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ΑΡΧΑΙΟΤΡΟΠΟΙ ΣΤΙΧΟΙ 

Ιδία οδός* 

Πομπαΐε δαίμον, πολλάκις δς φίλως 
ήμίν οδηγός ήσθα δι* Ελλάδος, 
και νΰν έμαυτώ συζύγφ τε 
νεύματι σφ τα πρέποντα δειξον 

ποθοΰσι δεινώς Ίόνιον περάν, 
έως βιωτόν Μοΐρα βίον διδοί, 
νήσων τ' 'Οδυσσεύς ών πάροιθεν 
ήρχε, μίαν διοδευπορήσαι. 

Τίς, φησι μειδιών ό Διός γόνος, 
βόρειος ού τρυφής Σχερίας έρά; 
ύμεις δ' άπαξιοΰντες όχλους 
την ΐδίαν Ιτ* άταρπόν αυτοί. 

Ούχ Ιστορείτε νηπιάχων τρόπον 
Σαπφώ πόθεν πόντονδε καθήλατο, 
ούδ' αύ 'πι Νηρίτφ πονεΐσθε 
σκινδαλάμους συφεών όρύξαι. 

'Υμάς γεωργός Λευκάδος έν νάπη 
καλών ές άπλοΰν άσπάσεται δόμον· 
«Γερμανικοίς ξένοις κράτιστον, 
Δωροθέα, παραθώμεν οϊνον!» 

II 

Τοτέ μέν πρέπει πιθέσθαι 
Έρμη, τότ' αυτοβούλως 
ΐδίαν πατείν άταρπόν. 
νώίν γ' έδοξε κοινώς 
άπιθοΰσιν ήγητήρι 
την' Λευκάδ' έκτραπέσθαι. 
Ταχέως μάλ' άρμάμαξα 
λιποΰσ' Ήγουμενίζαν 
ήνεγκε νώ προς δρμον 
Πάργης σπίλοις σπορευτόν. 
πέριξ άπασ' ορεινή 
μόνος πέφυκ* έλαιών. 

* Ό καθηγητής Kuchenmüller επισκεπτόμενος διάφορα μέρη της Ελλάδος κατ' έτος άπό δεκαετιών 
γράφει εκάστοτε τάς εντυπώσεις του είς αρχαίους στίχους. 
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"Αλλος μέν ούν άδενδρους 
ακροπόλεις προτιμφ, 
δκρα δ* έγωγε Πάργης 
πρωτεία προσνέμοιμ* δν· 
καθημέραν άναβάντε 
όχύρωμα δυσμάχητον— 
Τούρκων άμνημονοΰντε— 
έπισκίοις έν δρχοις 
έγευσάμεσθ' 'Ομήρου 
δμα νων τρίτου παρόντος. 

"Αληστος ήμιν εΐη 
Ούικτωρία νεδνις 
καλή γεγώσ' αγαθή τε, 
ήν 'Αντιγόνης βεβαία 
πίστις συνήψεν ήμϊν. 
Τι δ' δμμα τόν τε θυμόν 
Μάγνης δπως έφέλκει; 
νήσος τις οίον ασπίς 
τήλ' έκφανεισα πόντου, 
Πάξος, πένης μέν ούσα 
μύθων, χαρίτων δέ μεστή· 
"Αγε θαυμασίαν δφιξιν 
ές Γαΐον ίστορώμεν! 
κατηγμένους προς δρμον 
άσπάζεταί τις άγνώς 
ήμας γυνή γεραια 
ύπολαμβάνει τ' άόκνως 
μειραξ δπως γελώσα 
δεινον βάρος βαλιτζών· 
πρόσφησι σύζυγος με 
ψιθυριζομένη· «δοκείν μοι 

ήδ' εστίν Ευρύκλεια...» 
«πολύ μάλλον έστ* 'Αθηνά 
μεταλλαγεΐσα μορφήν...» 
«τα γ' δμματ' εστί γλαυκά...» 
«Παλλάδος εφυ βάδισμα...» 
«δραστήριος τε ^ώμη...» 
«ήτις πότ' έστι, πάντως 
τηρητέον βαλίτζας!» 

Ούδενί μα τήν Άθηνάν 
ποτ' οΐκίαν προδώσω 
προς ή ν δια στενωπούς 
ήγήσαθ' ή γεραιά. 
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του δ' αύλιδίου γλυκείαν 
εύοσμίαν επαινώ, 
ού δεΐπν* έωθεν άπλα 
ύπο κιτρίοις πολυκάρποις 
Ώγυγίαν εφυσεν. 

Ψευδώς λέγουσ' άπειροι· 
«πάλαι ποτ' ή ν Φιλήμων». 
ήμεις έν Άντιπάξφ— 
κάκείσ' έπλεύσαμεν γάρ— 
γεωργόν άμπελουργόν 
Εγνωμεν άνθάμιλλον 
'Ιθακήσιου συφορβοΰ. 
ξενίσας γε νώ περισσώς 
Ιδιον παρέσχε λέκτρον· 
«ύπνώσαθ* ώς μάλιστα, 
είς παραλίαν γάρ έσται 
κατάβασις ούκ ελαφρά!» 

Έπηλυς οϊδ* έκαστος 
το νησίδιον προ Γαίου 
πδσιν νομικώς άθικτον. 
μόνους δέ νώ λιμενάρχης 
εΓασε πλειν έκεϊσε 
δχθη τ' έπ' άνθεμώδει 
ΰπερθε κυματωγής 
γεγηθέναι συνάμφω 
την Έλλάδ' έμπνέοντας. 

Wilhelm Kuchenmüller 


