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Ἐν τούτοις,  ἄνδρες δικασταί,  μόνοι ἡμεῖς ἀπὸ ὅλους τοὺς Ἕλληνας δὲν
δυνάμεθα νὰ περιφρονήσωμεν τίποτε ἀπὸ αὐτά. Ἐπιθυμῶ δὲ νὰ σᾶς διηγηθῶ
ὀλίγα ἀπὸ τὰ παλαιά, διὰ νὰ σκεφθῆτε καλύτερον καὶ περὶ τοῦ ἀδικήματος
τοῦ Λεωκράτους 1 καὶ περὶ τῶν ἄλλων ἔχοντες αὐτὰ ὡς παραδείγματα. Διότι
τοῦτο εἶναι τὸ μέγιστον ἀγαθόν, τὸ ὁποῖον ἔχει ἡ πόλις μας, ὅτι δηλαδὴ εἶναι
παράδειγμα τῶν γενναίων πράξεων εἰς τοὺς Ἕλληνας·  διότι ὅσον κατὰ τὸν
χρόνον εἶναι ἀρχαιοτάτη ἀπὸ ὅλας τὰς πόλεις, τόσον πολὺ οἱ προγονοί μας
ἔχουν διαφέρει ἀπὸ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους κατὰ τὴν ἀρετήν. Ὅτε δηλαδὴ
ἦτο βασιλεὺς ὁ Κόδρος, οἱ Πελοποννήσιοι ἀπεφάσισαν, ἐπειδὴ ἡ χώρα των δὲν
εἶχε καρποφορήσει,  νὰ ἐκστρατεύσουν ἐναντίον τῆς πόλεώς μας καὶ  ἀφοῦ
ἐκδιώξουν τοὺς  προγόνους  μας  νὰ διαμοιρασθοῦν αὐτήν.  Καὶ  πρώτον μὲν
ἔστειλαν ἀπεσταλμένους εἰς  τοὺς Δελφοὺς καὶ ἠρώτησαν τὸν θεόν,  ἂν θὰ
καταλάβουν τὰς Ἀθήνας· ἀφοῦ δὲ ἔδωκεν εἰς αὐτοὺς ὁ θεὸς χρησμόν, ὅτι θὰ
καταλάβουν  αὐτάς,  ἂν  δὲν  φονεύσουν  τὸν  βασιλέα  τῶν  Κόδρον,
ἐξεστράτευσαν  κατὰ  τῆς  πατρίδος  μας.  Κάποιος  δὲ  Κλεόμαντις  ἀπὸ  τοὺς
Δελφούς,  ἀφοῦ  ἔμαθε  τὸν  χρησμόν,  τὸν  ἀνήγγειλε  μυστικὰ  εἰς  τοὺς
Ἀθηναίους· τόσον πολύ, ὅπως φαίνεται οἱ προγονοί μας ἦσαν ἀγαπητοὶ εἰς
τοὺς ἔξω τῆς πατρίδος των ἀνθρώπους. Ἀφοῦ δὲ οἱ Πελοποννήσιοι εἰσέβαλον
εἰς τὴν Ἀττικήν, τὶ κάμνουν, ἄνδρες δικασταί, οἱ προγονοί μας; Δὲν ἀφῆκαν
τὴν  χώραν  καὶ  νὰ  φύγουν,  ὅπως  ὁ  Λεωκράτης,  οὔτε  παρέδωκαν  εἰς  τὴν
διάκρισιν ὅλως διόλου τῶν ἐχθρῶν τὴν χώραν ποὺ τοὺς ἔθρεψε καὶ τὰ ἱερά
της, ἀλλὰ, ἂν καὶ ἦσαν ὀλίγοι,  ἀφοῦ ἐκλείσθησαν μέσα εἰς τὴν πόλιν των,
ἐπολιορκοῦντο καὶ ἀντεῖχον μέχρι τέλους. Καὶ τόσον πολὺ γενναῖοι, ἄνδρες
δικασταί, ἦσαν ἐκεῖνοι πού ἐβασίλευον τότε, ὥστε ἐπροτίμων νὰ φονευθοῦν
διὰ  τὴν  σωτηρίαν  τῶν  ὑπηκόων  των  μᾶλλον  παρὰ  νὰ  ζοῦν  καὶ  νὰ
ἀνταλλάξουν τὴν χώραν των μὲ ἄλλην. Λέγουν λοιπόν, ὅτι ὁ Κόδρος, ἀφοῦ

1 Ἐνῶ ἡ Ἀθήνα μετὰ τὴν μάχη τῆς Χαιρώνειας (338 π.Χ.) εἶχε ἀνάγκη ἀπὸ τὴν
συνδρομὴ τοῦ κάθε πολίτη της γιὰ νὰ μπορέσει νὰ ἀντιμετωπίσει τὸν ἐπερχόμενο
κίνδυνο, ὁ Λεωκράτης, ἕνας πλούσιος Ἀθηναῖος, πῆρε κρυφὰ τὰ ὑπάρχοντά του καὶ
ἔφυγε στὴν Ρόδο. Καὶ δὲν εἶναι μόνον ὅτι στέρησε τὴν Ἀθήνα ἀπὸ τὶς ὑπηρεσίες ποὺ
ὄφειλε  νὰ  τῆς  προσφέρει,  ὡς  καλὸς  πατριώτης,  ἀλλὰ  στὴν  Ρόδο  διέσπειρε  καὶ
διάφορα ψεύδη ποὺ ἔβλαψαν τὰ ἀθηναϊκὰ συμφέροντα κατὰ τὶς δύσκολες ἐκεῖνες
περιστάσεις.
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παρήγγειλεν εἰς τοὺς Ἀθηναίους νὰ λάβουν μέτρα διὰ τοὺς ἑαυτούς των, ἂν
φονευθῆ, καὶ ἀφοῦ ἐφόρεσε στολὴν ἐπαίτου διὰ νὰ ἀπατήση, ἂν δυνηθῆ, τοὺς
ἐχθρούς, ἐβγῆκε κρυφὰ ἔξω διὰ τῶν πυλῶν καὶ ἐμάζευε φρύγανα. Ἀφοῦ δὲ
ἐπλησίασαν αὐτὸν δύο ἄνδρες ἀπὸ τὸ στρατόπεδον τῶν Πελοποννησίων καὶ
ἠρώτων αὐτὸν τὶ γίνεται εἰς τὴν πόλιν, λέγουν ὅτι ὁ Κόδρος ἐπετέθη ἐναντίον
τοῦ ἑνὸς ἐκ τῶν δύο καὶ τὸν ἐφόνευσε μὲ τὸ δρέπανον· τότε ὁ ἄλλος, ἀφοῦ
ὠργίσθη ἐναντίον τοῦ Κόδρου καὶ τὸν ἐνόμισεν ὡς ἐπαίτην, ἔσυρε τὸ ξίφος
του καὶ τὸν ἐφόνευσε. Ἀφοῦ ἔγιναν αὐτά, οἱ Ἀθηναῖοι ἔστειλαν κήρυκα καὶ
ἐζήτουν νὰ τοὺς δώσουν τὸν βασιλέα διὰ νὰ τὸν θάψουν λέγοντες εἰς αὐτοὺς
ὅλην  τὴν  ἀλήθειαν.  Οἱ  δὲ  Πελοποννήσιοι  τοῦτον  μὲν  ἀπέδωκαν,  ἀφοῦ  δὲ
ἐπείσθησαν, ὅτι δὲν ἠδύναντο πλέον νὰ καταλάβουν τὴν χώραν, ἀπῆλθον. Εἰς
δὲ τὸν ἐκ Δελφῶν Κλεόμαντιν καὶ τοὺς ἀπογόνους του ἡ πόλις ἐχορήγησεν
αἰωνίως τὸ δικαίωμα νὰ τρέφωνται εἰς τὸ Πρυτανεῖον. Βλέπετε ὅμοια μὲ τὸν
Λεωκράτη  ἠγάπων  τὴν  πατρίδα  οἱ  βασιλεῖς  τῆς  ἐποχῆς  ἐκείνης,  ποὺ
ἐπροτίμων  ἐξαπατῶντες  τοὺς  πολεμίους  νὰ  φονεύωνται  δι'  αὐτὴν  καὶ  νὰ
ἀνταλλάσσουν τὴν ψυχὴν των μὲ τὴν κοινὴν σωτηρίαν. Διὰ τοῦτο μόνον οὗτοι
ἔδωκαν εἰς τὴν πόλιν τὸ ὄνομά των καὶ ἔτυχον τιμῶν ὁμοίων μὲ ἐκείνας ποὺ
δίδουν εἰς τοὺς θεούς, καὶ εὐλόγως· διότι τὴν χώραν ἐκείνην, διὰ τὴν ὁποίαν
τόσον  πολὺ  ἐνδιεφέροντο,  ταύτην  καὶ  ὅταν  ἀπέθνησκον  δικαίως
ἐκληρονόμουν,  διότι  ἡ  χώρα  αὐτὴ,  ἐπειδὴ  ἔφερε  τὸ  ὄνομά  των,  ἐθεωρεῖτο
κτῆμα των. Ἀλλὰ ὁ Λεωκράτης οὔτε ζῶν οὔτε ἀποθανῶν θὰ ἠδύνατο νὰ ἔχη
κάποιο  δικαίωμα  ἐπ'  αὐτῆς,  μόνος  δὲ  ἀπὸ  ὅλους  τοὺς  ἀνθρώπους  δικαίως
ἤθελεν ἐξορισθῆ ἀπὸ τὴν χώραν, τὴν ὁποίαν ἄφησεν εἰς τὴν διάκρισιν τῶν
ἐχθρῶν  καὶ  ἔφυγεν.  Διότι  ἐκτὸς  τοῦ  ὅτι  δὲν  εἶναι  δίκαιον,  δὲν  εἶναι  καὶ
εὐπρεπὲς ἡ ἰδία γῆ νὰ σκεπάζη καὶ ἐκείνους ποὺ ἐξέχουν κατὰ τὴν ἀρετὴν καὶ
ἐκεῖνον ποὺ ἐδείχθη ὁ δειλότατος τῶν ἀνθρώπων. 
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