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("Ο κλασσικός φιλόλογος Γουλιέλμος Κοΰχεν 

μ!>λλερ, επισκέπτεται μετά της συζύγου του κατ' 

Ιτος τήν Ελλάδα εξ έρωτος προς τήν άσύγκρι-

τον πηγή ν τοϋ πολ'.τισμοϋ μας και επιστρέφων 

εκθέτει εις τους συμπατριώτας του Sta διαλέ

ξεων καί προβολών τάς καλλονάς της συγχρό

νου 'Ελλάδος καί περιγράφει τα μνημεία της 

χώρας μας και το κάλλος των Δεινός Ελλη

νιστής εκθέτει εις αρχαίους στίχους στοχα

σμούς επί της αρχαίας ιστορίας καί μυθολο

γίας μας. Έκ τοϋ πήλινου ειδωλίου της Δα-

νχης, τοΰ παρισταμένου εις τήν εικόνα, ένε-

πνεύσθη έρμηνείαν τοϋ θρύλου της Δανάης 

διάφορον της τοΰ Σ'.μωνίδου καί Αισχύλου). 

Δ Α Ν Α Η 

Ουκ αγενών ήο* εστί χορών, όντως τών αρίστων 
Ιππεύει θυγάτηρ — τι δ' έχει κρύπτονσ' υπό κόλπφ ; 
δηρον σιγήσασ* άγανώς πρόσφησι τον ϊππον 
«Στήθι μενών, φίΧ εταιρ' επιιαίριον ένθα μοί εστί' 
δειλαίω τω παιδαρίω μαστοϋ γάλα δοΰναι 
θάμνοις κρνπτομένη». Συνετός δ' άπαμείβεται ίππος' 
Ήσυχίως, δέσποινα φίλη, γάλα παιδί παράσχου, 
«εστήξω γαρ ϊγωγ9 άτρεμών θρόνος ως βασίλειος.» 

«Η δ' εσορώσα βρέφος μήτηρ βαρέως ατεναχίζει' 
\Ω λύπη τε και ήδος εμοί, πότμον τίνα πείσει' 
φευ της εξαπάτης πίκρας χρνσορρύτον δμβρου » / 
εν θρέψασα δε τεκνον ενειλίξασά τ ' έφιππος 
φάσκεΐ' «Πήγασε φ'ιλτατ\ έπει νόον εξοχον εσχες 
και θεό&εν φωνήν — ονκοϋν ψενσται θεοί είσιν ; » 

αΟύ δήτ\ άλλα θεοπρόπιον τόδ' άκουσον αληθές' 
Ζευς με σφώ σώζειν κέλεται προς πλησίον δρμον, 
ενθ* ήτοίμασται Νύμφαις Κρονίωνος εφετμη 
πλοιάριον, το δε σ* αυτομάτως άμα παιδαρίω σον 
σώην εις ενξειν' οϊσει βασίλεια Σερίφου. 
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Νϋν γονέων άποδιδράσκεις φονίαν επιβουλήν, 
εσται δ' ήμαρ, δτ "Αργός άπαν Δανάψ μαχαριεΐ, 
fi Κρονίδης νύκτωρ εμίγη χρυσορρύτω δμβρφ' 
μηδέ λάθοι σ\ οίων ελαχεν το διόσδοτον ερνος' 
ηΟν κρύψασα φέρεις πέ'ίλω Περσεύς περί πρώτων 
ηρώων αθλοις ποτ άριστεύαει πολναίνοις · · · 
'Αλλ' όρμώμεθ', ανασσα φίλη, σωτήρα προς άκτήν.» 

Π ή λ ι ο ν 

Εύστόχως παρηνεσ' οδηγός Έρμης, 
νώι δ3 ΐμπνοον κιαδίαν ποθονντε 
'Ελλάδος μουσεία λιπόνθ' απαντ ές 

Πήλιον η μεν. 

Ου μεν οϋν ηϋρηκα Χίρο)νος αντρον 
— Πηλίου κάρην έκάλυψ' ομίχλη — 

εις ôè Κένταυρος νέφος ών έφάν&η 
θηριόμορφον. 

'Αλλά Χείρωνος γε συνήν μαθητή, 
αίπόλος γαρ την άγέλην νέμων τις 
νων τυροϋ λευκοϋ μετέδωκεν άρτου θ' 

οίον εταίροιν. 

Εύλογείσθων τής ξενίας γεωργοί, 
ως δμιλίαν Ιλαρώς δίδοντες 
τάς τε Λατρφους φιλίας δόσεις πλου-

τοΰσιν αληθώς ! 

Μυρίαις θάλλουσιν ανω φάραγγες 
μηλέαις, δρυμών δέ βρνουσιν δχθαι, 
πίδακες γαρ πανταχόθεν χέονται 

ζωοδότειραι. 

Εϊκοσιν και τέτταρές ε'ισι κώμαι, 
ών εκάστη την πλάτανον μεγίστην 
οϊδ' ϊχουσ', υίοίς δε πατήρ' «ό Χειρών 

την δ' εφύτευσεν.» 

Εϊθε μοι πρόφρων όπάσειε Μοϋσα, 
οΓ αηδών Τσαγγαράδας εν ϋλη 
τον τ ' ερωθ* ϋμνησεν εαρ τ' εραστόν, 

μυθολογεΰσαι! 

Πολλά Πηλιώτιδ' επαινεσαντα 
ει μ' ερωτάς' «του δε χατεϊς μάλιστα ; » 
«πίδακος πιειν άμα τη γνναικί 

πώμ άκέραιον.» 
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Πρωτεσίλαος και Λαοδάμεια 

ΧΟΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 

Πρωτόμορός τε θανών Άίδαό τ άμοιρε 

Πρωτεσίλαε, φάνηθ' επίκουρος ! 

Πρώτος γαρ πέλαγος διέβης των χιλιοναυτών 
Άργείων πρότερος τ' άλλων άκταϊς επικέλσας 
Ίλιακαΐς θρασέως ήλου πρύμνης απο ναός 
αΐρόμενος λόγχην ειδώς χρησμόν περ αφυκτον 
«Τεθνήξει δ' ο θορών πρώτος πρνμνηθεν ες ακτή ν» 
και σε μεταξύ θορόντ οντά κραδίαν μέγας "Εκτωρ. 

ΧΟΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 

Τρωάδος οϊξας πΰλας άλιδονπους 

Πρωτασίλαε, χορών εξαρχος δοριπάλτων, 

κοίραν* άγαυέ, φάνηθ' επίκουρος Ι 

Kai τοτ' αν εξέχεας Δαναών χάριν αίμα και ήβην, 
ει μη 'Αθηναία σώτειρα πεσόντι παρέστη, 
χερσί γαρ άμβροσίαις λήθει σ έπάρασα χαμαθεν 
κύμαθ' υπέρ πελάγους τε φέρει προς πατρίδα γαΐαν 
εις Φυλάκην. Λεινώς άπεθαύμασε Λαοδάμεια, 
ην αγαμον γαμετήν ελιπες πλεύσας πόλεμόν δε 
κλητος υπ Άτρείδαιν μεγάλω θ' ορκω καταληφθείς. 

ΧΟΡΟΣ ΓΓΝΑΙΚΩΝ 

Κέκλυθι, Λαοδάμεια j άρετήν Ιση άνδρί, 

ήρωος άγαυοϋ ακοιτις άγαυή, 

κέκλυθι, Λαοδάμεια / 

Μυρίαι εις Λύλιν πέμπουσ' Ελληνίδες άνδρας 
άλγεινώς, αφατον δέ καταλγει Λαοδάμεια, 
η μεν έγήματ άρίστω άριστεύουσα και αυτή, 
Θεσσαλίας, ατελείς δε γάμους, επει οϋθ' ύμεναίον 
οϋτ' ετυχεν νυκτός γαμικής άγαμος λειφ&είσα, 
δυαπρόσοδος γαρ απήλθεν ανήρ κακοδαίμον ες Αυλιν. 

Και νΰν θαμβήσασα γυνή πρόσφησι τον άνδρα' 
α'Ήκεις, Πρωτεσίλα όντως, πόλεμος τε πέπανται ; 
έκτείσασθ' Έλενην και ελήσασθ' άρπαγα ληστήν ; 
οϊμοι, τήσδ* εϊδον νυκτός σε καταστρωθέντα, 
φίλτατ , επί ψάμμον, ψάμμος ό' ενέπινε σον αίμα.» 
«Οίχόμενόν θ' ήκοντά θ' οράς, ώ Λαοδάμεια, 
οίον γαρ μοΐρ' εστί θεών μεϊναί με τόδ' ήμαρ. 
μή μέλλωμεν δκνω, καιρός συν ερώντε γενέσθαι. 
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και τελέσαι γάμον ημιτελή, πριν αν "Εσπερος ελθη.η 
ώδε συναρμοσθεί ιερά φιλότητι σννήσαν 
Πρωτεσίλαος αναξ ανδρών και Λαοδάμεια. 

ΧΟΡΩ ΑΜΦΟΤΕΡΩ 

Ύμήν ώ Ύμέναιε ! 

Χαίρετον αμφω άξιοτίμω 

Πρωτεσίλαε Λαοδάμεια ! 

Ύμήν ώ Ύμέναιε ! 

Εύτε δε νύκτα φέρων σκοτίαν ύπερ "Οθρυος ήλθεν 
"Εσπερος, εξ δρφνης πλάθει θάνατος βασιλείοις. 
και τότε Λαοδάμεια φίλω λέγει άνδρΐ θέλημα 
αστρεπτον, πέλας ησθετο γαρ την κηρα παροϋσαν, 
«φίλτατ\ επεί δίχα σοϋ το ζην έμοί εστί παρ ουδέν, 
άσμένη αύθέντης Άμα σοι θνησκοντι θανοϋμαι.» 
"Ον δ* ουδέν λήθει κατά γήν και εν ονρανω ευρεΐ, 
Ζευς Κρονίων αΐδονς υπ* άνώγει Πόμπιμον Έρμήν 
«σπεϋδ\ 'Ερμή, Φυλάκην δε δόμους εις Πρωτεσίλαου 
τον θάνατον τ' άπάμνν' αντω και Λαοδάμεια! 
ενθάδε γαρ ψευσθέντ' ίσης στερεάν δι' ανάγκην 
ηρώων τε τρόπον σφετέρας ψνχάς επιδόντε 
μη πάγκοινον δδον κατιόντων εις 'Λίδαο, 
άλλ" εις Ήλύσιον πεδίον πόρθμενέ νιν αμφω, 
δλβιον ενθί αιών αγοοι διάγουσ* οι άριστοι.)) 

ΧΟΡΩ ΑΜΦΟΤΕΡΩ 

Μάκαρες μακαριστώ 

ίσομοίρω ίσοτίμω 

Πρωτεσίλαε Λαοδάμεια 

Ζηνί φίλω και ''Λθηνα 

δεινώ άρηγώ , ελθετον ήμϊν ! 

Ε Π Ι Γ Ρ Α Μ Μ Α 

Πινδάρου ή Φλάκκου γλώσσας ονομάζετε νεκράς ; 
ου γέγον* έκ κείναιν, φ βιοΐ ημετέρα ; 


