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Ἡ Γαλλική ἐφημερίδα Le Figarο μέ αὐτήν τήν φωτογραφίαν εἰς τάς 13/05/2019 γράφει: Ἀθ
ήνα ἡ αἰώνια πόλις. Ἡ Ἀκρόπολις εἶναι μεταξύ τῶν μεγαλύτερων θαυμάτων πού
ἔχει συλλάβει ποτέ ὁ ἀνθρώπινος νοῦς.

Θά μᾶς ἐπιτρέψει ἡ καλή ἐφημερίς νά προσθέσωμεν καί ἄλλο ἕνα ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΘΑΥΜΑ. Τό
θαῦμα τῶν θαυμάτων τήν
ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΓΛΩΣΣΑΝ
, πού εἰς αὐτήν ἔχουν γραφεῖ τά δύο μεγαλύτερα ποιήματα ὅλων τῶν ἐποχῶν
ΙΛΙΑΔΑ
καί
ΟΔΥΣΣΕΙΑ
, ἀλλά καί αἱ μεγαλύτεραι τραγωδίαι ὅλων τῶν ἐποχῶν, ἀλλά καί ἡ λογική καί φιλοσοφία
ὅλων τῶν ἐποχῶν, ἀλλά καί τά μαθηματικά ὅλων τῶν ἐποχῶν,
καί ἡ ἰατρική ὡς ἐπιστήμη. Αὐτά ἀποτελοῦν τήν πνευματικήν μας κληρονομιάν, καί
ἐπ΄αὐτῶν ἔχομεν τά πνευματικά δικαιώματα. Ἀντιληπτόν εἶναι ὅτι ἐάν θά αἰτήσωμεν ὅτι τό
3,14 τοῦ Ἀρχιμήδους ἤ τό Πυθαγόριον Θεώρημα ἤ αὐτό τῆς μετρήσεως τοῦ ἐμβαδοῦ τῶν
τριγώνων
τοῦ Ἥρωνος τοῦ Ἀλεξανδρινοῦ, δέν ἐπιθυμοῦμεν νά διδάσκεται εἰς τά σχολεία, π.χ
Γερμανίας θά πέση εἰς αὐτά μαῦρο σκοτάδι.
Ἀλλά δυστυχῶς αὐτήν τήν γλῶσσαν τήν κακοποιήσαμεν, ποιοί; Βεβαίως ἡ
Ἀκρόπολις δέν συγκαταλέγεται μεταξύ τῶν ἑπτά θαυμάτων τῆς ἀρχαιότητος, πού ἐξ αὐτῶν
τά πλείστα εἶναι Ἑλληνικά:
Ὁ κολοσσός τῆς Ρόδου, Ὁ φάρος τῆς Ἀλεξανδρείας, Τό ἄγαλμα τοῦ Διός εἰς Ὀλυμπίαν, Ὁ
ναός τῆς Ἀρτέμιδος εἰς Ἔφεσον, Τό Μαυσολεῖον τῆς Ἀλικαρνασσοῦ, Ἡ πυραμίς τοῦ Χέοπος,
Οἱ κρεμαστοί κῆποι τῆς Βαβυλῶνος.
Ἡ Ἀκρόπολις εἶναι τό μεγαλύτερον θαῦμα, πού ἔχει συλλάβει ἀνθρώπινος νοῦς. Σαφῶς καί ἡ
Ἀκρόπολις δέν ἔγινεν τυχαίως, ἀλλά διότι εἰς αὐτόν τόν εὐλογημένον τόπον ἐγεννήθησαν οἱ
μεγαλύτεροι νοήμονες ὅλων τῶν ἐποχῶν καί ἔκαναν
τόν ἕναν καί μοναδικόν πολιτισμόν τόν Ἑλληνικόν. Ἐν τῇ εὐρεία ἐννοία διά νά γίνη ἡ
Ἀκρόπολις συνεργάσθηκαν τά μεγαλύτερα μυαλά ὅλων τῶν ἐποχῶν, θά ἀναφέρωμεν
μερικά: Μίνωας, Φειδίας, Ἡρακλῆς, Θησέας, Ἰάσωνας, Σαπφώ, Ὅμηρος, Ὀδυσσεύς, Πρίαμος,
Πεισίστρατος, Λεωνίδας, Μιλτιάδης, Θεμιστοκλῆς, Σόλων, Ιπποκράτης, Μέγας Ἀλέξανδρος,
Σοφοκλῆς, Εὐριπίδης, Αἰσχύλος, οἱ Ἑπτά Σοφοί, Ἐρατοσθένης, Ἀναξίμανδρος, Ἀρχιμήδης,
Πυθαγόρας, Εὐκλίδης, Ἥρων ὁ Ἀλεξανδρεύς, Ἀριστείδης, Ἰσοκράτης, Διογένης, Θουκυδίδης,
Πλούταρχος, Ξενοφών, Ἡρόδοτος,
Ἠράκλειτος
Περικλῆς, Πλάτων, Σωκράτης, Πραξιτέλης, Ἀριστοτέλης
, Ἰκτῖνος, Καλικράτης, Φίλιππος κ.λ.π
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