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ΑΘΗΝΑ ΕΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙ * 

Πολλά μέν θαυμάστ* έλαχον θεασθαι 

ήρινί) "ν χώρα Σικελών, προ δ ' άλλων 

θαΰμά φημ' έν 'Ορτυγία παλαιον 

οίκον 'Αθήνας. 

δεΐμα χαρμονή τέ μ' όμου κατέσχον 

τον δόμον χριστώνυμον είσιόντα 

δωρικών στηλών τ ' έσορώντ* αληθών 

δΐον έρεισμα. 

Παρθένων δυοΐν άρ' εδος το δώμα* 

οίδε μέν βωμοί Μαρίας πανάγνου 

είσίν, αί δε κίονες εύλογοΰσι 

Παλλάδ* Άθηναν. 

ώδε γάρ π ο τ ' άρχιερεύς άνεΐπεν 

κτίστορες ναών ίεροΐς θεμέθλοις, 

εύλαβεΐσθ* δπως προγόνοις ά θεια 

μή διολεΐται. 

* Ό επισκεπτόμενος τάς Συρακούσας θα ϊδη είς τήν πλατεΐαν της πόλεως σειράν με
γάλων κτιρίων, ëv τών οποίων έχει τά εξωτερικά χαρακτηριστικά χριστιανικού ναοΰ. Εισερχό
μενος εις αυτό βλέπει μετά καταπλήξεως ότι ευρίσκεται ενώπιον ενός ενσωματωμένου 
είς το κτίριον ακεραίου καΐ μεγαλόπρεπους αρχαίου ναοΰ με πανύψηλους δωρικούς κίονας, ό 
όποιος έχει συμπληρωθή μέ προσθήκας άρχιτεκτονικάς, ζωγραφικάς, γλυπτικάς καΐ μέ διά
φορα σκεύη χριστιανικής λατρείας καΐ οΰτω δια της συζεύξεως αυτής της αρχαίας και της 
χριστιανικής τέχνης έχει μεταμορφωθή άπο ναόν της 'Αθήνας εις ναον της Παναγίας. 

Ή προξενουμένη Ιντύπωσις εις τον θεατήν είναι αφάνταστος. Αισθάνεται ένα πραγμα-
τικόν ρίγος θρησκευτικής και αισθητικής συγκινήσεως άπο το ύλικόν αυτό σύμβολον τοϋ 
αμαλγάματος όπερ καλείται ελληνοχριστιανικός πνευματικός κόσμος. 

Ό διαπρεπής Ελληνολάτρης καθηγητής της Στουττγάρδης, φίλος Γουλιέλμος Κοΰχεν-
μύλλερ, γνωστός ήδη είς τους άναγνώστας τοϋ «ΠΛΑΤΩΝΟΣ» έκ τών επανειλημμένως δη
μοσιευθέντων εις Άρχαίαν Έλληνικήν ποιημάτων του, εκφράζει τήν έκ της επισκέψεως τοϋ 
ναοΰ τούτου βαθεΐαν έντύπωσίν του διά τών ωραίων είς Σαπφικάς »τροφάς ένδεκασυλλάβων του# 

(Π. Κ. Γ.) 
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εύσεβώς δ' άγνάς χάριτας ρύεσθε 

βαρβάρου τε ζηλοσύνης γελώντες 

κιόνων περίπτερον εμφανώς έν-

οίκοδομεΐτε. 

Ου γάρ Ελλήνων έτύμων ξένον τις 

δαίμον' αύθάδως ύπερηφάνησεν* 

παίδες ούν ελευθερίων γεγώτες 

τίομεν άμφω. 

ή καλούς ήγειρ' αγαθούς τε πολλούς 

και Διός κόρη Μαρία τ εγείρει 

ού χρόνος γαρ ούτε τόπος κατηρξε 

πνεΰμ' άπέραντον. 

Μή τις οδν σέβας τόδ' άφαιρεθείη 

—τον κάκιστον ουκ άπέωσ' ο Σωτήρ— 

6ς δ' έρα το σήμα θεοΰ νοήσαι 

χαίρετε πάντες. 

Ε Π Ι Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α 

als Stimme eines Philhellenen in Deutschland 

ΕΙΣ ΤΗΝ NEAN ΕΛΛΑΔΑ 

Οί άθεοι 

Πώς ήμϊν νέα ήοί 'Ελλάς κεχαρισμένη εστίν ; 

ήν μισοϋσ* άθεοι, τήνδ' άγαπώσ' αγαθοί. 

Oi διάβολοι 

Βασκαίνοι σε φίλαυτος όμως καί δημοπίθηκος 

των δε Φιλελλήνων πίστις ασειστος εφυ. 

Οί ύποκριταί 

Αημοτικώς νποκρινομένοις, ώ *Ελλάς, άπίστει 

ούτοι δημοτικοίς, πάγχν δε δημοβόροις. 
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Οί ψευδοπροφήται 

Βορραίονς δε μάλιστα φύλαξαι ψευοοπροφήχας 

λοιμώδης Βορράς καικίου ούλότερος 

Στράσσβοιργ 

Μητέρα τιμωρεϊν τολμά μεΐραξ ακόλαστος 

Έλλάδ" δτ αυθάδης νουθετεί 'Εσπερία. 

Ισονομία 

Σώφρων όστις εφν φιλόπατρις τ' ίσονομείσθων, 

θερσίτας δ' ανόμους μη τίθει Ισόνομους. 

ΑΛΚΑΙΚΑΙ ΖΤΡΟΦΑΙ 

Η ρ α κ λ ή ς 

"Ανω βλέποντες, ν,οϋροι Όλυμπικοί, 

'Ηρακλέους αγώνας άθρήσατε, 

ους Ζηνος èv ναοϊς ο τ έκτων 

έπλασε δραμ' αρετής αληθούς. 

Κρατών γαρ αύτοϋ την φοβεράν κρατεί 

λύμην άρούρας, τοις δε Διός νόμοις 

πεισθείς ακινήτοις εναίρει 

την έκατογκέφαλον δράκαιναν. 

'Αλλ* ουδ* άριστεύων κότινου κλάδον 

άνείλετ αυτός αθανάτων άτερ' 

τω σωφρόνως δ* άθλοϋντι σιγή 

χειρ έπέλασσε θέας αδελφής. 

W. Kuchenmüller, Stuttgart. 


