άρα ταύτα . . . πολιτικός, οικονόμος, δεσπότης». 
29) Πβ. Πολιτ., 259b : «οικονόμος καί δεσπότης ταύτόν». 
30) Πβ. αυτόθι, 258e : «τον πολιτικόν . . . καί èV οίκονόμον». 
31) Πβ. αυτόθι, 259c : «εϊτε πολιτικήν είτε οίκονομικήν τις ονομάζει». Ένταϋθα δέν 

πρόκειται περί διακρίσεως, άλλα περί ταύτισμοΰ. Πβ. αυτόθι, «επιστήμη μία περί πάντ' εστί 
ταΰτα». 

32) Πβ. W. WERNER, ενθ' αν. 
33) Πβ. Νόμ. Γ, 902d : «ούδ' οίκονόμοις ούδ' αδ τισί πολιτικοΐς». 
34) Πβ. Πολιτ., 259c. Πβ. άνωτ., καί σημ. 31. 
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πολυμερεΐς, αν οχι και ώς πολύπλοκοι 3 5 . 'Από την άποψιν αυτήν, δύναται να ύπο-
στηριχθή δτι, όπως και ή «πολιτική», τοιουτοτρόπως και ή «οικονομία» είναι ένα 
είδος «πετ-είας» 3 6 , με άλλους λόγους, μία πρακτική διαλεκτική τέχνη με αναμφι
σβήτητους θεωρητικάς προεκτάσεις 37. Αυτή λοιπόν ή διαλεκτικής φύσεως ασχο
λία ευρίσκει τήν δικαίωσίν της εις τά δι* αυτής έπιτυγχανόμενα αποτελέσματα. 

Δυνάμεθα τώρα πλέον, επανερχόμενοι εις δσα προηγουμένως έδέχθημεν, να 
έξηγήσωμεν τήν παρουσίαν μιας οικονομίας κατά τήν διαδικασίαν της δημιουργίας. 
'Ελέχθη δηλαδή έν αρχή οτι ή ποιότης του αποτελέσματος εξαρτάται άπό τήν 
ποιότητα του αιτίου 3 8 . Είναι πράγματι προφανές οτι ή ποιότης του αποτελέσμα
τος είναι κατ ' ανάγκην ή αυτή προς τήν του αιτίου. Άπόδειξ ις τούτου είναι οτι 
ό δημιουργός (πρόσωπον ένδιάμεσον μεταξύ του Ά γ α θ ο ΰ και του κόσμου, το 
όποιον δεν είναι αυτό τούτο το Αγαθόν) δεν κατορθώνει να ποιήση κόσμον τέ-
λειον, άλλα μόνον τον καλύτερον δυνατόν (6 Leibniz θα χρειασθή να καταφυγή εις 
όλόκληρον δυνατολογίαν προκειμένου ν' απόδειξη το ΐδιον πράγμα περί αυτού τού
του του Απολύτου) . 

Όλιγώτερον τέλειος και αύτοϋ του υπερβατικού δημιουργού του κόσμου, ό άν
θρωπος - δημιουργός είναι και όλιγώτερον επιδέξιος άπό εκείνον κατά - ή ' ορθωσ-ν 
των έργων του. Τά τελευταία αυτά, ώς αποτελέσματα πραγματώσεως αντιστοί
χων σχεδιασμών, είναι συχνά πολλαπλώς υποδεέστερα τών προτύπων των, ιδεατών 
ή πραγματικών. 'Εάν ό σχεδιασμός των, κατά τά ανθρώπινα ήδη μέτρα, πάσχει 
άτέλειαν, και τά ϊδια, ώς πραγματώσεις, θα πάσχουν περίσσειαν. Με τήν περίσ-
σειαν αυτήν οι κακοί δημιουργοί προσπαθούν να καλύψουν τάς ελλείψεις τών όρ-
θωμάτων των, καταφεύγοντες εις κάθε είδους πλησμονικάς διαδικασίας. 

Τά παλαιά, δεδοκιμασμένα άπό τον χρόνον, έργα τέχνης γίνεται προσπάθεια να 
υπερκερασθούν με εύθηνούς τρόπους, μέ τεχνάσματα, γενικώς. Το γραφικόν, το πε-
ριγραφικόν, το άκροβατικόν, το πληθωρικόν, είναι στοιχεία εις τά όποια οι καλ-
λιτέχναι καταφεύγουν προκειμένου νά καλύψουν τήν ενδειαν τών κατασκευών των 3 9 . 
Ή μεΐξις τών μορφών, το συγκεχυμένον τών γραμμών και τών κινήσεων, δεν άρ-

35) Πβ. Νόμ. Ζ', 808b : «τών τε πολιτικών μέρη πολλά και τών πολιτικών» Πβ. ήδη 
Άττολ., 31d, Γοργ., 511d, Πολιτείας Γ", 407d , και Πολιτικ., 363e. 

36) Πβ. λ.χ. Πολιτείας ΣΤ', 487c, Φαϊδρ., 274d. 
37) Πβ. άνωτ., καΐ σημ. 31. Πβ καΐ Η LAGHIÈZE—REY, Les idées morales, sociales 

et politiques de Platon, β' έκδ., Paris, 1951' M. VANTHOUTTE, La philosophie de 
Platon dans les «Lois», Louvain, 1953· και J. LUCCIONI, La pensée politique de Platon, 
Paris, 1928. Πβ. E. MOUTSOPOULOS, L' expérience esthétique : contemplation et 
expérimentation, Revue de Synthèse, 1963, σσ. 303—305. 

38) Πβ. άνωτ., και σημ. 8. 
39) Πβ. E. MOUTSOPOULOS, La musique dans l'œuvre de Platon, σσ. 266 κ έξ. 

Ή σύμπτωσις σχεδιασμού και πραγματώσεως προεκτείνεται εις τον άριστοτελισμον προς τήν 
κατεύθυνσιν της ολοκληρώσεως της ύλης δια της μορφής (πβ. ΑΡΙΣΤ., Μετ. τα φνσ., Ζ, 3, 
1029a, και 1037a 29—30' Η, 1, 1042a 27—28), γενικώτερον δε, εις τον ύλομορφισμον ό 
όποιος ευρίσκεται όπισθεν της διαμάχης δια τήν σημασίαν της μορφής καΐ του περιεχομένου 
εις το έργον τέχνης. Καλός και κακός σχεδιασμός απαιτούν κατάλληλον εκάστοτε έπένδυσιν 
κατασκευαστικήν. Αϊ σχετικαι άτέλεΐαι δύνανται να υπερκερασθούν δια διαφόρων τεχνασμάτων, 
πού να προκύπτουν δμως άπό τήν ιδίαν τήν άρχικήν Ιδέαν, να είναι δηλαδή ουσιαστικώς τοϋ 
αύτοΰ αισθητικού χαρακτήρος μέ αυτήν, και οχι απλώς επικαλύμματα μιας ένδείας, Πβ. καΐ 
J . PUCELLE, L' hylémorphisme et ses champs d'application, Diotima, τ. 3, 1975. 
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κοΰν δια να επικαλύψουν την έ'λλειψιν της άρτιότητος' αντιθέτως, επιτείνουν την 
σύγχυσιν εις τας συνειδήσεις, και επισκιάζουν το αίτημα της αύθεντικότητος της 
τέχνης, προς βλάβην της αισθητικής, άλλα καί της ηθικής διαπαιδαγωγήσεως τών 
νέων κυρίως. Προσφυγή εις τα κλασσικά παραδειγματικά έ'ργα καθίσταται του 
λοιπού επιβεβλημένη. Μόνον τα έ'ργα αυτά, μέ την δομικήν των οίκονομίαν, εκ
φράζουν την μυχίαν αυθεντικότητα, της δημιουργικής ορμής εις τήν τέχνην 4 0 . 
Πληρότης δεν σημαίνει ύπερκορεσμόν, όπως καί νεωτεριστικον δεν σημαίνει πάν
τοτε άπόβλητον, Οταν.συνδυάζεται προς μίαν μορφικήν οικονομίαν. Υπάρχει άραγε 
πλέον ενδιαφέρον μάθημα λιτότητος άπο αυτό το όποιον παρέχει ό Πλάτων ανα
φερόμενος εις το μέτρον τής ολοκληρωτικής αντιστοιχίας ναλλιτεχνικής προθέσεως 
καί πραγματώσεως ; 

R É S U M É 

Platon sur l'économie dans la création 

Planification et réalisation sont les deux étapes par lesquelles passe nécessairement 
tout processus de création, même dans le cas de la création du monde, afin 
d'être la meilleure possible. Platon se réfère à ce problème tout au long de son 
œuvre, et en donne un exemple saisissant dans le Timêe. Moins parfait que le 
démiurge du cosmos, l'homme - créateur s'avère également moins habile que lui 
au cours de l'instauration de ses œuvres. Si la planification de ces dernières 
souffre d'imperfection, elles—mêmes, en tant que réalisations, souffrent de sur
abondance et de pléthore, sous forme de redondance sous laquelle les mauvais créa
teurs tentent de dissimuler leurs déficiences. Il faut recourir aux œuvres clas
siques «paradigmatiques» en vue de s'en inspirer. Seules celles-ci expriment, de 
par leur économie structurelle, l'authenticité intime de l'élan créateur artistique. 
«Plénitude» ne signifie point «saturation excessive», tout comme «moderne» ne 
signifie point «rejetable», surtout quand il s'agit de penser sur fond d'économie 
formelle. Platon saurait - il présenter une leçon de sobriété esthétique plus 
suggesstive ? 

Evanghélos MOUTSOPOULOS 
Professeur de Philosophie 
à l'Université d'Athènes 

40} Πβ. E. MOUTSOPOULOS, La musique. . . , σσ. 309 κ.έξ. 


