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Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ Ν Ι Κ Η Σ 

«Προτροπάδην φεύγουσι, τί μέλλετε ; πάντ' άνύσωμεν. 

οΐσετε πυρ, κατακαύσατε ναΰς, ζωγρήσατε Πέρσας, 

Παλλάδι συνθηρώμεν * Αθήνα βάρβαρον έχθρόν ! 

εις δέ τις άγγείλαι νίκην κρατερός δρομοκήρυξ 

οϊκαδε τοις τε γέρουσι γυναιξί τε' λαμπρά τελούντων 5 

θύματ' Αθηναία σωτήρια και Διί πατρί' 

πέπρακται μέγα έ'ργον έλεύθεραί είσιν Αθήναι». 

ούτως Μιλτιάδης, ήκουσε μεταξύ προσορμών 

Νικαγόρας, ακάτου Τυρίας γαρ έφίετ' άφλάστου. 

ά δεινώς άπορων έ'στηκεν ό Δούριος υιός, 10 

εμπρήσας πρύμνην είτε κλέος εύκτον άραιτο 

ή πάντων πρότερος νίκην άγγείλαι 'Αθήναις. 

δοιάζοντα δέ νιν δαίμων εμνησε γυναικός 

Τιμάνδρας έσθλής' τόδε δ' ΰστατον εΐπ' άπιόντι 

εν φιάλη χρυσή παρέχουσ' έξαίρετον olvov* 1!> 

«οισθ' Οτι σοι τέξω, φίλε, παΐδ' Έλαφηβολιώνι ;» 

ή μέν τέως ύποδεξαμένη γαμέτην έλελήθει, 

νυν δ' έρυθραινομένη ψιθυρίζει" «σώς μοι άνέλθοις.» 

ούκέτ' οκνών ξίφος αύτίκ' εδωκεν ό Δούριος υιός 

και τελαμώνα φίλω λόγχην θ' άμα, δείματα Μήδων, 20 

και θώρακ'· άπό δ' οι κνημών ύπέλυσεν εταίρος 

κνημΐδος' το κράνος δ', άτ' επείγων, μη καθελέσθαι 

της κεφαλής ολίγου γ ' έλαθεν σκώπτει δέ πέλας τις. 

«ή μην ήδιον ή ες Πέρσας όρμάν ες 'Αθήνας 

εύτράπελόν τε γυναίκα φιλήμασιν άσπάζεσθαι»— 25 

μωραίνων γ ' , έπεί αυτός έπ* οϊκου άνήλθ' ακέραιος, 

Νικαγόρας δ' — εύφήμει, μη κηρος προτερήσης 

* "Εδημοσιεύθη το πρώτον εν τφ γνωστώ Γερμανικφ είς άρχαίαν Έλληνικήν συν
τασσόμενη περιοδικώ «Άλινδήθρα» Ιουνίου—Σεπτεμβρίου 1960 επί τη ευκαιρία της έν» 
Ρώμη 'Ολυμπιάδος. 
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οίκτροτάτης. Μαραθωνομάχους "Αρεως τε λελοιπώς 

αίματόεσσαν άλω κρατεροΐς ποσί Δούριος υιός 

Πεντελικούς άνέβη κρημνούς καματηρά νάπη τε, 

ώς δτε δόρκος ορειος οδούς άβατους τε βατά τε 

έξειδώς το κατευθύ τρέχει δι* άπείρονος ολης 

τρυχωθείς δίψη, κρυπτον δ' έπιτεύξεται ύδωρ, 

ωσαύτως όδου οΰποθ' άμαρτάνει, ούποτ' έρευν^ί 

Νικαγόρας άπο μειρακίου πάντα στίβον είδώς, 

θηρεύσας σύν πατρί" κατ' άκρον δ* είδε φευγούσας 

παμπληθεΐς Περσών ακάτους έπί νώτα θαλάττης. 

πάντες Αθηναίοι δ' οίδουσ' έπινίκιον ύμνον 

κηρόθι λυπηροί γ', αγαθούς επόθουν γαρ εταίρους. 

Εντεύθεν δε κάταντ' εδραμεν δολιχοδρόμω ίσος, 

πολλάκις δς στάδιον διαθεΐ Κρονίωνος εν άλσει 

πατρίδ' όμου τ αύξων τιμαΐς καΐ Ζήνα σεβίζων, 

ου τοι νωθρότερος τούτου Μαραθωνοδρόμος θεΐ 

Πεντελικοΰ κατ* ορών ελαφρώς πτάμενος πεδίονδε' 

γηθοσύνω ρ' έφάνη πόλις άκρα τηλόθ' 'Αθηνών, 

λευκή δ' αιθέρια τ' άτμον δείλης διέλαμψεν 

καυσώδους* «ώ χαίρε, φιλτάτη" ού σέγ' έθάρσουν 

νικήσας νίκης πρωτάγγελος ώδ' ετι βλέψειν.» 

* * * 

Μελπομένη, σύ γαρ ανθρώπων αρετή ν τε καί οϊτον 

τοις επιγιγνομένοις σώζεις, οπασόν μοι άνειπεΐν, 50 

πώς ήγον τόδ' 'Αθηναίοι Μαραθώνιον ήμαρ. 

μητέρες, ας υίεΐς ελιπον, καί παρθένοι έσθλαΐ 

έλπόμεναι τ ' άπόρως οίκων δέσποιναι άνανδρων 

γραές τ* αίδοΐαι πολυφρόντιδες ευθύς άπ' όρθρου 

άμβαίνουσι πανηγύρεως τρόπον εις πόλιν άκραν 55 

ούχ υπό κήρυκος κληταί, κοινή δέ μερίμνη, 

Παλλάδ' Άθηναίαν λιτανεύουσαι πολιουχον. 

πας γαρ δς άλκιμός έστιν άφώρμηκεν δεκαταΐος 

εις πόλεμον* κύκλω δ' άυπνοι φρουροΰσι γέροντες 

τείχη καί λιμένας. Τιμάνδρα δ' έκτος ομίλου 60 

εζεται εν βαθμφ βαρυδαίμων, άγχόθι δ' αύτης 

κηδόσυνος μήτηρ καί πιστότατη θεραπαινών. 

πολλά κατηύχετ' Άθηναί^ λείβουσ' επί βωμφ 

νικήσαι μέν 'Αθηναίους, σών δ' οίκαδ' ίκέσθαι 

Νικαγόραν, σωτήρι' υποσχόμενη καταθύσειν. 65 

ου ρ* οΐδ' άνδρα φίλον Μαραθωνομάχων δτι μοΰνος 
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τρεις ώρας ήδη διέθει την 'Ατθίδα χώραν 

άκροπόλει τε πελα νίκην τ' εύαγγελιεΐται. 

* * 

Κηφισού δε κατήλθ' ό δρομεύς λειμώνας έραννούς. 

ησυχίας τε και ειρήνης και όπωρινοΰ όλβου 70 

πάντα γέμει. παίδες χλωροΐς παίζουσ' υπό θάμνοις 

ευφρόσυνοι* γηθεΐτ', ώ παιδία, μή τι φοβεΐσθε. 

ποίμνια, ποιμαίνεσθ' άφόβως, φρούδος γαρ ό Πέρσης. 

ου καύσει πόλεμος χρυσήν Δηοΰς χάριν αγνής 

ούδ' αδ Παλλάδος άλση έλαιών άργυροειδών. 75 

βαρβάρω ού στεφανοϋσιν Έλευθερέως Διονύσου 

άμπελοι οίνοφόροι κλιτΰς, άλλ' οίνοτρυγατε, 

δρέψατε και γλυκύμηλα, κόραι, βρίθουσι γαρ όζοι. 

χαίρε, θεόσπορος Άτθίς, άπόρθητόν σ' έφύλαξαν 

Παλλάς 'Αθηναία και Ζευς, ίνα μή διαλύσαι 80 

βάρβαρος Ελλάδος Έλλάδ', ελευθερίας έχύρωμα. 

* 
* * 

πώς δ' έπαθες φρεσί, Νικαγόρα, δι' άκήρατον ολβον 

σπερχθείς ; άρ' ένόεις, πολύμοχθε, θεόσπορον ολβον ; 

ενθ' έκάλει σφ' έπιόντα γέρων κηπεύς τις Άχαρνεύς 

οχνη υπό σκιερά, ράβδον τρομική χέρ' άναίρων. 85 

πολλά ποθεί δέ πυθέσθαι, έπεί δεκάτην έπορεύθη 

υιός μονογενής αύτώ Μαραθώνι μάχεσθαι. 

άφθογγον δ' άνένευσε δρομεύς — ού φθήσεται ουδείς 

Τιμάνδραν τι μαθών — κραιπνώς τε παρήλθε πόλινδε 

εύθυπορών, ούδ' αίσθόμενος ρυθμον μονόφωνον 90 

βήματος ενδελεχούς ιδίου- μόνος εις ακολουθεί 

οΰποτ' άφιστάμενος δρομέως, αΐθων Ύπερίων, 

ούκ άλέγων ανδρός μόχθων — εΐθ' ώφελε δυναι ! 

Κεκμηκώς δίψη τε τακείς οικεία ρέεθρα 

Κηφισού καθορα παρ' άγυιάν λισσόμενός τε 95 

εύδώρω νύμφη τάδ' έπηύξατο* «ναιάς αγνή, 

εϊ ποτέ σοι πρόφρων εθυον μέλι και γάλα λευκόν, 

έξελέ μοι κάματον μιαρον και δός μ' άνέχεσθαι, 

ενσταξον δ' ίσχύν νεαράν κατατρυχωθέντι, 

οια έφωρμήθην Πέρσαις πόδας ώκύς οπλίτης, 100 

δός τ ' άστει νίκην με φέρειν, αύθαίρετον έργον.» 

ώς φάμενος κύπτει ταχέως και άφύσσεται οδωρ. 

άλλο δ' έβούλετ' άνήρ άλλως τε κατήνυσ' Άθηνα — 

ού γαρ Ιχει Ζηνος θυγάτηρ όλιγωρήσασα 
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Νικαγόρου και Τιμάνδρας, αγαπά δέ συνάμφω 

δντε καλώ τ ' άγαθώ τ ' — ιδίαν δ' οΐ έμήσατο μοΐραν, 

ως Μαραθωνοδρόμο) κλέος άέναόν τε γένοιτο 

άνδράσιν εν πάσιν χρηστοΐς και ζήλος άπαυστος 

αίέν άριστεύειν περί πατρίδος Ισον έκείνω. 

* * 

πένθ' ώρας μάλα καυσώδεις έπέρανεν όδίτης, 

ήνίκ' ες Ί'ππιον ήκε κολωνον πολλά μογήσας, 

ασθμαίνων πνίγει μαλερώ πλευράς τε καταλγών, 

αύχμηρόν χαίτην ρυπαρός θ' ίδρώτι κόνει τε. 

αλλ' έτι νυν πάμπαν τ ' άχίτων και άσάνδαλος ούτως, 

φαίνεται εντίμων γεγονώς φαύλοις τ ' ανόμοιος 

ούδ' άφιείς πάντως άνύτειν αύθαίρετον έργον. 

Σεμνάς δ' ούκ έ'φθη παριών χώρόν τ* άπέλαστον 

και τότ ' 'Αθηναία ρώμην οι άφείλατο γυίων, 

ώς σκοτοδινήσανθ' α πέπονθεν δεύτερα πάσχειν. 

παν πεδίον πλήρες Μήδων, πέλαγος μυρμήκων, 

μυριάδων, σιγή δ' έστάσι πολΐται 'Αθηνών. 

Μιλτιάδης αίρει λόγχην. σάλπιγγος αυτή 

πάσα φάλαγξ χωρεί πεδίονδ', ϊνα σίγα μένωσιν 

μυρίοι εν πεδίω Μήδοι. κλύεται Πολέμαρχος" 

«νυν καιρός, λόγχας προβάλεσθ'· έπιθώμεθ', όπλΐται.» 

θεΐ σύμπασα φάλαγξ. εξαίφνης είσέπεσεν νύξ· 

μυρία δαιμονίω ψαλμω ροιζοϋσι βέλεμνα, 

ενσκήπτει δε νέφους εκρηγμα, χάλαζα σιδήρων, 

δαιμονίως σμαραγεΐ θώραξ, κράνος, ασπίς όιστοΐς. 

οκνηρά δ' εστηκε φάλαγξ — πίπτουσιν εταίροι — 

Μιλτιάδης δέ βοα δεινώς' «θέλεθ* ώδ ' άπολέσθαι, 

άνδρες, βαρβαρικούς τόξοις ; μέμνησθε γυναικών, 

παίδων και γονέων. Μήδου τάχα δούλοι έ'σονται.» 

εκ καινής όρμώσι βοώσι τε «Παλλάς 'Αθηνά !» 

μείζων ενσκήπτει δέ χάλαζ ' , έπίθεσθ' έτι θαττον ! 

εγγύτατοι Μήδοι. κράζει τις «σπασθε μαχαίρας !» 

είσβάλλουσιν 'Αθηναίοι γυμνοΐς τε μάχονται 

άντιπάλω ξίφεσιν θρασέως. θνήσκει πολέμαρχος 

Καλλίμαχος πληγείς αιχμή. Μήδοι δέ τρέπονται 

προτροπάδην φεύγουσι. «Τί μέλλετε ; πάντ ' άνύσωμεν 

άρ' έβόησ' δδε Μιλτιάδης ; ανεγείρεται άφνω 

Νικαγόρας ώς εξ ύπνου γεγονώς τ* εν έαυτω 

οία μυωπισθείς φέρεται δ' Ιρημον άγυιάν. 

ή δ ' έστ' ακρόπολις — φρουράν παρορών τε γερόντων — 



— 208 -

μή, μή, φίλτατε Νικαγόρα, τρέχ* άνω πόλιν άκραν, 

άγχιστ' εΐ θανάτου — το τελευταΐον δ' ύπεράνδρως 

συντείνει σπερχθείς πύργου προπύλων άφικέσθαι 

χερσί τ ' έρειδόμενος πετρώδη κλίμακ' άνέρπει— 

φευ, ραον γ' άνέβης τότ' εφ' 'ίππου, Δούριος υιέ, 

εύτέ σ' έπήλθεν Ιρως κούρης γενναΐον ίούσης — 

έξαπίνης δε μέγας πυμάτω βάθρω τερατωπος 

έξανθεΐ την χειρ' όρέγει τε και βρθια φωνών 

«ΝΙΚΩΜΕΝ» πίπτει θνήσκων ώς δρυς καταπίπτει 

Λαυρίου εν κορυφαΐς Διόθεν βληθεΐσα κεραυνω. 

ψυχή δ' ήρωος λείπει κάλλος τε και ήβην 

προς τ ' άλλας πέτεται ψυχάς Μαραθώνι θανόντων, 

ή δ' έστηκεν άφωνος άπασ' Ιξωθεν εαυτής 

Τιμάνδρα τω χειρ' ούτως επί κόλπω έχουσα, 

μή σύγ' άγαν, οικτρά, γαμέτην κλαύσης, άγαθοΰ γαρ 

τέξει παΐδ* αγαθόν, και έλεύθεραί είσιν Αθήναι. 


