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 Βαδίζοντας στην οδό Αιόλου, πολύβουη παραδοσιακή εµπορική οδό της 
νεότερης Αθήνας, ο περιπατητής αφήνει δεξιά τους εκτός των τειχών αρχαίους 
τάφους και τα αποµεινάρια από κάποια παρόδια κτίσµατα και προχωρεί προς τις 
Αχαρνικές Πύλες – τα λείψανά τους σήµερα απλώνονται κάτω από το επίπεδο του 
δρόµου. Στο βάθος του δρόµου υψώνεται ο λόφος της Ακρόπολης. Ίσως δεν είναι 
η καλύτερη άποψη του ιερού βράχου αλλά παραµένει εµβληµατική. Και φυσικά 
δεν είναι αυτό που αντίκρυζαν οι καλλιεργητές της αττικής γης που έφερναν κάθε 
πρωί να διαθέσουν τα αγροτικά τους προϊόντα στην αθηναϊκή αγορά. Σήµερα, τα 
άλλοτε περίλαµπρα κτίσµατα είναι απλά µνηµεία της ιστορίας του τόπου, δηλαδή 
µαρτυρίες εισβολών και καταστροφών. Ο κόσµος µας δεν πρόλαβε να δει το 
κάλλος του συνόλου ούτε τη θαυµαστή είσοδο στο κτηριακό συγκρότηµα της 
Ακρόπολης, όπως τη θαύµασε ο Παυσανίας: Τa δb Προπύλαια λίθου λευκοῦ τὴν 
ὀροφὴν ἔχει καd κόσµῳ καd µεγέθει τῶν λίθων µέχρι γε καd ἐµοῦ προεῖχε (Ἀττικά, 
Ι,22,4). Δεν ξέρουµε εάν εκείνος ο «σχινοκέφαλος» αλλά φιλόκαλος Περικλής, 
που έκρυβε τη φυσική ιδιαιτερότητα της δολιχοκεφαλίας του µε τη µόνιµη 
περικεφαλαία (Πλούταρχος, Περικλῆς 3), ώστε να φαίνεται µόνο η αρρενωπή 
ηρεµία του συµµετρικού του προσώπου, έκφραση εσωτερικού κάλλους, είχε ο 
ίδιος οραµατιστεί το αποτέλεσµα του οικοδοµικού προγράµµατος που είχε 
επιτελέσει η οµάδα των εµπνευσµένων συνεργατών του αρχιτεκτόνων, γλυπτών 
και τεχνητών. Εκείνο που εντυπωσιάζει είναι ότι η συµµετρία και το ασύµµετρο 
συνεργάζονται στην έκφραση του κάλλους που εκπηγάζοντας από την εσωτερική 
θερµουργό δύναµη των δηµιουργών εµψυχώνει τα έργα. Είναι η αποτύπωση στην 
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ύλη του αρχετύπου του κάλλους, όπως θα το διατύπωνε ο Πλωτίνος. Αλλά πάντως 
ρυθµιστής του αισθητικού κλίµατος είναι ο Περικλής που η µορφή του 
εµφανίζεται ως πραγµατοποίηση της συνταύτισης του καλού και του αγαθού. Κάτι 
σύντονο µε την προσευχή του Σωκράτη στον Πάνα και στους άλλους θεούς· δόστε 
µου να γίνω όµορφος µέσα µου και η εξωτερική µου όψη να είναι συµφιλιωµένη 
µε τον εσωτερικό µου κόσµο (Πλάτων, Φαῖδρος 279). Η αίσθηση και η αναζήτηση 
του κάλλους, ορατού ή µυστικού, διαποτίζει την ελληνική διαχρονία. Και η 
γλώσσα δεν φείδεται λέξεων για το εκφράσει διαχρονικά: κάλλος, ωραιότης, 
οµορφιά. Αιώνες προτού χαµογελάσει αινιγµατικά η Τζοκόντα (τυχαίο άραγε το 
όνοµά της;) οι κόρες εκδήλωναν µε το αρχαϊκό τους χαµόγελο το υπερβατικό 
κάλλος. 
 Κυρίαρχη θεότητα στον βράχο της Ακρόπολης η Αθηνά Παρθένος, 
πρόµαχος της πόλης. Η σεµνότητα και η ιερότητα του χώρου µένει και µετά την 
µεταστροφή στον χριστιανισµό. Ο Παρθενώνας αφιερώνεται στην Παρθένο 
Μαρία, την Παναγία την «Αθηνιώτισσα», την ὑπέρµαχο του µεσαιωνικού 
ελληνικού κόσµου, η οποία τιµάται σε αντάξιο της αγιότητάς της αρχαίο ναό, 
σύµβολο του αφθάρτου κάλλους. Η ψυχή θα αναζητήσει το υπέρτερο πνευµατικό 
κάλλος και θα το εκφράσει µε την ελληνική φωνή· το ωραίο στη Δηµιουργία, το 
ωραίο στην πνευµατικότητα. Αν ο χριστιανός άγιος Αθηνογένης (µαρτύρησε επί 
Διοκλητιανού) συνθέτει τον υπέροχο ύµνο του εσπερινού (Ἐπιλύχνιος εὐχαριστία) 
καθώς αντικρύζει το «Φῶς ἱλαρὸν ἁγίας δόξης ἀθανάτου Πατρός» υµνώντας 
«Πατέρα, Υἱόν και Ἅγιον Πνεῡµα Θεόν», ο µετέπειτα ποιητής εµπνέεται το 
απολυτίκιο των Χαιρετισµών προς τη Θεοτόκο, κατά το οποίο ο ευαγγελιζόµενος 
αρχάγγελος Γαβριήλ έχει καταπλαγεί από «τὴν ὡραιότητα τῆς παρθενίας» της 
Μαρίας. Το κάλλος της µορφής, του «είδους», αποτελεί συχνή διατύπωση στη 
χριστιανική υµνολογία µε αναφορά στη µορφή του Ιησού και στη µυστική και 
απόλυτη ωραιότητα του Θεού. Την «τόσο αρχαία και τόσο νέα», όπως οµολογεί ο 
ιερός Αυγουστίνος: Sero te amavi, Pulchritudo tam antiqua et tam nova, sero te 
amavi (Αυγουστίνος, Confessiones, X, 27, 38). Στην άλλη πλευρά της Μεσογείου 
ο Συµεών ο Νέος Θεολόγος (†1022) έκθαµβος από τη θεία ωραιότητα αναφωνεί: 
Αἲ αἲ θεέ µου, κύριε, παντοκράτορ, / τίς χορτασθῇ σου τοῦ ἀοράτου κάλλους; 
(Ὕµνος θ΄, 1-2). Ο ίδιος ποιητής οµολογεί ότι το θεϊκό πρόσωπον γνωρίζεται 
ὡραῖον ὑπὲρ πάντα (Ὕµνος ιη΄, 16) και ικετεύει· δίδου µοι βλέπειν τὸ πρόσωπόν 
σου, λόγε, / καὶ ἀπολαύειν τοῦ ἀπορρήτου κάλλους / καὶ κατανοεῖν καὶ τρυφᾶν σου 
τῆς θέας  (Ὕµνος κδ΄, 6-8). Αυτή, η θεϊκή οµορφιά, όπως βεβαιώνει ο Θωµάς ο 
Ακ�νάτης – τόσο κοντά στον Πλωτίνο –, είναι η πρώτη Αιτία που κάνει τα πάντα 
όµορφα· η οµορφιά δεν είναι παρά η εξοµοίωση προς τη θεϊκή ωραιότητα: 
Pulchritudo autem participatio primae causae quae omnia pulchra facit; 
pulchritudo enim creaturae nihil est aliud quam similitudo divinae pulchritudinis 
in rebus participata (S. Thomae Aquinatis, In librum beati Dionysii De divinis 
nominibus c. 4, lectio 5). Ο εξανθρωπισµός της θεϊκής ωραιότητας εκφράζεται στα 
εγκώµια του Επιτάφιου θρήνου που ψάλλεται στην Ανατολική Εκκλησία τη 
Μεγάλη Παρασκευή, όταν ο νεκρός Ιησούς θρηνείται µε λόγια που εκφράζουν 
αρχαία και πανανθρώπινα συναισθήµατα για την απώλεια του υπέρτατου τύπου 
και γενεσιουργού αιτίας του κάλλους· Ὁ ὡραῖος κάλλει, παρὰ πάντας βροτούς, ὡς 
ἀνείδεος νεκρὸς καταφαίνεται, ὁ τὴν φύσιν ώραΐσας τοῦ παντός (στάσις α΄). Ο 
ποιητής των εγκωµίων ακούει την αγία Μητέρα να θρηνεί· Ὦ γλυκύ µου ἔαρ, 
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γλυκύτατόν µου τέκνον, ποῦ ἔδυ σου τὸ κάλλος; (στάσις γ΄)· λόγια θρηνητικά που 
προφέρονται µε συντριβή µπροστά στο νεκρό σώµα του γιού και Θεού, καθώς 
κηδεύεται µε τα ανοιξιάτικα µύρα. Οι «Αδώνιδος κήποι» αναθάλλουν στο 
υπερβατικό φως της χριστιανικής ελληνικής Άνοιξης.  

 Το κάλλος, πάγια αναζήτηση του ανθρώπου, παραµένει έκφραση θείας 
τελειότητας µε αναγωγή στην υπερβατική σφαίρα. Η ωραιότητα του φυσικού 
κόσµου δεν είναι παρά η ορατή εκδήλωση της ποιότητας της θεϊκής δηµιουργίας. 
Άλλωστε, η ίδια η έννοια κόσµος εκφράζει το πώς οι Έλληνες αντιλαµβάνονται τη 
Δηµιουργία· ως στολίδι, κόσµηµα, οµορφιά. Και το αρχαίο ιδανικό κάλλος 
αποτυπώθηκε ως γνώρισµα θείας µορφής, ως επιδίωξη του ανθρώπου να 
προσεγγίσει και να προσοµοιωθεί µε τη θεϊκή υπόσταση µέσα από µια τέχνη 
εξιδανικευτική, µη πραγµατιστική, όπως µη πραγµατιστική και υπερβατική, 
εξιδανικευτική της εσωτερικής ωραιότητας, κατ’ εικόνα Θεού, αποβαίνει η 
χριστιανική τέχνη. Ο περιπατητής που σήµερα οδεύει προς την αθηναϊκή Αγορά 
και την Ακρόπολη συναντά, συναδελφωµένες µε τα αρχαία κτίσµατα και τους 
ωραίους λευκούς ναούς, τις εκκλησιές των χριστιανικών χρόνων· εκφράζουν µε 
άλλο τρόπο, εσωτερικό, την  ανάγκη αναζήτησης και θέασης του κάλλους1. 
 
Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2013 
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