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Από τον Ομηρικό Δημιοεργό ως τον Θεό Δημιοσργό: 

«Δημιοσργία» και «Δημιοσργοί» στην Αρταία Ελληνική Γραμματεία 

 

 

ηελ δηδαθηνξηθή δηαηξηβή κνπ ζα επηρεηξήζσ κία δηεμνδηθή κειέηε ησλ 

αξραηνειιεληθψλ ιέμεσλ πνπ ζρεηίδνληαη εηπκνινγηθά κε ην ζέκα δημιοσργ-/δημιοεργ-, 

πξνθεηκέλνπ λα απνζαθεληζηεί ην εχξνο λνεκάησλ θαη ρξήζεσλ απηψλ ησλ ιέμεσλ ζηελ 

αξραηνειιεληθή γξακκαηεία, απφ ην Οκεξηθφ έπνο έσο θαη ηνλ Αξηζηνηέιε. Γηα ηνλ 

ζθνπφ απηφ, ε εξγαζία κνπ ζα πεξηέρεη ηα αθφινπζα θεθάιαηα: 

 

1. Δηζαγσγή (πνπ ζα πεξηιακβάλεη ζχληνκε εηπκνινγηθή επηζθφπεζε θαη 

ιεμηθνγξαθηθή κειέηε ησλ ιέμεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε δημιοσργ-) 

2. Οκεξηθνί Γημιοεργοί 

3. Οη Θενί σο Γεκηνπξγνί ζηελ Αηηηθή Σξαγσδία ηνπ 5
νπ

 αηψλα π.Χ., ζηελ 

Αξραία Κσκσδία θαη ζηελ Κιαζηθή Αηηηθή Ρεηνξηθή 

4. Ο Γεκηνπξγφο σο Πξφηππν ηνπ Μέζνπ Αλζξψπνπ ζηνλ Αξηζηνθάλε θαη 

ζηνπο Κιαζηθνχο Ρήηνξεο 

5. Οη Γεκηνπξγνί θαη νη Αλαπηπζζφκελεο Δπηζηήκεο ηεο Ηζηνξηνγξαθίαο θαη ηεο 

Ηαηξηθήο: Ζξφδνηνο θαη Ηππνθξαηηθνί πγγξαθείο 

6. Ο Θεζκφο ηνπ Γεκηνπξγνχ σο Πνιηηηθνχ Αμησκαηνχρνπ ζην Πιαίζην ηεο 

Πφιεσο - Κξάηνπο ζηνλ Θνπθπδίδε θαη ν Θεφο - Αγαζφο Γεκηνπξγφο ηεο 

Αλζξσπφηεηαο ζηνλ Ξελνθψληα 

7. Γεκηνπξγνί ζηνλ Πιάησλα: Απφ ηνπο Δμεηδηθεπκέλνπο Δπαγγεικαηίεο σο ηνλ 

Θεφ - Γεκηνπξγφ ζηνλ Τίμαιο 

8. Αξηζηνηέιεο: Γημιοσργ- ζηελ Βηνινγία, ηε Ρεηνξηθή θαη ηελ Πνιηηηθή 

9. Δπίινγνο: Μεηαγελέζηεξε Αξραηνειιεληθή Φηινζνθία θαη Πξψηκε 

Χξηζηηαληθή Γξακκαηεία 

 

ηελ πξψηκε ρξήζε ηνπ, ν φξνο δημιοσργός/δημιοεργός αλαθέξεηαη ζε απηνχο 

πνπ εξγάδνληαη γηα ηνλ δήκν - ιαφ, ή ζε εθείλνπο ησλ νπνίσλ ε εξγαζία αθνξά ηνλ δήκν, 

δειαδή πνπ ε εξγαζία ηνπο έρεη θνηλή σθέιεηα. πλεπψο, ην ζέκα δημιοσργ- ζπρλά 

ζρεηίδεηαη κε πιεζψξα εηδψλ εμεηδηθεπκέλεο εξγαζίαο ε νπνία ζεσξείηαη ρξήζηκε γηα ην 

θνηλσληθφ ζχλνιν. Οη εξγαζίεο απηέο πεξηιακβάλνπλ δηάθνξεο ηέρλεο, κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ εθείλεο ηνπ μπινπξγνχ, ηνπ λαππεγνχ, ηνπ κεηαιινπξγνχ θαη ηνπ αγγεηνπιάζηε. 

ηνπο δεκηνπξγνχο αλήθνπλ επίζεο φζνη αζθνχλ ηηο ηέρλεο ηνπ ζεξαπεπηή/ηαηξνχ, ηνπ 

κάληε, θαζψο θαη φζνη αζρνινχληαη κε ηα θνηλά σο πνιηηηθνί άξρνληεο ή σο ξήηνξεο.  

ηε θηινζνθία ηνπ Πιάησλα, ν φξνο δεκηνπξγφο αλαθέξεηαη πιένλ θαη ζηνλ Θεφ 

σο Κηίζηε ηνπ θφζκνπ, ελψ ν Αξηζηνηέιεο πεξηγξάθεη ηελ θχζε θαη ηηο δεκηνπξγηθέο 

δηεξγαζίεο πνπ ηε δηέπνπλ κε παξφκνηα νξνινγία. ηελ πξψηκε Χξηζηηαληθή γξακκαηεία, 

ν φξνο δεκηνπξγφο αλαθέξεηαη ζηνλ Θεφ θαη ζηνλ ξφιν ηνπ σο απφιπηεο δεκηνπξγηθήο 

αξρήο. Δλ θαηξψ, νη Παηέξεο ηεο Δθθιεζίαο άξρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ θαηά πξνηίκεζε 

απηφλ ηνλ φξν - ηίηιν ζηελ θιεηηθή πηψζε ζε πξνζεπρεηηθά θείκελα πξνθεηκέλνπ λα 

απεπζπλζνχλ ζηνλ Κχξην. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, αλαδεηθλχεηαη κία πην άκεζε θαη 

πξνζσπηθή ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηνλ Θεφ - Γεκηνπξγφ. 
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αθψο ινηπφλ, κία θαιή γλψζε ηεο ζεκαζίαο θαη ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο ησλ 

φξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζέκα δημιούργ- είλαη πνιχ ρξήζηκε γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ 

πξψηκσλ ειιεληθψλ αληηιήςεσλ πεξί εξγαζίαο, ηέρλεο θαη ηερληθήο, θαη δχλαηαη επίζεο 

λα ξίμεη θσο ζε έλαλ αξηζκφ ζεκαληηθψλ εμειίμεσλ ζην πιαίζην ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο 

θνηλσλίαο ησλ αξραίσλ Διιήλσλ, εηδηθά ζηνπο ηνκείο ηεο επίζηεκεο, ηεο θηινζνθίαο θαη 

ηεο ζξεζθείαο. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν, νη ζρεηηθέο κε ηα πξναλαθεξζέληα ζέκαηα κειέηεο 

αλαθέξνληαη ζπρλά ζε δεκηνπξγνχο. Ωζηφζν, παξά ηε ζεκαληηθή αμία ηεο νκάδαο 

ιέμεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ δεκηνπξγφ, θαη παξφιν πνπ νη φξνη απηνί έρνπλ 

επεξεάζεη ηηο λεφηεξεο Γπηηθέο αληίιεςεηο γηα ηελ ηέρλε θαη επξχηεξα γηα ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα, ιείπεη κία εμεηδηθεπκέλε θαη ζε βάζνο κειέηε ηεο έλλνηαο, ησλ 

ρξήζεσλ θαη ηεο εμέιημεο απηψλ ησλ ιέμεσλ ζην θνηλσληθφ, ηζηνξηθφ, πνιηηηζηηθφ θαη 

πλεπκαηηθφ ηνπο πιαίζην. Ζ εξγαζία έρεη ζθνπφ λα θαιχςεη απηφ ην θελφ, θέξλνληαο ζην 

θσο ηνλ κεγάιν πινχην θαη ην εχξνο ησλ αξραηνειιεληθψλ αληηιήςεσλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε δεκηνπξγνχο, δεκηνπξγία θαη άιινπο ζρεηηθνχο φξνπο, εηδηθά ζην κέηξν πνπ 

ζεκαληηθά νξφζεκα ηεο ρξήζεο απηψλ ησλ φξσλ κπνξνχλ λα ζπζρεηηζηνχλ κε 

αμηνζεκείσηεο γεληθφηεξεο ηζηνξηθέο εμειίμεηο. 

Δπνκέλσο, ε δηαηξηβή κνπ ζα εμεηάζεη ρξνλνινγηθά φια ηα ζεκαληηθά ρσξία 

φπνπ απαληά ην ζέκα δημιοσργ-, απφ ηα Οκεξηθά έπε έσο θαη ηνλ Αξηζηνηέιε, κε 

επηπξφζζεηα ζρφιηα ζρεηηθά κε ηηο ρξήζεηο ησλ ζρεηηθψλ φξσλ απφ κεηαγελέζηεξνπο  

Έιιελεο θηινζφθνπο θαη απφ ηνπο Παηέξεο ηεο Δθθιεζίαο, ζηα ζπγγξάκκαηα ησλ 

νπνίσλ δηαθξίλεηαη ε επηξξνή ηεο αξραηνειιεληθήο θηινζνθίαο. Ζ κειέηε απηή ζα 

επηθεληξσζεί ινηπφλ ζε νξφζεκα ηεο ρξήζεο ηνπ δημιοσργ-, κε αλαθνξά επίζεο ζηηο 

ζρεηηθέο επηγξαθηθέο θαη παππξηθέο πεγέο, πξνθεηκέλνπ λα απνζαθεληζηεί ην πιήξεο 

εχξνο θαη ε ηζηνξία ηνπ ζέκαηνο δημιοσργ-.  

Γεδνκέλνπ φηη ηα πξψηα ζσδφκελα παξαδείγκαηα ηνπ δημιοσργ- απαληνχλ ζηνλ 

Όκεξν, νπνηαδήπνηε δηεξεχλεζε ηνπ πιήξνπο θάζκαηνο ηεο ζεκαζίαο απηψλ ησλ φξσλ 

ζα πξέπεη λα είλαη βαζηζκέλε ζε κία δηεμνδηθή αλάιπζε ηεο ζεκαζίαο θαη ηεο ρξήζεο 

ηνπο ζηα Οκεξηθά έπε. Σν δεχηεξν ινηπφλ θεθάιαην ηεο εξγαζίαο ζα είλαη αθηεξσκέλν 

ζηελ Οκεξηθή πνίεζε, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ζα κειεηεζεί ν ραξαθηεξηζκφο θαη ν 

ξφινο φισλ ησλ δημιοεργῶν, είηε απηνί είλαη θπξηνιεθηηθά δημιοεργοί, φπσο ανηδνί, 

ζεξαπεπηέο, κάληεηο, θήξπθεο, ηέθηνλεο θαη μπινπξγνί  (ξ 382-6, η 134-6), είηε πξφθεηηαη 

γηα κεηαθνξηθνχο δημιοεργούς, θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθνπλ πθάληξηεο (φπσο ε Διέλε 

θαη ε Πελειφπε), επίζεο ν κεηαιινπξγφο ζεφο, Ήθαηζηνο, ή πξφζσπα ηα νπνία, ζε 

νξηζκέλα ρσξία, παξνκνηάδνληαη κε ανηδνχο, θαηεγνξία ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ν 

Αρηιιέαο θαη ν Οδπζζέαο. Ζ Οκεξηθή απεηθφληζε ησλ δημιοεργῶν είλαη επίζεο 

ζεκαληηθή γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο αληίιεςεο ηνπ Οκεξηθνχ πνηεηή - αθεγεηή γηα ην 

θχξνο θαη ηνλ θνηλσληθφ ξφιν ηεο δηθήο ηνπ ηέρλεο, ε νπνία έρεη ζπλδεζεί κε εθείλε ησλ 

ανηδψλ.  Ζ δηθή κνπ εξγαζία ζα επεθηείλεη απηήλ ηελ πξνζέγγηζε, ζπκπεξηιακβάλνληαο 

φινπο ηνπο δεκηνεξγνχο ζηα έπε, θαη φρη κφλν ηνπο ανηδνχο. 

ην ηξίην θεθάιαην ζα εμεηαζζνχλ νη πνηεηηθέο ρξήζεηο ηεο ιέμεο δεκηνπξγφο 

ζηελ Αηηηθή Σξαγσδία θαη ηελ Αξραία Κσκσδία, θάζσο επίζεο αληίζηνηρεο ρξήζεηο 

ζηελ Κιαζηθή Αηηηθή Ρεηνξηθή. Απερψληαο ηνλ Οκεξηθφ Ήθαηζην, ν νπνίνο 

θηινηέρλεζε ηελ αζπίδα ηνπ Αρηιιέα, νη Σξαγσδνί νθνθιήο θαη Δπξηπίδεο παξνκνίσο 

αλαθέξνληαη ζηνπο ζενχο σο δεκηνπξγνχο, αιιά σο επί ην πιείζηνλ, σο δεκηνπξγνχο 

θαθψλ θαη ζπκθνξψλ γηα ηελ αλζξσπφηεηα (νθ. Αι. 1035, Δπξ. απ. 1059 Kannicht). 

Σέηνηα ρσξία ζπκίδνπλ ηελ θξηηηθή πνπ αζθεί ν Ηζνθξάηεο ζε ξήηνξεο πνπ απνδίδνπλ ζε 
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αλζξψπνπο ηελ επζχλε πξάμεσλ ησλ νπνίσλ, θαηά θαλφλα, νη κφλνη απηνπξγνί δχλαληαη 

λα είλαη είηε ζεξία είηε ζενί (Βούζιρις 32.5). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν Αξηζηνθάλεο 

απνδίδεη ζηνλ Δξκή ηνλ ξφιν ηνπ αγαζνχ δεκηνπξγνχ ν νπνίνο είλαη εμππεξεηηθφο 

απέλαληη ζηνπο αλζξψπνπο (Διρ. 429). 

ην ηέηαξην θεθάιαην, ζα εξεπλεζνχλ πεξαηηέξσ νη αλαθνξέο ζηνπο δεκηνπξγνχο 

(αλζξψπνπο θαη ζενχο) ζηελ Αξραία Κσκσδία θαη ηελ Αηηηθή Ρεηνξηθή, κε εηδηθή 

έκθαζε ζηελ ρξήζε ηνπ φξνπ απφ ηνλ Αξηζηνθάλε, ν νπνίνο νλνκάδεη ηνπο 

θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο ηεο Αζελατθήο αγνξάο , φπσο είλαη νη έκπνξνη, νη ηερλίηεο θαη 

νη κηθξνπσιεηέο, κε ζθνπν ηνλ ζρνιηαζκφ ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, θαη κε 

ζπνπδαίν θσκηθφ απνηέιεζκα. Ζ ρξήζε απηή βξίζθεη παξάιιειν ζηνλ ιφγν ηνπ Λπζία 

Υπέρ ηοσ Αδσνάηοσ, φπνπ ν πειάηεο ηνπ Λπζία πεξηγξάθεηαη σο έλαο απφ ηνπο πνιινχο 

ηερλίηεο - πσιεηέο - δεκηνπξγνχο πνπ αγσλίδνληαη λα ηα βγάινπλ πέξα ζην πιαίζην ηεο 

αλεπηπγκέλεο πφιεσο – θξάηνπο (19.6). Καηά ηελ απνςή κνπ, ηέηνηεο ρξήζεηο ηνπ φξνπ 

ζαθψο ππνγξακκίδνπλ ηελ εληππσζηαθή αληίζεζε κεηαμχ ηεο θαζεκεξηλήο 

πξαγκαηηθφηεηαο ηνπ βίνπ ζην πιαίζην ηεο Αζελατθήο νηθνλνκίαο, ε νπνία είλαη 

βαζηζκέλε ζηε λνκηζκαηηθή θπθινθνξία, θαη ηεο αμηνπξέπεηαο πνπ, ζπγθξηηηθά, 

απνιακβάλνπλ νη Οκεξηθνί δημιοεργοί, ζην πιαίζην κίαο νηθνλνκίαο πνπ βαζίδεηαη ζηελ 

αληαιιαγή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαη πνπ δηέπεηαη απφ εξσηθέο αμίεο ακνηβαηφηεηαο, 

φπσο ε θηιία θαη ε (θηιν)μελία. Ζ αληίζεζε απηή ζα δηαζαθεληζηεί αθφκα πεξηζζφηεξν 

ζην πιαίζην κίαο γεληθφηεξεο αλάιπζεο ηνπ θνηλσληθνχ ξφινπ θαη ηεο θνηλσληθήο ζέζεο 

πνπ θαηείραλ νη ηερλίηεο θαη νη θαιιηηέρλεο ζηελ Αζήλα ηνπ 5νπ π.Χ. αηψλα - ε ζρεηηθή 

αλάιπζε ζα εληαρζεί επίζεο ζε απηφ ην θεθάιαην, κε αλαθνξά ζε επηγξαθηθέο θαη 

αξραηνινγηθέο πεγέο.  

ην πέκπην θεθάιαην, ζα εμεηαζηνχλ νη ππφ κειέηε φξνη ζηηο Ιζηορίες ηνπ 

Ζξνδφηνπ θαη ζηα Ηππνθξαηηθά ζπγγξάκκαηα . ε απηνχο ηνπο ζπγγξαθείο, ε ιέμε 

δεκηνπξγφο αλαθέξεηαη πιένλ θαη ζε εθείλνπο πνπ αζθνχλ ηηο αλαπηπζζφκελεο 

επηζηήκεο ηεο ηζηνξηνγξαθίαο θαη ηεο ηαηξηθήο. πγθεθξηκέλα, ν Ζξφδνηνο δίλεη έκθαζε 

θαη επαηλεί πεξηθεξφκελνπο δεκηνπξγνχο, φπσο ν ανηδφο Αξίσλ θαη ν ζεξαπεπηήο 

Γεκνθήδεο, θάηη ην νπνίν θαίλεηαη λα ππνδειψλεη ηνλ ξφιν ηνπο σο παξαδείγκαηα γηα 

ην δηθφ ηνπ εγρείξεκα (Α 123-4, Γ 125-37). Με αλάινγν ηξφπν, ζηνλ Ηππνθξάηε, απηνί 

πνπ αζθνχλ ηελ ηαηξηθή επηζηήκε ινγίδνληαη καδί κε άιινπο ηχπνπο δεκηνπξγψλ, ζε 

πιαίζην φπνπ δίλεηαη έκθαζε ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα ηθαλφηεηαο θαη ζηελ εμεηδηθεπκέλε 

γλψζε απηψλ πνπ αζθνχλ νπνηαδήπνηε ηέρλε, καδί κε ηελ θνηλσληθή επζχλε πνπ ελέρεη 

ηέηνηα εμεηδηθεπκέλε εξγαζία θαη ηελ αληίζηνηρε ηηκή πνπ απνδίδεηαη ζε εθείλνπο πνπ 

ηελ αζθνχλ (Περί Αρτ. Ιηηρ. Α). Απηφ ην θεθάιαην ζα πεξηιάβεη επίζεο αλαθνξά ζηελ 

ελδηαθέξνπζα ρξήζε ηεο ιέμεο δεκηνπξγφο απφ ηνλ Ζξφδνην, κε ηελ νπνία ν 

ζπγγξαθέαο - ηζηνξηθφο πεξηγξάθεη θαηαξηηζκέλνπο επαγγεικαηίεο ησλ νπνίσλ ηα 

εγρεηξήκαηα απερνχλ δηεξγαζίεο ηεο θχζεο (Ε 31). 

Σν έθην θεθάιαην ζα αθηεξσζεί ζηνλ Θνπθπδίδε θαη ζηνλ Ξελνθψληα, θαζψο επίζεο 

θαη ζε παππξηθέο θαη επηγξαθηθέο πεγέο. ηνλ Θνπθπδίδε ππάξρνπλ, γηα πξψηε θνξά 

ζηελ αξραηνειιεληθή γξακκαηεία, αλαθνξέο ζε δεκηνπξγνχο σο αμησκαηνχρνπο πφιεσλ 

- θξαηψλ θαη γεληθφηεξα σο δεκφζηνπο ιεηηνπξγνχο, νη νπνίνη είλαη ππεχζπλνη, ι.ρ., γηα 

ηε ζχλαςε ζπκκαρηψλ κεηαμχ πφιεσλ, επίζεο γηα ηε ζχλαςε ζπκθσληψλ αλάκεζα ζε 

πφιεηο - θξάηε θαη ηηο απνηθίεο ηνπο, θαη γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ πνιηηεχκαηνο ζε απνηθίεο 

(Δ 47 θ.ε.). ε ζρεδφλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, νη ζπκθσλίεο πνπ γίλνληαη ζπλνδεχνληαη απφ 

ζξεζθεπηηθέο ηειεηέο, δειαδή ην αμίσκα απηφ ιακβάλεη κία ηειεηνπξγηθή δηάζηαζε. 
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Μία δηαθνξεηηθή ρξήζε ηεο ιέμεο δεκηνπξγφο απαληά ζηνλ Ξελνθψληα ζην πιαίζην 

ηνπ σθξαηηθνχ δηαιφγνπ θαη ηεο σθξαηηθήο επηρεηξεκαηνινγίαο, ζηελ νπνία ν 

θηιφζνθνο αλαθέξεηαη ζηελ αλζξσπφηεηα σο δεκηνχξγεκα ελφο λνήκνλνο θαη 

αγαζνεξγνχ ζενχ (Απομν. Α 4.7). Σειηθά, ζα δεηρζεί φηη ρξήζεηο απηνχ ηνπ είδνπο 

ηαπηφρξνλα απερνχλ ηνλ Δπξηπίδε θαη παξαπέκπνπλ ζηνλ Πιάησλα ζε φ,ηη αθνξά ηε 

δηθή ηνπ ρξήζε ηεο ιέμεο δεκηνπξγφο. 

Πξάγκαηη, ζηνπο δηαιφγνπο ηνπ Πιάησλα απαληά ην πην πινχζην θαη εθηεηακέλν 

δείγκα ρξήζεσλ ηεο ιέμεο δεκηνπξγφο θαη ησλ ζρεηηθψλ φξσλ. Μάιηζηα, ε έξεπλα πνπ 

ζα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα ζα απνδεηρζεί ρξήζηκε σο 

ππφβαζξν γηα κία πην ζαθή θαηαλνήζε ηεο πνηθίιεο θαη ζχλζεηεο ρξήζεο ηνπ δημιοσργ- 

ζηνπο δηαιφγνπο. Σν έβδνκν θεθάιαην ζα μεθηλήζεη εμεηάδνληαο ηε ζεκαζία ηεο 

εμεηδηθεπκέλεο εξγαζίαο θαη ησλ δηαθφξσλ επαγγεικάησλ ζηα επηρεηξήκαηα ησλ 

πξψηκσλ σθξαηηθψλ δηαιφγσλ. Καηφπηλ, ζα δεηρζεί ε θαίξηα ζεκαζία ηεο ιέμεο 

δεκηνπξγφο ζηνπο δηαιφγνπο ηεο δεχηεξεο πεξηφδνπ, φπνπ ν φξνο δεκηνπξγφο 

ραξαθηεξίδεη ηνπο θχιαθεο ηεο ηδεψδνπο πνιηηείαο (π.ρ. Πολ. 395b-c, 421c 2 θ.ιπ.). 

Δπίζεο, ζα εμεηαζηεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε πξψηκε επηζηεκνληθή θαη ηαηξηθή ρξήζε 

ηνπ ζέκαηνο δεκηνχξγ - δηέπεη ηδηαίηεξα ηνλ ιφγν ηνπ Δξπμίκαρνπ ζην Σσμπόζιο (186d 5 

- 215b 2). Ζ ρξήζε ηνπ φξνπ απηνχ απφ ηνλ Πιάησλα θνξπθψλεηαη ζηνπο δηαιφγνπο ηεο 

ηξίηεο πεξηφδνπ, θαη εηδηθά ζηνλ Τίμαιο, δηάινγν ζηνλ νπνίν αλαπηχζζεηαη κία επξεία 

ζεσξία ηνπ Θενχ σο δεκηνπξγνχ. Απηφ ην θεθάιαην ζα θιείζεη κε κία αλαθνξά ζηνπο 

Νόμοσς, φπνπ παξαηεξείηαη ην πιήξεο εχξνο ηεο ρξήζεο ησλ φξσλ απηψλ ζηνλ Πιάησλα, 

κε έκθαζε ζηνλ θνηλσληθφ ξφιν ηνπ δεκηνπξγνχ. 

ην επφκελν θεθάιαην, ζα ζπδεηεζνχλ φιεο νη Αξηζηνηειηθέο αλαθνξέο ζηνλ 

δεκηνπξγφ θαη ζε ζπγγελή νξνινγία. Ζ αλάιπζε απηή ζα δείμεη πσο ην εχξνο θαη ε 

πνηθηιία απηήο ηεο νκάδαο ιέμεσλ, ε νπνία επηθεληξψλεηαη ζηε ιέμε δεκηνπξγφο, 

αληαλαθινχλ ην επξχ θάζκα ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπ ίδηνπ ηνπ Αξηζηνηέιε. Ζ ρξήζε 

ησλ φξσλ απηψλ, ζε γεληθέο γξακκέο, έρεη εθαξκνγή ζε ηξία δηαθξηηά πεδία κειέηεο, 

δειαδή ζηε βηνινγία, φπνπ αλαθέξεηαη ηδηαίηεξα ζε δηεξγαζίεο ηεο θχζεο, κε ηε ίδηα ηε 

θχζε λα ραξαθηεξίδεηαη σο δεκηνπξγφο, θαη ζηελ ξεηνξηθή (Πολ. 1329a 21), θαζψο θαη 

ζηελ πνιηηηθή επηζηήκε κε αλαθνξά ζηνπο ηερλίηεο σο δεκηνπξγνχο ζην πιαίζην ηεο 

Αζελατθήο πνιηηείαο (Aθ. Πολ. 13.2).  

Ζ δηαηξηβή ζα θιείζεη κε έλαλ επίινγν ν νπνίνο ζα πεξηέρεη κία ζχληνκε αλάιπζε 

ησλ ππφ ζπδήηεζε φξσλ ζηελ κεηαγελέζηεξε θηινζνθία θαη ζηελ πξψηκε Χξηζηηαληθή 

γξακκαηεία. Ζ αλάιπζε απηή ζα δείμεη κία εμέιημε απφ ηνλ Θεφ - δεκηνπξγφ ηνπ 

Πιάησλα, ν νπνίνο δίλεη κνξθή ζηνλ θφζκν απφ πξνυπάξρνπζα χιε, ζε κία αληίιεςε 

ηνπ Θενχ σο Γεκηνπξγνχ ηνπ ζχκπαληνο εθ ηνπ κεδελφο, θαη ζε ελδείμεηο κίαο λέαο θαη 

πην πξνζσπηθήο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ Θενχ σο Γεκηνπξγνχ - Κηίζηε. 

Ο επίινγνο ζα ζπκπεξηιάβεη επίζεο θαη κία κειέηε ησλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη θνηλά ζε 

φιεο ηηο ρξήζεηο ηεο ππφ κειέηε νξνινγίαο. Απηά ηα θνηλά ζηνηρεία ππνδειψλνπλ 

έκθαζε ζηελ εμεηδίθεπζε, ζηελ ηθαλφηεηα, ζηε ζπλεηζθνξά θαη ζηε ζπκκεηνρή ζε κία 

θνηλφηεηα αλζξψπσλ - πξνζψπσλ, θαζψο επίζεο θαη κία έκθαζε ζηελ θνηλσληθή 

πξνζθνξά, ε νπνία έξρεηαη ζε αληίζεζε, θαηά ελδηαθέξνληα ηξφπν, κε ηηο αληίζηνηρεο 

ζχγρξνλεο αληηιήςεηο πνπ ηνλίδνπλ ηελ θαηλνηνκία, ην λεσηεξηζκφ θαη ηελ 

απηνέθθξαζε.  
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