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Η ταύτιση του κάλλους µε το αγαθό 
στην Ελληνική λογοτεχνία. Ένας πολιτισµικός κώδικας  

 
Ερ.Καψωµένος, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων 

 
 
 Yπάρχει στη νεοελληνική λογοτεχνία ένας σηµασιακός κώδικας σύµφωνα µε τον οποίο η 
συνάρτηση του κάλλους  µε το αγαθό εµφανίζεται σταθερά ως σχέση ισοδυναµίας ή ταυτότητας, η 
οποία λειτουργεί σε πολλά επίπεδα και παίρνει διάφορες ισότιµες εκφράσεις: κάλλος=αγαθό, 
οµορφιά=καλοσύνη, ηθικές αξίες=αισθητικές αξίες. 
 O κώδικας αυτός, όπως έχοµε δείξει αλλού αναλυτικά, ανιχνεύεται τόσο στην ποίηση όσο 
και στην πεζογραφία, ισχύει τόσο για τη γραπτή όσο και για την προφορική λογοτεχνία και 
εκτείνεται όχι µόνο στη νεοελληνική αλλά και στη βυζαντινή και στην αρχαία ιστορική φάση. Tις 
αφετηρίες της αναγνωρίζοµε στο κλασικό ανθρωπιστικό ιδεώδες του “καλού καγαθού”, που οι 
εκφράσεις του υπερβαίνουν τα όρια της λογοτεχνίας. Στοιχεία του αναγνωρίζοµε ακόµη και στη 
βυζαντινή εκκλησιαστική  υµνογραφία, όπου, όπως θα δούµε, το αγαθό αλλά και το θείο  
εγκωµιάζονται ως εκφράσεις του ωραίου. 
 Tο θέµα είναι πολύ εκτεταµένο για να το εξαντλήσοµε. Θα περιοριστούµε κατ’ ανάγκη σε 
κάποια χαρακτηριστικά παραδείγµατα, αρχίζοντας µε το Σολωµό, που είναι ο ποιητής που 
καθιέρωσε τον αντίστοιχο κώδικα, µέσα στην προσωπική λογοτεχνία.  
 

Μικρός προφήτης έριξε σε κορασιά τα µάτια 
και στους κρυφούς του λογισµούς, χαρά γιοµάτους, είπε: 
Κι αν για τα πόδια σου, Καλή, κι αν για την κεφαλή σου 
κρίνους ο λίθος έβγανε, χρυσό στεφάνι ο ήλιος, 
δώρο δεν έχουνε για σε και για το µέσα πλούτος. 
Όµορφος κόσµος, ηθικός, αγγελικά πλασµένος! 

                         (Σολωµού Αυτόγραφα Έργα [:ΑΕ] 504.13-18) 
 

Είναι το περίφηµο ποίηµα του Σολωµού «Εις Φραγκίσκα Φραίζερ», ένας ύµνος σε µια 
ιδανική κόρη. Ποιά είναι τα στοιχεία που συνθέτουν το ιδεώδες που γίνεται αντικείµενο θαυµασµού 
και ύµνου από τον ποιητή; «αν για τα πόδια σου», «κρίνους ο λίθος έβγανε», «αν για την κεφαλή 
σου» «ο ήλιος (έβγανε, εννοείται) χρυσό στεφάνι». 

Τα πόδια και η κεφαλή παραπέµπουν στο φυσικό κάλλος, που αναγνωρίζουν και 
επιβραβεύουν ο λίθος (µετωνυµία της γης) και ο ήλιος, µε κρίνους και χρυσό φωτοστέφανο.  

Μέσα στην ποιητική παράδοση, η υπέρτατη έκφραση τιµής και αναγνώρισης προέρχεται από 
τη φύση, από τα maxima membra mundi, ουρανό/ήλιο, γη, θάλασσα. Η έκφραση αυτή ισοδυναµεί 
µε έπαινο σε υπερθετικό βαθµό, καθώς η φύση αποτελεί το µέγιστο µέτρο που δίνει στο αντικείµενο 
του θαυµασµού και του επαίνου συµπαντική αξία.  

Η µια λοιπόν υµνούµενη αξία, που παίρνει µέσα απ’ αυτήν την εικονοπλασία Κοσµικές 

διαστάσεις, είναι το φυσικό κάλλος. η άλλη είναι η ηθική υπόσταση της κόρης: «δώρο δεν έχουνε 
για σε και για το µέσα πλούτος». Αν για το φυσικό κάλλος βρίσκεται έκφραση τιµής, το ήθος είναι 
ανεκτίµητο, δεν υπάρχει δώρο αντάξιό του. Έχοµε λοιπόν µια κλιµάκωση υπερθετικών εκφράσεων, 
που ορίζουν τα συστατικά στοιχεία της ιδανικής κόρης, το κάλλος και το αγαθό: 

Όµορφος κόσµος, ηθικός, αγγελικά πλασµένος. 
Ο προσδιορισµός «αγγελικά πλασµένος» προσθέτει ένα ακόµη ουσιαστικό στοιχείο σ’ αυτή 

τη σηµασιοδότηση. Ο όµορφος και ηθικός κόσµος που συνιστά την υπόσταση της κόρης, είναι 
πλασµένος όπως οι άγγελοι, που κι αυτοί, εποµένως, συνδυάζουν το κάλλος µε το αγαθό. Κι αυτός ο 
συνδυασµός, µε τη σειρά του, εφόσον χαρακτηρίζει τη φύση των αγγέλων, συµπεριλαµβάνει την 
κατηγορία της «θειότητας». Μ’ άλλα λόγια, ο συνδυασµός κάλλους-αγαθού ορίζει κατηγορίες που 
αποδίδονται στο θείο. Άρα, η κόρη είναι πλασµένη «κατ’ εικόνα και οµοίωση» του θείου;  

Μέσα στη σολωµική ανθρωπολογία και κοσµολογία, το κάλλος και το αγαθό δεν είναι µόνο 
ιδιότητες του ανθρώπου και του θεού. Είναι πρώτα απ’ όλα ιδιότητες της φύσης: 

το χώµα το γεµάτο καλοσύνη κι οµορφιά 
(Σχεδίασµα, Σολωµού Άπαντα 2π, 120.8-9) 
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Παντού νιος κόσµος οµορφιάς, χαράς και καλοσύνης 
(Ο Πόρφυρας, ΑΕ 508 Α3) 

Νιος κόσµος µε τριγύρισε χαράς και καλοσύνης 
(Ο Πόρφυρας, ΑΕ 507.17) 

 
Άρα η φύση είναι θεία, ο άνθρωπος είναι θείος. Έχοµε λοιπόν έναν σηµασιακό κώδικα όπου 

οι ιδιότητες του κάλλους και του αγαθού αποτελούν µια εξίσωση. Όπου υπάρχει το κάλλος, υπάρχει 
και το αγαθό και αντίστροφα. ∆ε νοείται οµορφιά χωρίς καλοσύνη και καλοσύνη δίχως οµορφιά. 

Συνιστούν εποµένως µιαν αναγκαστική αλληλοσυνάντηση. και σ’ αυτό έγκειται η πρωτοτυπία της 
σολωµικής µυθολογίας, που υπερβαίνει το επίπεδο της κοινότοπης µεταφοράς. Άνθρωπος, φύση, 

θείο είναι οµοειδή. ορίζονται από τις κοινές κατηγορίες του κάλλους και του αγαθού, που είναι 
αξεχώριστα. ∆εν πρόκειται λοιπόν για απλή εικονοπλασία, αλλά για έναν σηµασιακό κώδικα που 
δηλώνει ένα ενιαίο σύµπαν. Η φύση είναι ο χώρος της οµορφιάς και της καλοσύνης. Συγκεντρώνει 
όλες τις αξίες. Είναι λοιπόν και ο χώρος της θεότητας, η οποία κάθε τόσο κάνει την εµφάνισή της 
µέσα στη φύση, µπροστά στα έκθαµβα µάτια ενός αλαφροΐσκιωτου: 

 
Αλαφροΐσκιωτε καλέ, για πες απόψε τί ’δες; 
Νύχτα γιοµάτη θαύµατα, νύχτα σπαρµένη µάγια! 
Χωρίς ποσώς γης, ουρανός και θάλασσα να πνένε 
ουδ’ όσο κάν’ η µέλισσα κοντά στο λουλουδάκι, 
µονάχο ανακατώθηκε το στρογγυλό φεγγάρι 
κι όµορφη βγαίνει κορασιά και θεϊκιά στο φως του. 

(Ελεύθεροι Πολιορκηµένοι Γ’, Ο Πειρασµός, ΑΕ 467 Α3-12) 
 

Έτρεµε το δροσάτο φως στη θεϊκιά θωριά της, 
στα µάτια της τα ολόµαυρα και στα χρυσά µαλλιά της. 
Εκοίταξε τ’ αστέρια κι εκείνα αναγαλλιάσαν 
και την αχτινοβόλησαν και δεν την εσκεπάσαν. 
Κι από το πέλαο που πατεί χωρίς να το σουφρώνει 
κυπαρισσένιο ανάερα τ’ ανάστηµα σηκώνει 
κι ανεί τσ’ αγκάλες µ’ έρωτα και µε ταπεινοσύνη 
κι έδειξε πάσαν οµορφιά και πάσαν καλοσύνη. 
Τότε από φως µεσηµερνό η νύχτα πληµµυρίζει 
κι η χτίσις έγινε ναός που ολούθε λαµπυρίζει. 

(Ο Κρητικός, Άπ.1, 198.20) 
 

Αυτή είναι η εµπειρία της θείας Επιφάνειας (ή Θεοφάνειας) µέσα στη φύση, χαρακτηριστική 
της µυθολογίας του Σολωµού, ο οποίος έτσι εγκοσµιώνει τις µεταφυσικές αξίες («έτσι η µεταφυσική 
έγινε φυσική», για να χρησιµοποιήσουµε µια δική του έκφραση). Μ’ αυτό τον τρόπο ο ποιητής 
αναδείχνει την πνευµατική υπόσταση του υλικού κόσµου και αποκαθιστά την ενότητα του 
σύµπαντος. Ο θεός δεν είναι αλλού, επέκεινα, είναι εδώ, µαζί µας, γύρω µας, στη δεύτερη, µυστική 
διάσταση αυτού του κόσµου. Αυτός είναι ο κώδικας, που βασίζεται στην ταύτιση του κάλλους µε το 
αγαθό και που εγκαθιδρύει µια παράδοση µέσα στην προσωπική νεοελληνική λογοτεχνία, που 
συνεχίζεται ώς τον Ελύτη και τη γενιά του Μεσοπολέµου, αλλά και πέρα απ’ αυτήν. 

H ταύτιση του κάλλους µε το αγαθό υλοποιεί, µέσα στην ώριµη ποίηση του Σολωµού, ένα 
ιδεώδες πληρότητας ζωής, που εξασφαλίζει τη µακαριότητα των όντων. Στον “Πόρφυρα” 
αντιπροσωπεύει ένα πρότυπο αρµονίας ανθρώπου-Kόσµου, που συνδέεται µε την αντίληψη του 
τραγικού και αντιδιαστέλλει το τραγικό του Σολωµού από το υψηλό του Schiller. Kαι στους δύο, ο 
άξονας της τραγικής σύγκρουσης είναι η σχέση του κάλλους µε το αγαθό. H διαφορά είναι ότι στο 
τραγικό του Σολωµού το αγαθό και το κάλλος βρίσκονται σε αρµονία, αποτελούν µια ταυτότητα, 
αντίληψη που παραπέµπει σε ένα σύµπαν ενιαίο (ενότητα υλικού και πνευµατικού κόσµου)· ενώ 
στο υψηλό του Schiller το κάλλος και το αγαθό βρίσκονται σε διάσταση, αντίληψη που παραπέµπει 
σε ένα δυιστικό σύµπαν (αντίθεση υλικού και πνευµατικού κόσµου). 

Ο Παλαµάς συλλαµβάνει τη γύµνια ως φυσική, αισθητική και ηθική κατηγορία, στο µέτρο 
που το ζεύγος: αλήθεια-ψεύδος συναρτάται µε το ζεύγος: ηθικό-ανήθικο: 
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Γύµνια είναι κι η αλήθεια 
Και γύµνια κι η οµορφιά! 

(“O Σάτυρος”, στρ.12, στ.7-8: H Πολιτεία και η Mοναξιά,. 
K. Παλαµά, Άπαντα, τ. 5:421) 

 
Στο ίδιο ποίηµα η γύµνια ως αισθητική αξία συνεπάγεται την ιδιότητα της ευγένειας και του 

θείου: 
Ρουµπίνια εδώ, µαλάµατα, 
Μαργαριτάρια, ασήµια, 
Μοιράζει η θεία σου γύµνια 
Τρισεύγενη Αττική! 

(“Ο Σάτυρος”, στρ.3, στ.5-8, από την Πολιτεία και Μοναξιά), 
K.Παλαµά, Άπαντα, τ.5:418) 

 
Ο Σικελιανός, µε τη σειρά του, αποδίδει στη θεότητα ως ουσιώδες και αναπόσπαστο 

γνώρισµα, το κάλλος: 
Ω µυστική µεγάλη Πρωτοεικόνα, 
[…] ως πότε θα σε βλέπω σταυρωµένη 
στο σταυρό της ιερής Θηλύτητάς Σου, 
στο µεγάλο σταυρό της οµορφιάς Σου…. 

(Άγγελου Σικελιανού «Λιλίθ», Λυρικός Βίος Ε’, Ίκαρος 1978:102) 
Στον Καβάφη, η ηθική συµπεριφορά εκφράζεται µετωνυµικά, ως καλαισθησία: 

Μα αν ήµουν ακαλαίσθητοςκι αν µυστικά το είχα προστάξει- 
θά ’βγαζαν πρώτο, οι κόλακες, και το κουτσό µου αµάξι. 

(“Eύνοια Aλεξάνδρου Bάλα”, K.Π.Kαβάφης, B’,1978:23) 
 

Το ενδοκειµενικό πρόσωπο στο οποίο αποδίδονται τα λόγια αυτά είναι ένας νέος Aντιοχεύς 
που παίρνει µέρος σε αγώνες αρµατοδροµίας, ευνοούµενος του Αλέξανδρου Βάλα της Συρίας, 
ηγεµόνα της ελληνιστικής εποχής. Και χαρακτηρίζει ως «ακαλαίσθητη» την ανήθικη µεθόδευση να 
µετάσχει σε έναν αγώνα στηµένο, που θα του έδινε το πρώτο βραβείο. Και ως Έλληνας δεν 
καταδέχεται να παραβιάσει την αρχή της καλαισθησίας. Η ηθική του είναι ζήτηµα καλού γούστου. 
Και η αισθητική του δεν του επιτρέπει µια ανήθικη συµπεριφορά. Έτσι, η αισθητική γίνεται 
εγγύηση για την ηθική. 

Ο Ελύτης διακηρύσσει σε χίλιους τόνους, ότι το θείο, το αγαθό και το κάλλος αποτελούν µια 
ενδοκοσµική ταυτότητα: 
 

Ωραίε µου αρχάγγελε, γειά σου µε τις ηδονές, 
καθώς φρούτα στο τραπέζι. 

(O. Eλύτη, O Mικρός Nαυτίλος, “Mυρίσαι το άριστον”, 
XIX, 1986:87) 

 
Εικονίσµατα θα ’χω τ’ άχραντα κορίτσια 
ντυµένα στου πελάγου µόνο το λινό 

(O. Eλύτη, Tο Άξιον Eστί, Tα Πάθη, ια’, 1980:64) 
 

Την κατηγορία της θειότητας ο Ελύτης την αποδίδει στην πιο υλική πλευρά του ανθρώπου, 
στα γυµνά σώµατα των κοριτσιών, που τα ονοµάζει «άχραντα» ή αλλού, «αγγεία των µυστηρίων», 
και τα καθιστά αντικείµενα λατρείας και προσκύνησης. Περισσότερο από κάθε άλλον ποιητή, ο 
Ελύτης διακηρύσσει την ιερότητα του σώµατος και την πνευµατική διάσταση του υλικού κόσµου. 

Η παράδοση αυτή δεν είναι βέβαια χωρίς προηγούµενο. Πριν από το Σολωµό τη συναντούµε 
στο ∆ηµοτικό τραγούδι: 

 
Άγγελος είσαι, µάτια µου, κι αγγελικά χορεύγεις 
κι αγγελικά πατείς στη γης και µένα µε παιδεύγεις. 
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(M. Λιουδάκη, Λαογραφικά Kρήτης, τόµ.A’. Mαντινάδες, 24.1) 
Η περίσταση που τραγουδιέται αυτή η µαντινάδα είναι ο χορός. Και στο χορό, αυτό που 

δείχνει η κόρη είναι βέβαια η οµορφιά και η χάρη, δεν είναι η καλοσύνη. Όπως φαίνεται όµως, και 
στη λαϊκή αντίληψη το κάλλος συνδέεται αξεχώριστα µε το αγαθό. Έτσι ο άγγελος προσφέρει το 
πληρέστερο πρότυπο για σύγκριση, καθώς ο άγγελος συνδυάζει αξεχώριστα το αγαθό µε το κάλλος. 
Η κόρη, αφού έχει οµορφιά και χάρη, έχει και καλοσύνη, αυτονόητα. Είναι σαν άγγελος. Γιατί αυτά 
πάνε µαζί. 

Την αντίληψη αυτή εκφράζουν πολλά δίστιχα που έχουν θέµα τον ύµνο της οµορφιάς. Όταν ο 
λαϊκός ποιητής θέλει να εξάρει την οµορφιά σε υπερθετικό βαθµό, τότε την ταυτίζει µε τη θεότητα: 

 
Όντεν περάσω και σε δω στο παραθύρι απάνω, 
θαρρώ πως είσαι Παναγιά και το σταυρό µου κάνω. 

(M. Λιουδάκη, Mαντινάδες, 6:77)1 
 
Στη γειτονιά που κάθεσαι δεν πρέπει µοναστήρι, 
γιατί ’σαι συ το κόνισµα και το προσκυνητήρι. 

(Προφορική παράδοση: Kυδωνία Kρήτης) 
 

Έτσι, από την ταύτιση του κάλλους µε το αγαθό περνούµε στην ταύτιση του κάλλους µε το 
ιερό και το θείο. Και η έκφραση της λατρείας του θείου µεταφέρεται στον φορέα του κάλλους. Η 
οµορφιά της κόρης γίνεται αντικείµενο λατρείας, ωσάν αυτονόητα το κάλλος να σηµασιοδοτεί τη 
θειότητα. 

 
Όλοι έχουνε κονίσµατα και προσκυνούν απάνω, 
µα γω στα µάτια σου τα δυο την προσευχή µου κάνω. 

(Προφορική παράδοση: Mεραµπέλο Kρήτης) 
 

Μέσα από µια τέτοια σηµασιοδοτική διαδικασία, φτάνοµε στην υποκατάσταση του θείου από 
το κάλλος, του ίδιου του θεού από την πεντάµορφη αγαπηµένη, υποκατάσταση που υπονοεί ότι η 
κόρη συγκεντρώνει τις ιδιότητες του κάλλους και του αγαθού στον ίδιο υπερθετικό βαθµό. Έτσι 
προκύπτει η εξίσωση:  

κάλλος+αγαθό=θείο και συνεπώς κόρη=θεότητα. 
 
Υπάρχουνε πολλοί θεοί µά ’ναι θεοί του κόσµου, 
όµως για µένα είσαι σύ µοναδικός θεός µου. 

(Προφορική παράδοση: Mεραµπέλο Kρήτης) 
 

∆ιαπιστώνουµε λοιπόν ότι στην παραδοσιακή µαντινάδα, που αποτελεί µια από τις πιο 
δυναµικές εκφράσεις του λαϊκού προφορικού πολιτισµού, ο κώδικας κάλλος=αγαθό ενσωµατώνει τη 
συναφή εξίσωση αγαθό=θείο και παίρνει τη χαρακτηριστική µορφή κάλλος=θείο. Σ’ αυτή την 
εξίσωση στηρίζεται µια ολόκληρη εικονοπλασία, που υµνεί τη γυναικεία οµορφιά µέσα από 
εξιδανικευτικές παροµοιώσεις και µεταφορές όπως αυτές που αναλύσαµε: κόρη=Άγγελος, 
κόρη=Παναγία, αγαπηµένη=Θεός. 

Στην εικονοπλασία αυτή δεν είναι το κάλλος που γίνεται κριτήριο του αγαθού, αλλά το αγαθό 
που γίνεται κριτήριο του κάλλους. Η παραβολή µε τη θεότητα υποδηλώνει την ιδεώδη οµορφιά. 

Υπάρχει ωστόσο και το αντίστροφο. το κάλλος να γίνεται κριτήριο του αγαθού. Στη 
συνάρτηση αυτή βασίζεται ο σηµασιοδοτικός κώδικας που στηρίζει την αντίστοιχη εικονοπλασία 
της βυζαντινής εκκλησιαστικής υµνογραφίας. Στην υµνογραφία, πολύ συχνά, το αγαθό και το θείο 
εγκωµιάζονται ως εκφράσεις του ωραίου. Η εξίσωση αυτή συναντάται µάλιστα σε ύµνους που 
αναφέρονται στην Παναγία και το Χριστό. 

Σε ένα τροπάριο του Ευαγγελισµού της Θεοτόκου, που παρουσιάζει ισχυρές αναλογίες µε το 
ποίηµα του Σολωµού «Εις Φραγκίσκα Φραίζερ», ο υµνωδός ψάλλει: 

 
                                                 
1 Bλ. ακόµη Λιουδάκη, Λαογραφικά Kρήτης, A’. Mαντινάδες, Aθήνα, Eλευθερουδάκης, 1936, 5: 54-56, 6: 75-
77, 9: 112, 115, 15: 13-16, 20: 7-8, 21: 18, 20, 24:2-8 κ.α. 
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την ωραιότητα της παρθενίας σου 
και το υπέρλαµπρον το της αγνείας σου 
ο Γαβριήλ καταπλαγείς εβόα σοι, Θεοτόκε. 

(“Aκάθιστος ύµνος”: Mέγας Iερός Συνέκδηµος, Eκδ. Φως, σελ.64). 
 

Ο Γαβριήλ αντιστοιχεί στο «µικρό προφήτη» του Σολωµού. ∆εν υποστηρίζοµε ότι ο Σολωµός 
επηρεάστηκε από τον εκκλησιαστικό ύµνο, αν και η εκκλησιαστική ποίηση έχει υπάρξει, στα 
νεανικά κυρίως χρόνια, πηγή έµπνευσης του Σολωµού. Εδώ ωστόσο ο σολωµικός κώδικας 
εµφανίζεται αντεστραµµένος. Η «παρθενία» και η συνώνυµη «αγνεία» είναι βέβαια ηθικές αξίες. 
Όµως ο συνδυασµός «το υπέρλαµπρον της αγνείας σου», που δηλώνει υπερθετικό βαθµό, µας 
αποκαλύπτει –µέσω της στενής αναλογίας του προς τον αµέσως προηγούµενο, συντακτικά και 
σηµασιακά οµόλογο συνδυασµό: «την ωραιότητα της παρθενίας σου» – ότι το ηθικό, όταν φτάνει σε 
υπερθετική εκδήλωση, τότε καταχτά την ισοδυναµία µε το ωραίο. Έχοµε τις εξής 
αλληλοσυναρτώµενες εξισώσεις: 

 
Παρθενία=ωραιότητα, παρθενία = αγνεία, 
υπέρτατη αγνεία= ωραιότητα  ή αλλιώς, ωραίο=ηθικό στο µέγιστο βαθµό.  

 
Το ανάλογο παρατηρούµε στο Εγκώµια του Επιταφίου, όσον αφορά το Χριστό. Σε έναν ύµνο 

φαίνεται να αποδίδεται στο Χριστό µια ήκιστα ταιριαστή για την περίσταση ιδιότητα, το κάλλος: 
 
Ο ωραίος κάλλει παρά πάντας βροτούς 

(“Eγκώµια”, A’”: Mέγας Iερός Συνέκδηµος, σελ.558) 
 
Θα µπορούσε κανείς να παρατηρήσει ότι η ιδιότητα του κάλλους δεν ταιριάζει στην 

πνευµατικότητα του χριστιανικού θεού. Και καθίσταται περισσότερο ανοίκεια, καθόσον αποδίδεται 
στο νεκρό Ιησού, καθηµαγµένο και παραµορφωµένο από το µαρτύριο του Σταυρού. Μπορούµε 
ωστόσο, µε τη βοήθεια του κώδικα που εντοπίσαµε παραπάνω, να κάνοµε µια διαφορετική 
ανάγνωση. Σύµφωνα µε το θρησκευτικό δόγµα, ο Ιησούς, µε τη σταυρική του θυσία φτάνει στην 
κορυφή της τελείωσής του, ολοκληρώνει την αποστολή του, αίρει τις αµαρτίες του κόσµου, 
απελευθερώνει τον άνθρωπο από το προπατορικό αµάρτηµα και δικαιώνει τη θεϊκή του φύση. Με 
άλλα λόγια, πραγµατώνει το ηθικό και το αγαθό στον υπέρτατο βαθµό, δηλ. υλοποιεί, σύµφωνα µε 
τον κώδικα που αναλύσαµε, την ισοδυναµία: ηθικό (σε υπέρτατο βαθµό)= κάλλος. 

Για ένα εκκλησιαστικό κείµενο, όπου η προτεραιότητα του ηθικού και του αγαθού έναντι του 
κάλλους θεωρείται αυτονόητη, ο κώδικας αυτός φαντάζει παράδοξος. Πώς είναι δυνατόν το κάλλος, 
που συνδέεται περισσότερο µε την υλική υπόσταση του ανθρώπου, να γίνεται µέτρο κρίσης και 
αποτίµησης του αγαθού, τη στιγµή που το ιδεώδες κάλλος δεν είναι αυτονόητη ιδιότητα του 
χριστιανικού θεού; 

Μια εξήγηση θα µπορούσε να δώσει το γεγονός ότι η αντίληψη που εξισώνει το κάλλος µε το 
αγαθό συνιστά συστατικό στοιχείο µιας διαχρονικής ελληνικής παράδοσης. Την αφετηρία αυτής της 
αντίληψης θα µπορούσε να αναγνωρίσει κανείς στο προχριστιανικό ανθρωπιστικό ιδεώδες του 
«καλού καγαθού ανδρός» και στην πλατωνική θεωρία των ιδεών, όπου το κάλλος συναρτάται µε 
την αλήθεια και ο έρωτας ωθεί τον άνθρωπο στο αγαθό (Πλάτωνος Συµπόσιον και Πολιτεία). 

Θα µπορούσαµε λοιπόν να υποστηρίξοµε ότι ο κώδικας που εξισώνει το κάλλος µε το αγαθό 
είναι, µεταξύ άλλων, ένα τεκµήριο της σύνθεσης χριστιανισµού και ελληνισµού, που 
πραγµατοποιήθηκε µέσα στην ανατολική ορθόδοξη παράδοση, σύνθεση που συνιστά µια 
παραχώρηση προς τις πρωταρχικές φυσικές αξίες της ελληνικής παράδοσης, όπως είναι το κάλλος 
του σώµατος, χαρακτηριστική ιδιότητα των αρχαίων θεών. Η σύνθεση αυτή κατοχυρώνεται 
θεολογικά, µε την αντίληψη ότι το σώµα είναι ιερό (και όχι περιφρονητέο), γιατί είναι ο ναός της 
ψυχής. Έτσι, αν δε σφάλλοµε, υπερβαίνει η ορθόδοξη θεολογία τη µανιχαϊστική αντίθεση σώµατος 
και ψυχής και αποκαθιστά –ελληνικότατα– την ενότητα υλικού και πνευµατικού κόσµου: 
σηµασιοδοτεί το κάλλος ως αξία ηθική. 

Είναι ενδιαφέρον να υπογραµµίσοµε ότι ο κώδικας κάλλος = αγαθό δεν περιορίζεται στην 
ποίηση, εκκλησιαστική και «κοσµική». Συναντάται επίσης σε εκφράσεις του προφορικού λόγου, σε 
κοινωνιόλεκτα, όπως λέµε, σε κανόνες κοινωνικής συµπεριφοράς, σε συλλογικά αξιακά πρότυπα 
και, κατ’ εξοχήν, στις εικαστικές τέχνες. Θα περιοριστούµε σε ορισµένα παραδείγµατα από τον 
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προφορικό λόγο, όπου ο κώδικας αυτός αποτυπώνεται σε κοινωνιόλεκτα ευρύτατης χρήσης, τα 
οποία συνιστούν, στην κυριολεξία, «αποσπάσµατα ιδεολογίας». 

Υπάρχει µια προτρεπτική έκφραση, που συντίθεται από την εµφαντική επανάληψη δυο 
επιρρηµατικών προσδιορισµών στο εννοούµενο ρήµα µιας ονοµατικής πρότασης: «Όµορφα! 
Όµορφα!» (δηλ. να συµπεριφέρεσαι). Και σηµαίνει: να συµπεριφέρεσαι σύµφωνα µε τους κανόνες 
ηθικής συµπεριφοράς. Ώστε το «όµορφα» εδώ ισοδυναµεί µε το «ηθικά», «κόσµια», όχι άπρεπα, 
ανήθικα. Η έκφραση χρησιµοποιείται σε περιπτώσεις όπου ο οµιλών διαπιστώνει κάποια απόκλιση 
από το ηθικώς αποδεκτό, την οποία µε την επιτιµητική προτροπή του επιχειρεί να διορθώσει. 

Υπάρχει µια άλλη έκφραση, που είναι αποφατική και δηλώνει µια αρνητική αξιολογική 
κρίση: «∆εν είναι όµορφα πράγµατα αυτά!». Αυτό σηµαίνει: «δεν είναι σωστά», «δεν είναι ηθικώς 
αποδεκτά». Έχοµε δυο ηθικές κρίσεις, που η πρώτη παίρνει τη µορφή της υπόδειξης και η δεύτερη 
της αποδοκιµασίας. Και στις δύο, η έννοια του ωραίου χρησιµοποιείται ως µέτρο αποτίµησης του 
ηθικού. Το υποδηλούµενο µέτρο είναι µια ηθική συµπεριφορά τέτοιας ποιότητας, που να εξισώνεται 
µε το ωραίο, όπως ακριβώς στον κώδικα της εκκλησιαστικής υµνογραφίας. Έτσι, η ηθική κρίση 
µετασχηµατίζεται σε αισθητική κρίση. 

Αυτό έχει µια ενδιαφέρουσα συνέπεια. Η αισθητική κρίση, είτε µε τη χροιά της έµµεσης 
επιτίµησης είτε µε τη χροιά της ρητής αποδοκιµασίας, µετριάζει την ηθική µοµφή, που θα είχε λ.χ. η 
έκφραση: «είναι ανήθικα πράγµατα αυτά» και γίνεται έτσι τρόπος ευγένειας. 

Από τον ίδιο κώδικα απορρέει και η επιφωνηµατική έκφραση «ωραία!», που έχει µια 
καθολικευµένη χρήση στο λόγο της καθηµερινής επικοινωνίας. Πρόκειται για µια αναφώνηση που 
δηλώνει µια αντίδραση ευφορίας ή ικανοποίησης για οποιαδήποτε θετική ή επιθυµητή εξέλιξη, όχι 
κατ’ ανάγκη για µια αισθητικού χαρακτήρα εµπειρία. 

Ανάλογη σηµασιακή ευρύτητα διαπιστώνουµε και σε µια άλλη τρέχουσα έκφραση της 
καθηµερινής κουβέντας: «είναι ωραίος άνθρωπος». Στη συγκεκριµένη χρήση, το εκφώνηµα αυτό 
δεν αναφέρεται καθόλου στην ιδιότητα του φυσικού κάλλους, αλλά στο χαρακτήρα και το ήθος. 
∆ιακρίνοµε µάλιστα µια σηµασιακή απόχρωση που πάει περισσότερο προς την κοινωνική 
συµπεριφορά, δηλ. τις κοινωνικές αρετές του προσώπου. Στις δυο τελευταίες περιπτώσεις 
διαπιστώνουµε µια διεύρυνση του κώδικα, όπου η έννοια του ωραίου γίνεται, κατά κάποιο τρόπο, 
αξιολογικό κριτήριο κοινωνικής συµπεριφοράς και έκφραση γενικής ευφορίας. 

Yπάρχει στην παραδοσιακή κοινωνία της Kρήτης µια ενδιαφέρουσα και χαρακτηριστική 
έκφραση από τη σκοπιά που µας ενδιαφέρει: “Θεός ξεβράκωτος”. Eίναι µια έκφραση 
επιφωνηµατική, που δηλώνει θαυµασµό και επιδοκιµασία (οπτική, γευστική, ακουστική) σε 
υπερθετικό βαθµό. 

Aλλά ποια είναι η καταδηλωτική σηµασία αυτής της αντιφατικής έκφρασης; 
Oι µόνοι “ξεβράκωτοι” θεοί που γνωρίζοµε είναι φυσικά οι αρχαίοι θεοί. Mπορούµε λοιπόν 

µε αρκετή ασφάλεια να διατυπώσοµε την υπόθεση ότι η έκφραση αυτή διερµηνεύει την κοινή 
εµπειρία από τα αγάλµατα των αρχαίων θεών, που συνδυάζουν τον ιδανικό συνδυασµό του κάλλους 
µε το αγαθό. Έτσι, το γυµνό σώµα ως συνδυασµός του κάλλους µε το αγαθό, γίνεται, στη λαϊκή 
συνείδηση, µέτρο κρίσης για όλες τις αξίες. 

Στο πεδίο της πρακτικής ζωής αναφέρεται µια κρίση του νοµπελίστα ποιητή Οδυσσέα Ελύτη, 
που περιλαµβάνεται στο δοκιµιακό του έργο και αναγνωρίζει αυτόν τον κώδικα ως συστατικό 
στοιχείο µιας ορισµένης νεοελληνικής παράδοσης. Ο ποιητής παρατηρεί ότι ο Έλληνας νησιώτης 
«ξέρει να ταυτίζει το χρήσιµο µε το ωραίο, αλλά συνάµα και το ωραίο µε το ηθικό, στην πιο 
ριζοσπαστική του έννοια» (Εν Λευκώ, 1992: 20). Η κρίση του ποιητή παρουσιάζει διπλό 
ενδιαφέρον, γιατί, πέρα από την επιβεβαίωση του κώδικα, αποκαλύπτει ότι υφίσταται ένας 
συνειδητός διάλογος της προσωπικής ποίησης µε την παράδοση, που εξηγεί τη στενή συνάφεια που 
διαπιστώνεται ανάµεσα στους ποιητικούς κώδικες και στους κώδικες της πρακτικής ζωής, όπως 
εκφράζονται στα κοινωνιόλεκτα που αναλύσαµε. 

Ένα ενδιαφέρον ερώτηµα θα ήταν αν οι κώδικες αυτοί εξακολουθούν να λειτουργούν  στις 
µέρες µας, κάτω από τις συνθήκες που επέβαλε η εποχή της παγκοσµιοποίησης.  Mια σχετική 
έρευνα θα µπορούσε µάλιστα να προσφέρει ένα κριτήριο για να εκτιµήσοµε το βαθµό αλλοτρίωσης 
της τοπικής κουλτούρας από εξωγενή πρότυπα.  

Η αντίληψη του θείου στην Ελλάδα συνδέεται, όπως είδαµε, µε τον πολιτισµικό κώδικα: 
κάλλος = αγαθό. Ο κώδικας αυτός έχει αποκρυσταλλωθεί  εικαστικά στην αγαλµατοποιία της 
κλασικής αρχαιότητας, όπου η θεότητα παριστάνεται ως το πρότυπο του κάλλους και του αγαθού. 
Υπάρχει µάλιστα ένα «µυστικό» που ορίζει την πεµπτουσία αυτού του διαχρονικού κώδικα· η 
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αναγκαστική συνάρτηση των δύο όρων. Ό,τι είναι αγαθό είναι αυτονόητα και ωραίο· κι ό,τι είναι 
ωραίο δεν µπορεί να µην είναι αγαθό. 

Αν διαβάσοµε τον κώδικα από την ανάποδη, το κακό δεν µπορεί να είναι ωραίο και το 
άσχηµο δεν µπορεί να είναι αγαθό· κατά µείζονα λόγο, δεν µπορούν να ταυτίζονται µε το θείο. 

Ας παραβάλοµε τώρα τις φιγούρες–κόµικς που επιλέχθηκαν για  «µασκότ» των Ολυµπιακών 
Αγώνων του 2004 (το δίδυµο «Φοίβου–Αθηνάς»· συντοµογραφία: Φ-Α ) µ’ αυτόν τον κώδικα. Σε 
σύγκριση µε το κλασικό αισθητικό ιδεώδες της συµµετρίας των µερών προς το όλον, οι φιγούρες 
αυτές βρίσκονται στον αντίποδα· ενσαρκώνουν το ασύµµετρο και αντιαισθητικό µε τον πιο 
κραυγαλέο τρόπο. Ο άξονας ανάπτυξής τους είναι αντεστραµµένος· από πάνω προς τα κάτω (κατά 
τη φορά της τροφής): λαιµός-κοιλιά-πατούσ· από το λεπτότερο στο φαρδύτερο µέρος. Η φαρδιά 
πατούσα, σε συνδυασµό µε την κοιλιά, υποδηλώνει το πρωτόγονο, το ζωώδες, το γαιώδες,  το 
αντίθετο του πνευµατικού (τη µη-κουλτούρα). Ανθρωπολογικά παραπέµπει σ’ ένα προϊστορικό 
στάδιο ανάπτυξης· στους πιθήκους, στα ανθρωποειδή, στους ανθρώπους των σπηλαίων. Η γυµνή 
φαρδιά πατούσα σηµασιοδοτείται κατ’ αντιδιαστολή προς το µικρό κοµψό γυναικείο ποδαράκι µέσα 
στην κλειστή γόβα, που υποδηλώνει  τον πολιτισµό. 

Με βάση, αφετέρου, τους κοινωνικούς κώδικες, η φαρδιά ξυπόλυτη πατούσα υποδηλώνει τον 
πένητα (που δεν έχει παπούτσια να βάλει), το ζητιάνο, τον περιθωριακό, τον αξιολύπητο_ ή, στην 
καλύτερη περίπτωση, τον φτωχοδιάβολο, τον «καραγκιόζη», το γελωτοποιό, που επισύρει την 
υποτιµητική συµπάθεια. 

Αλλά το πιο σηµαδιακό, σ’ αυτή την κατεύθυνση, είναι ότι οι φιγούρες αυτές δεν έχουν 
κεφάλι. Το κεφάλι είναι απλώς προέκταση του λαιµού, του οποίου το τέλος ορίζεται από τις τρίχες 
του κεφαλιού. Στο ενδιάµεσο είναι ζωγραφισµένα τα µάτια και το στόµα. Το κεφάλι δεν ξεχωρίζει 
ως χωριστό µέλος του σώµατος. Το πρόσωπο, τα χαρακτηριστικά του οποίου ορίζουν το κάλλος, 
είναι ανύπαρκτο. Στη θέση του κεφαλιού έχοµε το λαιµό-καταβόθρα, που τη λειτουργία του 
υποδηλώνει η συναφής φουσκωτή κοιλιά.  

Πώς σηµασιοδοτείται µια φιγούρα από την οποία λείπει το κεφάλι και το πρόσωπο;  Λείπει η 
έδρα της νόησης, ο εγκέφαλος, συνεπώς υποδηλώνεται αδυναµία σκέψης. Ο εγκέφαλος, η 
νοηµοσύνη, η πνευµατική καλλιέργεια υποδηλώνεται µε την ανάδειξη του κεφαλιού, του 
στοχαστικού προσώπου, του υψηλού µετώπου. Χαρακτηριστικό του ζωώδους είναι το στενό µέτωπο 
(πίθηκος, προϊστορικός άνθρωπος). 

Έτσι η θεά της σοφίας, η Αθηνά, παριστάνεται χωρίς κεφάλι, χωρίς µέτωπο, στην κυριολεξία, 
«ανεγκέφαλη». Ο θεός του φωτός και του κάλλους, ο Απόλλων, εµφανίζεται χωρίς το ακτινοβόλο 
πρόσωπο, που δηλώνει τη σύνθεση κάλλος = αγαθό, χωρίς τη συµµετρία των µελών του σώµατος, 
του µέρους µε το όλον, που σηµαίνει το ιδεώδες του κάλλους. Συµπέρασµα: οι φιγούρες που 
επιλέχθηκαν να παραστήσουν τους θεούς ακολουθούν ένα µοντέλο άκρως αντίθετο προς τις αξίες 
του αρχαίου πολιτισµού, γελοιογραφούν – κι έτσι εξουδετερώνουν το κλασικό ιδεώδες. Για να 
ακριβολογούµε, υλοποιούν ένα µοντέλο πρωτογονικής ασυµµετρίας και δυσµορφίας, που 
παραπέµπει στο τερατώδες και που –σύµφωνα, µε τον κώδικα που είδαµε– κουβαλεί µαζί του 
ευανάγνωστες συνδηλώσεις αξιακού χαρακτήρα. Αν το κάλλος και η συµµετρία υποδηλώνουν το 
αγαθοποιό θείο, το δύσµορφο και τερατώδες υποδηλώνει το κακοποιό δαιµόνιο. Κι αν 
συνυπολογίσοµε το γελοιογραφικό στοιχείο που εµπεριέχουν αυτές οι φιγούρες και επιχειρήσοµε 
µια αντιστοίχηση µε τα παραστασιακά αποθέµατα του συλλογικού φαντασιακού, ο πιο 
συµπαθητικός συνειρµός που θα µπορούσαν να προκαλέσουν τα κόµικς «Φοίβος και Αθηνά» είναι 
προς τα κακοποιά δαιµόνια του ∆ωδεκαηµέρου, τους καλικαντζάρους, τα τερατάκια που κάνουν 
άνω κάτω το χωριό τις κρύες νύχτες του χειµώνα, πριν εκδιωχθούν από την αγιαστούρα του παπά 
την ηµέρα των Φώτων (διασκεδαστική η τυχαία αναλογία των Φώτων µε το Φοίβο, το θεό του 
Φωτός, αναλογία που υπογραµµίζει την αναστροφή του κώδικα).  

Την αντιστοιχία εξάλλου ανάµεσα στα νευρόσπαστα «κόµικς» και στα καλικαντζαράκια 
ενισχύει και το κοινό χαρακτηριστικό της υπερκινητικότητας. Αυτή η υπερκινητικότητα, που στους 
καλικαντζάρους συνδέεται µε την κακοποιό δραστηριότητά τους, προσδίδει κατ’ αναλογία στις 
αθλητικές δραστηριότητες του διδύµου Φ-Α µιαν αρνητική σηµασιοδότηση, που κινδυνεύει να 
δηµιουργήσει απώθηση αντί για συµπάθεια και κίνητρο συµµετοχής. Εκτός και αν προορίζονται 
προγραµµατικά για τη διαπαιδαγώγηση του διεθνούς κοινού στις αξίες της Νέας  παγκόσµιας τάξης.  

Σ’ ένα άλλο επίπεδο, αυτή η υπερκινητικότητα µεταδίδει µια νευρική υπερένταση, που 
έρχεται –και αυτή– σε ευθεία αντίθεση µε την περίφηµη «ελληνική γαλήνη» που αποπνέουν τα 
αρχαία αγάλµατα, κατεξοχήν τα αγάλµατα των Ολυµπίων Θεών. «Ολύµπιος» σηµαίνει γαλήνιος σε 
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υπερθετικό βαθµό, ατάραχος, νηφάλιος απέναντι σε οποιαδήποτε δύσκολη κατάσταση. Έτσι, η 
«ελληνική γαλήνη» δηλώνει τη νηφάλια κρίση που στηρίζεται στο µέτρο και κατ’ επέκταση, την 
αξιοπρέπεια ως απάντηση στο τραγικό της ζωής. Κατ’ αντίθεση προς αυτό το ιδεώδες, η 
υπερκινητικότητα και η νευρική υπερένταση που προκαλεί το δίδυµο Φ-Α, καταργεί τη 
νηφαλιότητα, απαραίτητη συνθήκη για την ορθή κρίση, και παραπέµπει στην οµαδική υστερία, 
κατάσταση που καθιστά την ανθρώπινη µάζα χειραγωγίσιµη προς κάθε ασύµµετρη συµπεριφορά. 

- Mήπως γινόµαστε υπερβολικοί; Αφού τό ’γραψαν οι εφηµερίδες, ότι πηγή έµπνευσης για τις 
«µασκότ» των Ολυµπιακών Αγώνων αποτέλεσε  ένα αρχαϊκό πήλινο ειδώλιο, µια «πτηνόµορφη 
βοιωτική πλαγγόνα (κούκλα) του έβδοµου  π.Χ. αιώνα». 

- Ευτυχώς που το έγραψαν, γιατί θα ήταν πολύ δύσκολο και για τον πιο έµπειρο αρχαιολόγο 
να κάµει το συσχετισµό, εφόσον οι αρχαϊκές κούκλες δεν παρίσταναν ούτε την Αθηνά ούτε το 
Φοίβο· αλλά ούτε  και σπουδαία οµοιότητα παρουσιάζουν µε το δίδυµο Φ-Α. Η µόνη αναγνωρίσιµη 
οµοιότητά τους είναι προς τις φιγούρες των διάφορων παιδικών κινουµένων σχεδίων, απ’ αυτά που 
γεµίζουν τα διεθνή τηλεοπτικά προγράµµατα  στις ώρες παιδικής ακροαµατικότητας τον καιρό της 
παγκοσµιοποίησης. Για αναζήτηση της έµπνευσης σε παραστάσεις ή αγάλµατα του Φοίβου ή της 
Αθηνάς της κλασικής περιόδου ούτε λόγος.  

Αν πάροµε στα σοβαρά τη δήλωση για την αρχαϊκή πηγή έµπνευσης του καλλιτέχνη, 
νοµιµοποιούµαστε να υποθέσοµε ότι  η σύγχρονη κουλτούρα του κατώτερου κοινού παρονοµαστή, 
αδυνατώντας να βρει σηµείο επαφής µε τον πολιτισµό της κλασικής αρχαιότητας, κατέφυγε στις 
αρχαϊκές κούκλες, αναγνωρίζοντας προφανώς ως συγγενέστερο πολιτισµικό στάδιο προς το 
σηµερινό της παγκοσµιοποίησης  αυτό  της γεωµετρικής εποχής. 
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