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1.Δίνουμε, όταν δούμε  ότι πρέπει, χώρο στον 
αντίπαλο 

 
1. ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ 
Ο Αγησίλαος είχε παραταχθεί για μάχη 
εναντίον των Θηβαίων .Εκείνοι , θέλοντας να 
σπάσουν τη Λακωνική φάλαγγα και να τη 
διαπεράσουν , αγωνίζονταν με σθένος κι έγινε 
μεγάλη σφαγή και από τις δυο πλευρές. Ο 
Αγησίλαος διέταξε:« Να πάψουμε την 
πεισματική μάχη και να ανοίξουμε ».Άνοιξαν 
λοιπόν , και οι Θηβαίοι πέρασαν ανάμεσα και 
τράπηκαν σε φυγή .Ο Αγησίλαος έπεσε στην 
οπισθοφυλακή τους και δεν σφάζονταν πια 
και οι δυο πλευρές αλλά μόνο οι φυγάδες. 

 
41. ΑΡΧΙΔΑΜΟΣ 
Ο Αρχίδαμος πολιορκούσε την Κόρινθο. Στην 
πόλη επικρατούσε διάσταση μεταξύ των 
πλουσίων και των φτωχών ,μια που οι πρώτοι 
προσπαθούσαν να φέρουν την ολιγαρχία ενώ 
οι δεύτεροι να προδώσουν την πόλη 
.Μαθαίνοντας όλα τούτα ,ο Αρχίδαμος 
χαλάρωσε την πολιορκία .Δεν έφερνε πια 
πολιορκητικές μηχανές , δεν έσκαβε τάφρο, 
δεν ρήμαζε πια την ύπαιθρο. Οι πλούσιοι, 
φοβούμενοι πως χαριζόταν στους φτωχούς για 
να προδώσουν την πόλη ,τους πρόλαβαν 
στέλνοντας κήρυκα και παραδίνοντας την 
πόλη στον Αρχίδαμο, αφού συνήψαν συνθήκη 
μαζί του για την ασφάλειά τους . 

 
 
 
 
 
 
 

1. ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ 
Οι Λακεδαιμόνιοι είχαν παραταχθεί εναντίον 
Θηβαίων και Αθηναίων. Το ελαφρώς οπλισμένο 
στράτευμα των Λακώνων και οι πελταστές ήταν 
άχρηστοι και ο Αγησίλαος αποφάσισε να οδηγήσει 
όλη τη φάλαγγα εμπρός . Ο Χαρβίας πρόσταξε τους 
Αθηναίους και ο Γοργίδας τους Θηβαίους να μην 
ορμήσουν τρέχοντας, αλλά να μείνουν ήσυχοι 
κρατώντας τα δόρατα όρθια μπροστά τους και τις 
ασπίδες στηριγμένες στα γόνατά τους . Ο Αγησίλαος 
,κατάπληκτος από το στάσιμο σχήμα της παράταξης, 
υποχώρησε , θεωρώντας καλή στρατηγική να 
αποφύγει τη ρώμη των εχθρών. 
 
45. ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ 
Όταν οι Λακεδαιμόνιοι και οι σύμμαχοί τους ήθελαν 
να ισοπεδώσουν την Αθήνα ,ο Λύσανδρος είπε ότι 
αυτό δεν τους συνέφερε καθόλου, διότι η κοντινή 
πόλη των Θηβαίων θα γινόταν ισχυρότερη και 
μεγαλύτερη αντίπαλός τους . Αν κατείχαν την Αθήνα 
μέσω τυράννων, θα παρακολουθούσαν τους 
Θηβαίους από κοντά και θα τους κρατούσαν πιο 
ανίσχυρους για πάντα .Επειδή τους φάνηκε πως η 
συμβουλή του Λύσανδρου ήταν άριστη, πείστηκαν να 
μην ισοπεδώνουν την Αθήνα . 
 
1. ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ 
Ο Αγησίλαος έδωσε  εντολή να αφήνουν  δρόμο 
ανοιχτό για τους εχθρούς που θα τρέπονταν σε φυγή. 
Ο Αγησίλαος νίκησε στην Κορώνεια τους Θηβαίους. 
Κάποιος ανήγγειλε:«Οι εχθροί  το βάζουν στα πόδια 
προς τον ναό ».Εκείνος πρόσταξε να τους αφήσουν 
να πάνε όπου ήθελαν, αφού θα ήταν επικίνδυνο να 
συμπλακεί με ανθρώπους που θα πολεμήσουν από 
απόγνωση.           
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2 .Προσοχή στη διαχείριση των εντυπώσεων . 
 

2. ΠΑΝΑΣ 
Ο Διόνυσος ..27 βρισκόταν σε κοίλο δασωμένο 
φαράγγι, όταν οι σκοποί του ανήγγειλαν πως 
πλήθος δέκα χιλιάδων εχθρών είχαν 
στρατοπεδεύσει απέναντί τους. Ο Διόνυσος 
φοβήθηκε αλλά όχι και ο Πάνας, και τη νύχτα 
έδωσε σήμα στους στρατιώτες του Διονύσου να 
αλαλάξουν όσο πιο δυνατά μπορούσαν. 
Αλάλαξαν λοιπόν, και τα βράχια καθώς και η 
κοιλότητα του φαραγγιού αντήχησαν, και ο ήχος 
φάνηκε στους εχθρούς πως ανήκε σε πολύ 
μεγαλύτερη δύναμη. Κατατρομαγμένοι τράπηκαν 
σε φυγή. Τιμώντας το στρατήγημα του Πάνα, 
αποκαλούμε στους ύμνους την Ηχώ28 φίλη  του 
Πάνα και ονομάζουμε τους αβάσιμους φόβους 
που καταλαμβάνουν τα στρατεύματα τη νύχτα 
«πανικούς». 

 
17. ΤΥΡΤΑΙΟΣ 49 . 
Τότε που οι Λακεδαιμόνιοι επρόκειτο να 
αντιπαραταχτούν στους  Μεσσήνιους και είχαν 
αποφασίσει να νικήσει ή να πεθάνουν στη μάχη, 
έγραψαν το όνομά τους σε μικρές σκυτάλες, που 
έδεσαν στο αριστερό τους χέρι, έτσι ώστε να 
αναγνωριστεί ο καθένας, από τους δικούς του, 
όταν θα περισυνέλεγαν τους νεκρούς. Ο Τυρταίος, 
επειδή ήθελε να τρομάξουν οι Μεσσήνιοι 
μαθαίνοντας αυτό, τους προέτρεψε να μη φυλάνε 
τους λιποτάκτες Είλωτες. Αφού δεν τους πρόσεχε 
κανείς, οι Είλωτες λιποτάκτησαν ανεμπόδιστα και 
ανέφεραν στους Μεσσήνιους την απονενοημένη 
απόφαση των Σπαρτιατών. Έντρομοι οι 
Μεσσήνιοι50, αγωνίστηκαν χωρίς σθένος κι 
έδωσαν γρήγορα τη νίκη στους Λακεδαιμόνιους. 

 
32. ΛΕΩΝΙΔΑΣ 
Όταν κάποτε ο Λεωνίδας έκανε έφοδο σε εχθρική 
περιοχή, έστειλε νύχτα τους άντρες του σε 
διαφορετικά σημεία, προστάζοντάς τους, όταν 
τους δώσει σινιάλο, να κόψουν δέντρα και να 
κάψουν τα μαντριά. Βλέποντας αυτά οι άνθρωποι 
της πόλης νόμισαν πως ο αριθμός των αντρών του 
ήταν πάρα πολύ μεγάλος και δεν βγήκαν εναντίον 
τους, αλλά τους άφησαν να πάρουν τα λάφυρα και 
να φύγουν. 

 
 

 

                                                                    
1. ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ 
Περνώντας μέσα από τη Μακεδονία, ο Αγησίλαος 
έστειλε ανθρώπους στον Αέροπο, τον βασιλιά των 
Μακεδόνων17, προκειμένου να συνάψει συνθήκη για το 
πέρασμα. Ο Αέροπος δεν συνθηκολόγησε, λέγοντας πως 
θα του αντισταθεί, και κάλεσε το ιππικό να βγει έχοντας 
πληροφορηθεί πως οι Λάκωνες είχαν λίγους ιππείς. Για 
να φανεί πως είχε περισσότερους ιππείς απ’ όσους 
πράγματι υπήρχαν, ο Αγησίλαος προέταξε το πεζικό και 
πίσω του τοποθέτησε τους ιππείς, όσους είχε, σε διπλή 
φάλαγγα αναμειγνυόταν στις τάξεις τους γαϊδούρια, 
μουλάρια και όσα άλογα κουβαλούσαν αποσκευές λόγω 
γήρατος. Οι άντρες που επέβαιναν πάνω τους, οπλισμένοι 
σαν ιππείς, έδιναν την εντύπωση μεγάλης ιππικής 
δύναμης. Κατάπληκτος ο Αέροπος συνθηκολόγησε για τη 
διάβαση18. 

 
12. ΘΕΣΣΑΛΟΣ 42 . 

Όταν οι Βοιωτοί που κατοικούν την Άρνη βρίσκονταν σε 
πόλεμο με τους Θεσσαλούς43, ο Θεσσαλός τους νίκησε 
με τέχνασμα χωρίς μάχη. Περιμένοντας να έρθει νύχτα 
ασέληνη και σκοτεινή, διέταξε τους στρατιώτες να 
διασκορπιστούν σε διάφορα σημεία πάνω από την 
πεδιάδα κατά μήκος της κορυφογραμμής, να ανάψουν 
δάδες και λυχνάρια και πότε να τα σηκώνουν ψηλά και 
πότε να τα ξαναχαμηλώνουν. Οι Βοιωτοί, βλέποντας το 
θέαμα της φωτιάς που τους περικύκλωναν, φοβήθηκαν 
και έγιναν ικέτες των Θεσσαλών. 

 
   46. ΑΓΙΣ 

Κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ των 
Πελοποννησίων και των Λακεδαιμονίων123, όταν υπήρξε 
έλλειψη τροφής, ο Άγις συμβούλεψε μια μέρα ασιτίας. 
Θέλοντας να φοβίσει τον εχθρό, έστειλε λιποτάκτες να 
αναγγείλουν πως μεγάλη συμμαχική δύναμη θα έφτανε 
στους Λακεδαιμονίους την επόμενη νύχτα. Έδεσε τα 
στόματα των ζώων ολόκληρη τη μέρα και, όταν ήρθε η 
νύχτα, τα έλυσε, έτσι ώστε τα ζώα, πεινασμένα, μόλις 
ελευθερώθηκαν από τα δεσμά τους, ρίχτηκαν στο 
χορτάρι και τη βοσκή, χοροπηδώντας και ξεφυσώντας κι 
έκαναν πολλή φασαρία και φαράγγια των βουνών 
αντηχούσαν μεγαλώνοντας τον θόρυβο. Πρόσταξε τους 
στρατιώτες να σκορπίσουν σε διάφορα σημεία και ν’ 
ανάψουν διπλές και τριπλές φωτιές. Οι Πελοποννήσιοι, 
εξαπατημένοι από τις πολλές κραυγές και την ένταση του 
θορύβου και νομίζοντας πως είχαν φτάσει μεγάλες 
ενισχύσεις , τράπηκαν αμέσως σε φυγή.   
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3 .Προσοχή στον τρόπο που διατηρείται η ψυχολογία . 
 

33. ΛΕΩΤΥΧΙΔΗΣ 
Όταν οι Έλληνες ναυμαχούσαν στην περιοχή της 
Μυκάλης και είχαν τρομοκρατηθεί από το πλήθος 
των βαρβάρων, οι Ίωνες πήγαιναν με τη μεριά των  
Μήδων περισσότερο από φόβο παρά από πεποίθηση. 
Ο Λεωτυχίδης άλλαξε το φρόνημα όλων, 
προσποιούμενος πως είχε φτάσει μήνυμα ότι οι 
Έλληνες είχαν νικήσει τους Πέρσες στις Πλαταιές. 
Όταν το άκουσαν αυτό οι Ίωνες, αναθάρρησαν και 
ενώθηκαν με τους Έλληνες. Η τύχη επαλήθευσε το 
στρατήγημα του Λεωτυχίδη, δίνοντας τη νίκη στους 
Έλληνες στη μάχη των Πλαταιών87 . 

 
41. ΑΡΧΙΔΑΜΟΣ . 
Στην Αρκαδία, όταν ο Αρχίδαμος επρόκειτο να 
παρατάξει τον στρατό του για μάχη την επόμενη 
μέρα, ενθάρρυνε τους Σπαρτιάτες ανεγείροντας βωμό 
κατά τη διάρκεια τη νύχτας, στολίζοντας τον με τα 
λαμπρότερα όπλα και βάζοντας δυο άλογα να κάνουν 
κύκλο γύρω του. Όταν ήρθε η αυγή, οι λοχαγοί και οι 
ταξίαρχοι, βλέποντας τα καινούρια όπλα, τα ίχνη δυο 
αλόγων και βωμό χτισμένο από μόνο του, ανάγγειλαν 
πως οι Διόσκουροι είχαν έρθει να πολεμήσουν ως 
σύμμαχοί τους. Οι στρατιώτες πήραν θάρρος και 
εμπνεόμενοι από ένθεο θάρρος, αγωνίστηκαν γενναία 
και νίκησαν τους Αρκάδες. 

 
44. ΕΤΕΟΝΙΚΟΣ 
Ο Κόνων ο Αθηναίος πολιορκούσε στη Μυτιλήνη τον 
Ετεόνικο τον Λάκωνα117. Ένα μονόκωπο ελαφρύ 
πλοιάριο έφτασε με την αναγγελία:«Ο 
Καλλικρατίδας, ο ναύαρχος των Λακεδαιμονίων, 
ηττημένος στις Αργινούσες, είναι νεκρός». Ο 
Ετεόνικος πρόσταξε τους αγγελιοφόρους να φύγουν 
τη νύχτα κρυφά και να επιστρέψουν στη Μυτιλήνη 
μόλις ξημερώσει, φορώντας στεφάνια και ψάλλοντας 
παιάνες, αναγγέλλοντας νίκη. Ο Ετεόνικος τελούσε 
θυσίες για τις καλές ειδήσεις. Ο Κόνων και οι Αττικές 
δυνάμεις, σαστισμένοι, έμεναν αδρανείς. Όμως ο 
Ετεόνικος δεν έμεινε αδρανής:έστειλε το ναυτικό στη 
Χίο και οδήγησε τον στρατό στη Μήθυμνα, φιλική 
του πόλη. 

 
 
 
 
 
 
 

1. ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ 
Κοντά στην περιοχή της Κορώνειας, ο Αγησίλαος 
ήταν έτοιμος να παραταχθεί για μάχη .Έφτασε 
κάποιος με την αναγγελία:«Ο ναύαρχος των 
Λακεδαιμονίων Πείσανδρος πέθανε ηττημένος από 
τον Φρνάβαζο3».Προκειμένου λοιπόν να μην πέσει 
στον στρατό αθυμία και φόβος, ο Αγησίλαος 
προστάζει τους αγγελιοφόρους:«Να αναγγείλετε το 
αντίθετο στους στρατιώτες:Οι Λακεδαιμόνιοι 
νίκησαν στη θάλασσα». Εμφανίστηκε μάλιστα και ο 
ίδιος μπροστά τους στεφανωμένος, τέλεσε θυσία για 
τις καλές ειδήσεις και μοίρασε στους φίλους του 
μερίδες από τα ιερά σφάγια. Ακούγοντας και 
βλέποντας όλα τούτα, οι στρατιώτες πήραν 
περισσότερο θάρρος και παρατάχθηκαν στην 
Κορώνεια με μεγαλύτερη προθυμία4. 
. 
35. ΜΥΡΩΝΙΔΗΣ 
Οι Αθηναίοι και οι Θηβαίοι είχαν παραταχθεί για 
μάχη91.Ο Μυρωνίδης πρόσταξε τους Αθηναίους, όταν 
θα τους έδινε το σύνθημα, να τρέξουν προς τον εχθρό 
ξεκινώντας από τα αριστερά. Εκείνος λοιπόν έδωσε 
το σύνθημα κι αυτοί έτρεξαν. Όταν είχαν διανύσει 
μικρή απόσταση, ο Μυρωνίδης έτρεξε προς τη δεξιά 
πτέρυγα και φώναξε δυνατά:«Στ ΄αριστερά 
νικάμε».Ενθαρρυμένοι από αυτή την αναφορά περί 
νίκης, οι Αθηναίοι επέδρασαν με μεγάλη προθυμία· 
οι Θηβαίοι αντίθετα, τρομαγμένοι από την αναγγελία 
της ήττας, τράπηκαν σε φυγή. 
 
30. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 
Μετά τη νίκη τους στη Σαλαμίνα, οι Έλληνες 
σχεδίαζαν να πλεύσουν στον Ελλήσποντο και να 
διαλύσουν τη γέφυρα, έτσι ώστε να μην μπορεί ο 
βασιλιάς να διαφύγει. Ο Θεμιστοκλής αντιτάχθηκε σε 
αυτό το σχέδιο λέγοντας:«Αποκομμένος ο βασιλιάς 
θα ξαναρχίσει τη μάχη γρήγορα. Πολλές φορές η 
απόγνωση δίνει όσα δεν έδωσαν η ανδρεία». Και 
στέλνει πάλι στον βασιλιά άλλον ευνούχο, τον 
Αρσάκη, να του πει ότι, αν δεν φύγει γρήγορα, η 
γέφυρα του Ελλησπόντου διαλύεται. Ο βασιλιάς 
φοβήθηκε και προλαβαίνοντας τους Έλληνες διάβηκε 
τη γέφυρα και τράπηκε γρήγορα σε φυγή. Έτσι ο 
Θεμιστοκλής διατήρησε τη νίκη των Ελλήνων 
ακίνδυνη80. 

 
 

1 .ΑΓΗ 
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1. ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ 
Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του εναντίον της 
Ασίας, ο Αγησίλαος έπεισε τους στρατιώτες να 
αψηφήσουν τους βαρβάρους τους οποίους ως τότε 
φοβούνταν. Αφού έγδυσε τους Πέρσες αιχμαλώτους 
και έδειξε στους Έλληνες από τη μια τα αδύναμα και 
λευκά τους σώματα, εξαιτίας της τρυφηλής ζωής 
τους, και από την άλλη τα κοσμήματα και τα 
πολυτελή τους ενδύματα, είπε Λακωνικά:«Αυτοί 
ενάντια στους οποίους αγωνιζόμαστε, είναι τούτοι 
εδώ· εκείνα για τα οποία αγωνιζόμαστε, είναι τούτα 
εδώ»7. 

    
       
 

1. ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ 
Όταν ο Αγησίλαος πέρασε απέναντι στην Ασία και 
λυμαινόταν την περιοχή του βασιλιά, ο Τισσαφέρνης 
συμφώνησε για ανακωχή. Η ανακωχή ήταν για τρεις 
μήνες υπό τον όρο να πείσει τον βασιλιά να αφήσει 
όλες τις Ελληνικές πόλεις στην Ασία αυτόνομες. Οι 
Έλληνες περίμεναν τη λήξη της προθεσμίας · ο 
Πέρσης όμως συγκέντρωσε μεγάλη δύναμη και 
επιτέθηκε στους Έλληνες. Φόβος και τρόμος! Ο 
Αγησίλαος, με εύθυμη όψη και πολύ ευχαριστημένος, 
εφάρμοσε την ακόλουθη στρατηγική: «Χρωστάω 
χάρη στον Τισσαφέρνη για την επιορκία του· έκανε 
τους θεούς εχθρούς του και δικούς μας συμμάχους». 
Οι Έλληνες αναθάρρησαν με τα λόγια του στρατηγού 
και, συνάπτοντας μάχη, νίκησαν τους βαρβάρους9 . 
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4. Χρήση διάφορων αμφίβολων «τρυκ» για να 
επιτύχουμε εξαπατήσεις προς όφελος μας. 

 
1. ΔΙΟΝΥΣΟΣ 
Όταν επέλασε εναντίον των Ινδών21,για να τον 
δεχτούν οι πόλεις εξόπλισε τη στρατιά του όχι με 
όπλα φανερά αλλά με ρούχα λεπτά και ελαφοτόμαρα. 
Τα δόρατά τους ήταν τυλιγμένα με κισσό και ο 
θύρσος22 κάλυπτε την αιχμή23.Έδινε τα συνθήματα με 
κύμβαλα και τύμπανα αντί κρασί, τους έτρεπε σε 
χορούς και όσα άλλα Βακχικά όργια υπήρχαν. Όλα 
αυτά ήταν ΄στρατηγήματα του Διονύσου, με τα οποία 
υπέταξε τους Ινδούς και την υπόλοιπη Ασία. 
 
19. ΜΕΛΑΝΘΟΣ 
Στρατηγός των Αθηναίων ήταν ο Μέλανθος και των 
Βοιωτών ο Ξάνθος. Πολεμούσαν για τις Μέλαινες, 
περιοχή στα σύνορα Αττικής και Βοιωτίας. Ο θεός 
είχε χρησμοδοτήσει: Σκοτώνοντας τον Ξάνθο, ο 
μαύρος απέκτησε τις Μέλαινες .Ο χρησμός 
εκπληρώθηκε με τον ακόλουθο τρόπο. Οι στρατηγοί 
μονομάχησαν για να κριθεί η νίκη και, όταν 
συναντήθηκαν, ο Μέλανθος είπε: «Δεν είναι δίκαιο 
να έρχονται δύο εναντίον ενός ». Ο Ξάνθος γύρισε 
πίσω για να δει τον δεύτερο51 και ο Μέλανθος τον 
διαπέρασε με το δόρυ του και τον σκότωσε. Μετά τη 
νίκη των Αθηναίων μέσω του στρατηγήματος της 
απάτης, καθιέρωσαν ετήσια εορτή που την 
ονομάζουν Απατούρια51α . 
 
21. ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΣ 
Ο Πεισίστρατος εκστράτευσε από την Εύβοια ενάντια 
στην Αττική στην Παλλήνη και επιτιθέμενος στους 
πρώτους εχθρούς τους σκότωσε όλους· καθώς 
προήλαυνε, συνάντησε ακόμα περισσότερους. Τότε 
έδωσε εντολή στους άντρες του να στεφανωθούν με 
κλαδιά ελιάς και να μη σκοτώνουν αυτούς που 
συναντούν, αλλά να λένε πως είχαν κάνει τάχα 
ανακωχή με τους προηγούμενους. Πιστεύοντας αυτό 
π ου άκουσαν, οι Αθηναίοι έκαναν ειρήνη και 
παρέδωσαν την πόλη στον Πεισίστρατο. Εκείνος 
ανέβηκε σε άρμα κι έχοντας δίπλα του μια ψηλή, 
ωραία γυναίκα με το όνομα Φύη, που φορούσε τα 
όπλα της Παλλάδας Αθηνάς, έδινε την εντύπωση πως 
τάχα η Αθηνά τον οδηγούσε· έτσι ο Πεισίστρατος 
μπήκε στην πόλη ελεύθερα κι έγινε τύραννος των 
Αθηναίων55. 
 
 
 

 
 
 
34. ΚΙΜΩΝ 
Στον ποταμό Ευρυμέδοντα ο Κίμων νίκησε τους 
σατράπες του βασιλιά και κατέβαλε πολλά βαρβαρικά 
σκάφη88. Πρόσταξε τους Έλληνες να επιβιβαστούν σε 
αυτά, να φορέσουν Μηδικές στολές και να πλεύσουν 
στην Κύπρο. Οι Κύπριοι, εξαπατημένοι από την 
εμφάνιση των βαρβαρικών ενδυμασιών, δέχτηκαν τον 
στόλο ως φιλικό89. Όταν όμως εκείνοι αποβιβάστηκαν, 
φάνηκε πολύ καλά πως ήταν Έλληνες και όχι βάρβαροι 
και νίκησαν τους Κύπριους περισσότερο λόγω του 
σαστίσματος που τους προκάλεσαν παρά λόγω της 
δύναμής τους. 
 
3. ΗΡΑΚΛΗΣ 
Ο Ηρακλής, θέλοντας να διώξει από το Πήλιο το γένος 
των Κενταύρων χωρίς όμως να αρχίσει ο ίδιος τη μάχη 
αλλά να προκαλέσει εκείνους, επισκέφτηκε τον Φόλο. 
Άνοιξε πιθάρι με μυρωδάτο κρασί, κι έπιναν αυτός και 
οι φίλοι του. Οι γείτονες Κένταυροι το αντιλήφθηκαν 
και τρέχοντας όλοι μαζί στη σπηλιά του Φόλου, 
προσπάθησαν να αρπάξουν το κρασί. Ο Ηρακλής, με το 
δικαιολογητικό ότι αμυνόταν ενάντια σε αυτούς που 
τους φέρθηκαν άδικα, σκότωσε τους επιτιθέμενους 
Κένταυρους29. 
 
45. ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ 
Ο Λύσανδρος συμβούλευε τα παιδιά να εξαπατώνται 
με κότσια και οι εχθροί με όρκους120   

 
Νμ 
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5. Προσοχή στο σωστό συγχρονισμό (timing) 
 

38.ΒΡΑΣΙΔΑΣ 
Στην περιοχή της Αμφίπολης ο Βρασίδας πολιορκούνταν 
σε οχυρό λόφο όπου είχαν περικυκλώσει οι εχθροί και 
του επιτίθονταν. Φοβούμενοι μήπως αποδράσει τη νύχτα, 
περιτείχιζαν τον λόφο με πέτρες και ύψωναν ψηλό τείχος. 
Οι Λάκωνες ήταν αγανακτισμένοι που ο Βρασίδας δεν 
τους οδηγούσε σε μάχη και θα πέθαιναν ντροπιαστικά 
από πείνα κλεισμένοι μέσα σε τείχος. Ο Βρασίδας είπε 
πως εκείνος γνώριζε πότε θα ήταν η στιγμή της μάχης. 
Όταν το μεγαλύτερο μέρος του λόφου είχε περιτειχιστεί 
κι έμενε μόνο ένα πλέθρο ατείχιστο, έδωσε εντολή στους 
άντρες του ότι τούτη ήταν η στιγμή για μάχη και να 
ορμήσουν προς την έξοδο. Πράγματι, ορμώντας έξω, 
σκότωσαν πολλούς από τους εχθρούς και σώθηκαν ·διότι 
η στενότητα του χώρου δεν έβλαψε σε τίποτα τον μικρό 
τους αριθμό. Το τείχος τους ωφέλησε μην αφήνοντας 
κανένα εχθρό να πάει από πίσω τους κι έτσι, εξαιτίας του 
τείχους, ο μεγάλος αριθμός των εχθρών δεν χρησίμευσε 
σε τίποτα, ενώ η έξοδος των Λακώνων έγινε 
ασφαλέστερη. 

 
43. ΕΡΜΟΚΡΑΤΗΣ 
Οι Αθηναίοι νικήθηκαν στην τελευταία ναυμαχία στη 
Σικελία και κατά τη διάρκεια της νύχτας αποφάσισαν να 
τραπούν σε φυγή. Οι Συρακούσιοι, αφού τέλεσαν 
επινίκιες θυσίες, αναπαύονταν μεθυσμένοι116. Για να μη 
στείλει μεθυσμένους και νυσταγμένους άντρες στη μάχη, 
ο Ερμοκράτης έστειλε ένα λιποτάκτη να πει στον Νικία: 
«Οι φίλοι που μέχρι τώρα σε πληροφορούν για τα πάντα 
σε προειδοποιούν πως, αν αποσυρθείς νύχτα, θα πέσεις 
σε ενέδρες και παγίδες». Ο Νικίας τον πίστεψε και 
περιμένοντας να ξημερώσει δεν κίνησε τον στρατό. Ο 
Ερμοκράτης ξύπνησε τους Συρακούσιους που ήταν 
ακμαίοι αφού είχαν χορτάσει ύπνο· κατέβαλαν εκ των 
προτέρων τα περάσματα των ποταμών και τις γέφυρες 
και έφεραν στους Αθηναίους πανωλεθρία 
 
40. ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 
Όταν ο Αλκιβιάδης έπλευσε εναντίον εχθρικής πόλης, 
αποβίβασε νύχτα τους στρατιώτες του και περίμενε να 
έρθει η μέρα .Όταν οι εχθροί δεν βγήκαν, αφού έστησε 
ενέδρα και πυρπόλησε τις σκηνές, ανοίχτηκε στη 
θάλασσα. Όταν οι άντρες της πόλης τον είδαν να βγαίνει 
στ’ ανοιχτά, πήραν θάρρος και βγαίνοντας σκορπίστηκαν 
στην περιοχή. Οι άντρες που ενέδρευσαν έπιασαν όχι και 
λίγους ανθρώπους και άφθονα λάφυρα. Ο Αλκιβιάδης 
κατέπλευσε ξανά και, αφού πήρε μαζί του τόσο αυτά που 
είχαν μαζέψει όσο κι αυτούς που τα μάζεψαν, απέπλευσε. 

 
 

 

 
 

45. ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ 
Στους Αιγός ποταμούς οι Αθηναίοι τέσσερις φορές 
ανοίχτηκαν στη θάλασσα για να ναυμαχήσουν, αλλά ο 
Σπαρτιάτης Λύσανδρος δεν ανοιγόταν να τους 
αντιμετωπίσει. Οι Αθηναίοι επέστρεψαν 
ενθουσιασμένοι ψάλλοντας παιάνες. Ο Λύσανδρος 
έστειλε δυο τριήρεις πίσω τους. Όταν οι τριήραρχοι 
είδαν τους Αθηναίους να αποβιβάζονται, ύψωσαν 
χάλκινη ασπίδα σαν σύνθημα. Ο Λύσανδρος έδωσε 
αμέσως σήμα για επίθεση και οι Λάκωνες ανοίχτηκαν 
στη θάλασσα, κωπηλατώντας γρήγορα, κι έπιασαν τους 
Αθηναίους μόλις αποβιβάστηκαν. Άλλοι αναπαύονταν 
και άλλοι έκαναν διάφορα άλλα πράγματα, άοπλοι 
όλοι. Οι Λάκωνες νίκησαν πέφτοντας πάνω τους 
αιφνιδιαστικά, οπλισμένοι πάνω σε άοπλους, 
συνταγμένοι πάνω σε άτακτους. Έπιασαν αιχμαλώτους 
και όλες τις τριήρεις εκτός από μία, την Πάραλο, που 
αναχώρησε με βιάση για την Αθήνα, μοναδική 
αγγελιοφόρος της ήττας119. 

 
48. ΚΟΝΩΝ 
Ο Κόνων, αποκλεισμένος από τους Λακεδαιμονίους 
στη Μυτιλήνη, βιαζόταν να πληροφορήσει τους 
Αθηναίους για την πολιορκία. Αφού δεν μπορούσε να 
διαφύγει από την προσοχή των επιτιθεμένων, έριξε στη 
θάλασσα τα δυο ταχύτερά του πλοία κι έβαλε μέσα 
τους καλύτερους κωπηλάτες απ’ όλα τα πληρώματα. 
Τους προμήθευσε όλα τα χρειώδη και τους διέταξε να 
μείνουν ήσυχα μέσα στα πλοία. Όταν βράδιασε, 
παρατήρησε πως οι φύλακες ήταν διασκορπισμένοι στη 
στεριά –άλλοι φρόντισαν το σώμα τους, άλλοι άναβαν 
φωτιές κι άλλοι ετοίμαζαν βραδινό- και τότε άφησε τα 
πλοία να φύγουν, δίνοντας εντολή να πάρουν αντίθετες 
κατευθύνσεις, έτσι ώστε, αν πιανόταν το ένα, το άλλο, 
τουλάχιστον, να μπορέσει να σωθεί. Όμως και τα δύο 
πέρασαν με ασφάλεια καθότι οι εχθροί καθυστέρησαν 
να τα καταδιώξουν επειδή ήταν απασχολημένοι129. 

 
1. ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ 
Όταν ο Αγησίλαος βρισκόταν στην Αίγυπτο ως 
σύμμαχος του Νεκτανεβώ, αποκλείστηκε σε μια 
περιοχή και γύρω του χτιζόταν τείχος. Παρ’ όλο που ο 
Αιγύπτιος δεν άντεχε την περιτείχιση και προτιμούσε 
να διακινδυνεύσει μάχη, ο Αγησίλαος δεν πείστηκε και 
περίμενε μέχρις ότου περικυκλώθηκε σχεδόν εντελώς 
από τάφρο και τείχος, εκτός από ένα μικρό διάστημα, 
όπου βρισκόταν η είσοδος και η δίοδος του τείχους. Ο 
Αγησίλαος αναφώνησε:«Αυτή είναι η στιγμή για 
μάχη!» και εξόρμησε από την είσοδο, σκοτώνοντας 
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λίγους λίγους τους εχθρούς που τον περιέβαλλε ως 
στήριγμα, για να μην μπορούν να τον κυκλώσουν19.          
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6. Στρέφουμε την προσοχή του αντιπάλου σε άλλη 
κατεύθυνση

 
1. ΔΙΟΝΥΣΟΣ 
Αφού ο Διόνυσος  κατέβαλε τούτους τους Ινδούς, 
τους οδήγησε μαζί με τις Αμαζόνες ως τους 
συμμάχους του στην εισβολή στη Βακτρία· σύνορο 
της Βακτρίας είναι ο ποταμός Σαράγγης. Οι Βάκτριοι 
κατέβαλαν τα βουνά πάνω από τον ποταμό, έτσι ώστε 
να επιτεθούν από πάνω στο Διόνυσο καθώς θα 
περνούσε. Ο Διόνυσος, αφού στρατοπέδευσε δίπλα 
στον ποταμό, διέταξε τις Αμαζόνες και τις Βάκχες να 
τον διαβούν, έτσι ώστε οι Βάκτριοι περιφρονώντας 
τις γυναίκες, να κατέβουν από τα βουνά . Οι γυναίκες 
περνούσαν λοιπόν τον ποταμό και οι Βάκτριοι 
κατέβαιναν και επιχείρησαν να τις σταματήσουν, 
μπαίνοντας στο ρεύμα του ποταμού. Εκείνες 
υποχωρούσαν πισωπατώντας. Οι Βάκτριοι  τις 
καταδίωξαν μέχρι την όχθη. Τότε ο Διόνυσος ήρθε σε 
βοήθειά τους μαζί με τους άντρες του κι αφού 
σκότωσε τους Βακτρίους, που εμποδίζονταν από το 
ρεύμα, πέρασε τον ποταμό ακίνδυνα. 
 
22. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ 
Όταν ο Αριστογείτων βασανίστηκε από τους 
σωματοφύλακες σχετικά με τους συνενόχους τους60, 
δεν κατονόμασε κανέναν από τους συνεργούς του, 
αντίθετα ομολόγησε πως δήθεν συμμέτοχοι στην 
επίθεση ήταν όλοι οι φίλοι του Ιππία. Όταν ο Ιππίας 
τους σκότωσε, τότε ο Αριστογείτων τον χλεύασε που 
έπεσε στην παγίδα του στρατηγήματος σε σχέση με 
τους φίλους τους. 
 
48. ΚΟΝΩΝ 
Όταν ο Κόνων επρόκειτο να δώσει ναυμαχία, ένας 
λιποτάχτης ανέφερε πως οι καλύτερες τριήρεις των 
εχθρών είχαν βάλει στόχο να πιάσουν το πλοίο του  
Κόνωνα. Κατασκευάζοντας τότε τριήρη όμοια με τη 
δική του και στολίζοντάς τη με διάκοσμο 
στρατηγίδας, την τοποθέτησε στη δεξιά πτέρυγα κι 
έδωσε εντολή να υψώνουν το σινιάλο προς ολόκληρο 

τον στόλο ρίχτηκε πάνω τους και μερικά τα βύθισε 
ενώ άλλα τα καταδίωξε.  

 
5. ΔΗΜΟΦΩΝ 
Ο Δημοφών34 φύλαγε το Παλλάδιο, που του είχε 
αφήσει παρακαταθήκη ο Διομήδης. Όταν το απαίτησε 
ο Αγαμέμνων, ο Δημοφών έδωσε το αληθινό σ’ έναν 
Αθηναίο, που ονομαζόταν Βουζύγης, για να το 
μεταφέρει στην Αθήνα. Έφτιαξε όμως ένα άλλο ίσου 
μεγέθους και όμοιο και το είχε στη σκηνή του. Όταν 
ο Αγαμέμνων   ήρθε με μεγάλη δύναμη, ο Δημοφών 
τον απέκρουσε για μεγάλο χρονικό διάστημα, 
προσποιούμενος ότι αγωνιζόταν να σώσει το αληθινό. 
Αφού τραυματίστηκαν πολλοί οι άντρες του 
Δημοφώντα ενέδωσαν και ο Αγαμέμνων, παίρνοντας 
το ψεύτικο Παλλάδιο, έφυγε εξαπατημένος. 
 
27. ΓΕΛΩΝ 
Όταν ο Γέλων, ο τύραννος των Σικελών, εκστράτευσε 
εναντίον του Ιμίλκωνα, βασιλιά των Καρχηδονίων, 
που είχε πλεύσει εναντίον της Σικελίας, 
στρατοπέδευσε απέναντί τους, αλλά δεν τολμούσε να 
εμπλακεί σε μάχη. Έντυσε λοιπόν τον Πεδίαρχο, τον 
διοικητή των τοξοτών που του έμοιαζε, με την 
ενδυμασία του τυράννου και τον πρόσταξε να βγει 
από το στρατόπεδο και να θυσιάσει στους βωμούς. Οι 
τοξότες θα τον ακολουθούσαν ντυμένοι στα λευκά 
και κρατώντας κλαδιά μυρτιάς, κρύβοντας κάτω από 
τις μυρτιές τα τόξα τους. Όταν θα έβλεπαν τον 
Ιμίλκωνα να βγαίνει κι αυτός από το στρατόπεδο και 
να προσφέρει με τη σειρά του θυσίες, θα του έριχναν. 
Έκαναν αυτά που τους είπε, και ο Ιμίλκων, 
ανυποψίαστος, βγήκε μπροστά και θυσίασε. Έτσι, την 
ώρα που τελούσε σπονδές και θυσίες, έπεσαν πάνω 
του βροχή τα βέλη και πέθανε.            
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7. Ο τρόπος που διαχειριζόμαστε την καχυποψία 
και τη φημολογία. 

 
9. ΤΗΜΕΝΟΣ 
Ο Τήμενος, θέλοντας να περάσει απέναντι στο Ρίο 
μαζί με τους άλλους Ηρακλείδες39, έστειλε 
Λοκρούς λιποτάκτες να που στους Πελοποννήσιους 
πως ο στόλος περίμενε στη Ναύπακτο, για να 
φαίνεται ότι ήθελαν να περάσουν στο Ρίο, ενώ η 
πραγματική τους επιθυμία ήταν να κινηθούν προς 
τον Ισθμό. Οι Πελοποννήσιοι τους πίστεψαν και 
πήγαν στον Ισθμό. Έτσι οι άντρες του Τημένου 
κατέλαβαν με την ησυχία τους το Ρίο. 
 
36. ΠΕΡΙΚΛΗΣ 
Ο Περικλής, που ήταν πλούσιους, κατείχε μεγάλες 
εκτάσεις γης. Ο Αρχίδαμος, που ήταν από παλιά 
φίλος δικός του και της πόλης, εισέβαλε στην 
Αττική για να την καταστρέψει. Ο Περικλής, 
προβλέποντας πως ο Αρχίδαμος, τιμώντας τη 
δημόσια φιλία του, θα έμενε μακριά από τις 
εκτάσεις του, προκειμένου να μην τον βλέπουν με 
καχυποψία οι Αθηναίοι, πήγε στην εκκλησία του 
δήμου πριν από την καταστροφή και χάρισε στην 
πόλη όση γη είχε στην κατοχή του93. 
 
1. ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ 
Όταν οι Αγησίλαος προήλαυνε εναντίον των 
Σάρδεων, έστειλε ανθρώπους να διαδώσουν τη 
φήμη πως, για να εξαπατήσει τον Τισσαφέρνη, 
ετοιμαζόταν φανερά για να επιτεθεί τάχα στη Λύδια 
ενώ κρυφά στρεφόταν εναντίον της Καρίας. Αυτή η 
φήμη μεταφέρθηκε στον Τισσαφέρνη. Ο Πέρσης 
λοιπόν έσπευσε να φυλάξει την Καρία, ενώ ο 
Λάκωνας επέδραμε στη Λυδία και άρπαξε πολλά 
λάφυρα10. 
 
30. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 
Όταν οι Ίωνες πολεμούσαν ως σύμμαχοι του Ξέρξη, 
ο Θεμιστοκλής πρόσταξε τους Έλληνες να γράψουν 
στους τοίχους:«Άνδρες Ίωνες, δεν ενεργείτε δίκαια 
εκστρατεύοντας εναντίον των προγόνων σας». 
Όταν διαβάστηκαν αυτά τα λόγια, ο βασιλιάς 
θεώρησε τους Ίωνες ύποπτους84. 
 
 
 

 
 
 

29. ΙΕΡΩΝ 
Όποτε ο Ιέρων, πολεμώντας τους Ιταλιώτες75, έπιανε 
αιχμαλώτους ευγενείς ή πλούσιους , δεν τους έδινε 
αμέσως σε αυτούς που έρχονταν να τους εξαγοράσουν. 
Αντίθετα, τους κρατούσε για πολλές μέρες, 
φιλοξενώντας τους, τιμώντας με τις πρώτες θέσεις76 και 
μετά, δεχόμενος τα λύτρα, τους ελευθέρωνε. Όταν 
αυτοί επέστρεφαν στην πατρίδα τους, οι πολίτες τους 
θεωρούσαν ύποπτους διότι πίστευαν πως είχαν γίνει 
φίλοι με τον Ιέρωνα. 
 
48. ΚΟΝΩΝ 
Όταν οι σύμμαχοι του Κόνωνα τον εγκατέλειπαν, 
εκείνος έστειλε λιποτάκτη να πληροφορήσει τους 
εχθρούς ότι ετοιμάζονταν τάχα να αποδράσουν καθώς 
και το από πού και το πότε. Οι εχθροί έστησαν ενέδρα 
και παραφύλαγαν. Ο Κόνων ανακοίνωσε στους 
συμμάχους πως ήταν ασφαλέστερο να υποχωρήσουν, 
επειδή είχε πληροφορηθεί την ενέδρα. Οι άντρες που 
υποχωρούσαν, αντιλαμβανόμενοι την ενέδρα εκ των 
προτέρων, γύρισαν πίσω και παρέμειναν πολεμώντας 
μαζί του μέχρι που να νικήσει ο Κόνων. 
 
30. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 
Ο Θεμιστοκλής, εξόριστος από την Αθήνα, 
επιβιβάστηκε, χωρίς να τον αναγνωρίσουν, σε πλοίο 
που πήγαινε στην Ιωνία. Όταν το πλοίο οδηγήθηκε 
εξαιτίας της κακοκαιρίας στη Νάξο, την οποία 
πολιορκούσαν οι Αθηναίοι, φοβήθηκε και είπε στον 
πλοίαρχο ποιος ήταν· και τον απείλησε πως, αν δεν τον 
έσωζε, θα τον κατηγορούσε στους Αθηναίους πως είχε 
πειστεί να τον πάρει έναντι χρημάτων. Για να σωθούν 
λοιπόν και οι δύο, του είπε:«Φοβισμένος ο πλοίαρχος 
συμφώνησε να μην αποβιβαστεί και έσπευσε να 
ανοιχτεί στη θάλασσα με ταχύτητα85.  
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8. Καταφέρνουμε με τρόπο να δημιουργούμε την έκπληξη 
8. ΕΛΝΗΣ 
Όταν οι Λακεδαιμόνιοι αφάνισαν την Τεγέα36, ο 
Έλληνης37, ο βασιλιάς των Αρκάδων, έστειλε όσους 
ήταν ακόμα ακμαίοι σε ύψωμα πάνω από τους 
εχθρούς με τη διαταγή να επιτεθούν τα μεσάνυχτα. 
Τους γέρους και τα παιδιά διέταξε να περιμένουν 
μπροστά από την πόλη και να ανάψουν την ίδια ώρα 
τεράστια φωτιά. Οι εχθροί, κατάπληκτοι από το 
θέαμα της φωτιάς, έστρεψαν προς τα εκεί τα μάτια 
τους κι εκείνοι  που βρίσκονταν στο ύψωμα τους 
επιτέθηκαν, σκότωσαν τους περισσότερους και 
έπιασαν πολλούς αιχμαλώτους που τους αλυσόδεσαν. 
Έτσι, εκπληρώθηκε ο χρησμός: 
Θα σου δώσω την Τεγέα για να χορεύεις χτυπώντας 
τα πόδια σου38. 
 
26. ΒΙΑΣ 
Ο Κροίσος ο Λύδος ετοιμαζόταν να πλεύσει εναντίον 
των νησιωτών. Ο Βίας ο Πριηνέας εξέπληξε τον 
Λυδό λέγοντας:«Οι νησιώτες αγόρασαν πολλά άλογα 
για να τα χρησιμοποιήσουν εναντίον σου». Ο 
Κροίσος είπε γελώντας:«Ω Δία, μακάρι να έπιανα 
τους νησιώτες στην ηπειρωτική χώρα». Και ο Βίας 
αποκρίθηκε:«Τι άλλο φαντάζεσαι πως προσεύχονται 
κι εκείνοι στον Δία παρά να πιάσουν τον Κροίσο, ένα 
στεριανό, στη θάλασσα;» Το επιχείρημα του Βίαντα 
έπεισε τον Κροίσο να μην πλεύσει εναντίον των 
νησιών68. 
 
47. ΘΡΑΣΥΛΟΣ 
Ο Θρασύλος124, θέλοντας να δώσει την εντύπωση 
στους εχθρούς πως είχε λίγες μόνο τριήρεις, 
πρόσταξε τους κυβερνήτες να συντάξουν τα πλοία 
ανά δύο και να σηκώσουν τα πανιά του ενός, αφού 
δέσουν το άλλο με μικρά σκοινιά στον μεσαίο ζυγό 
των κωπηλατών, έτσι ώστε να κινείται μαζί με το 
πρώτο και να μη φαίνονται τα πανιά του άλλου 
πλοίου από τη θάλασσα. Με αυτό τον τρόπο 
απέκρυψε τα μισά από τα πλοία του. 
Ο Θρασύβουλος και οι στρατηγοί του πολιορκούσαν 
τους Βυζαντίους. Ο Αναξίλας και οι άλλοι Βυζάντιοι 
στρατηγοί, φοβούμενοι μήπως η πόλη αλωθεί κατά 
κράτος, συμφώνησαν να παραδώσουν το Βυζάντιο σε 
ορισμένο χρονικό διάστημα και έδωσαν ομήρους για 
την τήρηση της συνθήκης. Με αυτούς τους όρους οι 
άντρες του Θρασύβουλου άνοιξαν πανιά για την 
Ιωνία, αλλά την ίδια νύχτα έκαναν μεταβολή και 
κατέβαλαν την πόλη των Βυζαντίων αφύλακτη125.  
 

25. ΠΙΤΤΑΚΟΣ 
Ο Πιττακός και ο Φρύνων μονομαχούσαν για το 
Σίγειο66· συμφώνησαν να έχουν και οι δύο ίδια όπλα. 
Πράγματι, τα φανερά όπλα ήταν τα ίδια. Ο Πιττακός 
όμως, που είχε κρύψει κάτω από την ασπίδα του δίχτυ, 
τύλιξε με αυτό τον Φρύνωνα και τραβώντας τον προς 
το μέρος του σκότωσε με ευκολία· έτσι «ψάρεψε» το 
Σίγειο για τους Λέσβιους με δίχτυ67. Ακόμα και σήμερα 
οι μονομάχοι έχουν δίχτυ, όπως δίδαξε ο Πιττακός. 
 
ΘΗΡΩΝ ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗ 
Οι Σελινούντιοι73 είχαν παραταχθεί εναντίον των 
Καρχηδονίων. Πολλοί νεκροί κείτονταν άταφοι και οι 
εχθροί συνέχιζαν να επιτίθενται. Οι Σελινούντιοι δεν 
τολμούσαν να τους θάψουν, αλλά ούτε μπορούσαν ν’ 
αντέξουν το θέαμα των άταφων νεκρών χωρίς να 
δίνουν σημασία· έτσι, έκαναν συμβούλιο για το τι 
έπρεπε να κάνουν. Ο Θήρων υποσχέθηκε πως, αν του 
έδιναν τριακόσιους δούλους που μπορούσαν να κόβουν 
ξύλα, θα πήγαινε μαζί τους, θα έκαιγε τα πτώματα και 
θα ανήγειρε τύμβο πάνω από τον ομαδικό τους τάφο. 
Αλλά κι αν τους νικούσαν οι εχθροί, η πόλη δεν θα 
διέτρεχε μεγάλο κίνδυνο αν έχανε έναν πολίτη και την 
αξία τριακοσίων δούλων. Οι Σελινούντιοι ενέκριναν 
την πρόταση του και συμφώνησαν να τον αφήσουν να 
διαλέξει όποιους δούλους ήθελε. Εκείνος, αφού διάλεξε 
τους εύρωστους και ακμαίους, τους οδήγησε έξω, 
δίνοντάς τους δρεπάνια, τσεκούρια και αξίνες, σαν να 
σκόπευαν να κόψουν ξύλα για τη νεκρική πυρά τόσων 
νεκρών. Μόλις όμως βγήκαν, ο Θήρων τους έπεισε να 
επιτεθούν στους αφέντες τους και αργά το βράδυ 
επέστρεψαν στην πόλη. Οι φύλακες των τειχών τους 
αναγνώρισαν και τους άφησαν να μπουν. Ο Θήρων, 
δολοφονώντας τους ίδιους τους φύλακες και 
σκοτώνοντας τους περισσότερους πολίτες ενώ 
κοιμόνταν, κατέλαβε την πόλη και έγινε τύραννος των 
Σελινουντίων. 
 
49. ΞΕΝΟΦΩΝ 
Όταν κάποτε οι βάρβαροι είχαν καταλάβει εκ των 
προτέρων στενό τόπο, από τον οποίο θα περνούσαν 
αναγκαστικά οι Έλληνες, ο Ξενοφών διαπίστωσε πως ο 
λόφος, στον οποίο είχαν τη φρουρά  τους οι βάρβαροι, 
ήταν ευπρόσβλητος από κάποιο βουνό. Παίρνοντας 
μαζί του όσους Έλληνες έκρινε πως θα ήταν αρκετοί, 
πορεύτηκε προς αυτό το βουνό θέλοντας να βρεθεί από 
πάνω τους, τράπηκαν σε φυγή και ο Ξενοφών πέρασε 
τους Έλληνες με ασφάλεια132.       



 12 

9. Ένα στοιχείο που κάνουμε χρήση είναι η παραπλάνηση. 
 
39. ΝΙΚΙΑΣ 
Ο Νικίας, καταδιωκόμενος από τον Γύλιππο101, που 
κόντευε να τον φτάσει, του έστειλε κήρυκα λέγοντας 
πως θα έκανε ό,τι τον πρόσταζε και πως θα έπρεπε 
τώρα να στείλει κάποιον που θα έδινε και θα λάμβανε 
τους όρκους. Ο Γύλιππος, δίνοντας πίστη στον 
κήρυκα, στρατοπέδευσε και, σταματώντας την 
καταδίωξη, έστειλε αντιπρόσωπο μαζί με τον κήρυκα 
του Νικία, έχοντας καταλάβει οχυρότερη θέση, 
ξανάρχισε τον πόλεμο, αφού είχε καταφέρει να 
οργανώσει την υποχώρηση με το στρατήγημα του 
κήρυκα. 
 
1. ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ 
Ο Αγησίλαος, μαθαίνοντας πως οι Θηβαίοι φύλαγαν 
το πέρασμα προς τον Σκώλο, διέταξε όλες τις 
πρεσβείες από τους Έλληνες να παραμείνουν στις 
Θεσπιές, αλλά και να συγκεντρώσουν εκεί όλες τις 
προμήθειες του στρατού. Μαθαίνοντας αυτά οι 
Θηβαίο, πήγαν στο πέρασμα για τις Θεσπιές και το 
φρουρούσαν άγρυπνα. Ο Αγησίλαος, διανύοντας 
απόσταση δύο ημερών σε μία, βρήκε το πέρασμα για 
τον Σκώλο έρημο και πέρασε χωρίς μάχη12. 
 
1. ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ 
Ο Αγησίλαος αφάνισε την περιοχή των Θηβών. Οι 
Θηβαίοι κατέλαβαν τον δύσβατο λόφο, με τ’ όνομα 
«Γριάς κάθισμα», πάνω από τον δρόμο, έτσι ώστε να 
είναι και η παράταξη για μάχη δύσκολη και η 
προέλαση αδύνατη. Παράλληλα προσποιήθηκε πως 
στρέφει τον στρατό του για να τον οδηγήσει εναντίον 
της πόλης των Θηβαίων, που ήταν έρημη, αφού όλοι 
είχαν φύγει για την εκστρατεία. Οι Θηβαίοι, 
φοβούμενοι για την πόλη, εγκατέλειψαν τον λόφο και 
βιάστηκαν να πάνε στην πόλη τους. Ο Αγησίλαος 
πέρασε τον λόφο ανεμπόδιστα13. 
 
42. ΓΥΛΙΠΠΟΣ 
Ο Γύλλιπος113, επιθυμώντας να είναι διοικητής με 
απόλυτη εξουσία του στρατού των Συρακουσών, 
συγκέντρωσε τους στρατηγούς των Συρακουσίων και 
τους είπε πως ήταν τάχα απαραίτητο να περιτειχίσουν 
κάποιο λόφο ανάμεσα στην πόλη και στο στρατόπεδο 
των Αθηναίων. Όταν εκείνοι πείστηκαν, αυτός 
έστειλε νύχτα ένα λιποτάκτη να αναφέρει στους 
εχθρούς την απόφασή τους. Όταν την έμαθαν, οι 
Αθηναίοι κατέλαβαν πρώτοι τον λόφο. Ο Γύλιππος 
παραπονέθηκε με αγανάκτηση ότι είχαν διαρρεύσει 
απόρρητα σχέδια Για να μην ξανασυμβεί λοιπόν κάτι 
τέτοιο , οι προύχοντες των Συρακουσίων 
παραχώρησαν την αρχηγία του πολέμου σε ένα και 
μοναδικό, τον Γύλιππο.      

 
14. ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ 
Ο Κλεομένης, βασιλιάς των Λακεδαιμονίων, 
πολεμούσε με τους Αργείους και στρατοπέδευσε 
απέναντί τους46. Οι Αργείοι παρακολουθούσαν 
προσεχτικά όσα έκανα οι εχθροί. Για όλα όσα ήθελε να 
κάνει, ο Κλεομένης έδινε τις διαταγές του στη στρατιά 
με κήρυκα, και οι Αργείοι έσπευσαν να κάνουν τα ίδια: 
όταν οι Λακεδαιμόνιοι οπλίζονταν, οπλίζονταν και 
αυτοί· όταν προέλαυναν, προέλαυναν κι αυτοί, και 
όταν οι Λακεδαιμόνιοι αναπαύονταν, αναπαύονταν κι 
εκείνοι. Τότε ο Κλεομένης έδωσε κρυφά εντολή, όταν ο 
κήρυκας θα ανήγγειλε το πρόγευμα, να οπλιστούν. Ο 
κήρυκας το ανήγγειλε· οι Αργείοι πήγαν να φάνε 
πρωινό, ενώ ο Κλεομένης οδήγησε εναντίον τους 
οπλισμένους άντρες και σκότωσε με ευκολία τους 
άοπλους και ανυπεράσπιστους Αργείους. 
 
40. ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 
Αφού κατέλαβε την Κατάνη, ο Αλκιβιάδης έστειλε στις 
Συρακούσες έμπιστό του Καταναίο και γνώριμο των 
Συρακουσίων, σαν να τον είχαν στείλει τάχα κάποιοι 
φίλοι τους από την Κατάνη, των οποίων τα ονόματα θα 
γνώριζαν. Αυτός λοιπόν ο άντρας ανέφερε ότι οι 
Αθηναίοι είχαν εγκαταλείψει το στρατόπεδό τους και 
διέμεναν άοπλοι στην Κατάνη κι έτσι, αν αυτοί 
καταλάμβαναν το στρατόπεδο των Αθηναίων τα 
ξημερώματα, θα μπορούσαν εύκολα να πιάσουν τους 
άοπλους άντρες αποκλεισμένους μέσα στην πόλη. Οι 
στρατηγοί των Συρακουσίων τον πίστεψαν και 
πρόσταξαν ολόκληρο τον στρατό τον στρατό τους να 
βγει με κατεύθυνση την Κατάνη, όπου στρατοπέδευσαν 
στον ποταμό Σύμαιθο. Όταν ο Αλκιβιάδης τους είδε να 
πλησιάζουν, επιβίβασε βιαστικά τον στρατό του στις 
τριήρεις και έπλευσε ενάντια στην άδεια πόλη των 
Συρακουσίων χωρίς να τον εμποδίσει κανείς. Γκρέμισε 
το προτείχισμα που βρισκόταν στην πλευρά τους και 
επιδόθηκε σε λεηλασίες104. 
 
1. ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ 
Ο Αγησίλαος πολιορκούσε τη Φώκαια για πολύ καιρό 
και δεν είχε ούτε την ισχύ να καταλάβει την πόλη ούτε 
μπορούσε να αντέξει το χάσιμο του χρόνου. Οι 
σύμμαχοι όμως των Φωκαέων ήταν πολύ πιο 
ταλαιπωρημένοι από εκείνον. Ο Αγησίλαος έσπασε την 
πολιορκία και αυτοί καταχαρούμενοι που ο εχθρός είχε 
αποχωρήσει. Τότε ο Αγησίλαος ξαναγύρισε και 
κατέλαβε την πόλη των Φωκαέων έρημη από 
συμμάχους. 
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10. Κάποιες φορές χρειάζεται κάτι να θυσιάσουμε ή να προσφέρουμε για να 
κατακτήσουμε κάτι    άλλο μεγαλύτερης αξίας ή σημασίας για μας

 
18. ΚΟΔΡΟΣ 
Ανάμεσα στους Αθηναίους και τους Πελοποννήσιους 
γινόταν πόλεμος. Ο θεός είχε δώσει χρησμό ότι οι 
Αθηναίοι θα νικούσαν αν ο βασιλιάς τους πέθαινε από 
χέρι Πελοποννήσιου. Βασιλιάς των Αθηναίων ήταν ο 
Κόδρος .Μαθαίνοντας για τον χρησμό, οι εχθροί 
έδωσαν εντολή σε όλους να μένουν μακριά από τον 
Κόδρο κατά τη διάρκεια των μαχών. Ο Κόδρος τότε –
ήταν δειλινό- ντύθηκε σαν αυτούς που μαζεύουν ξύλα 
για τη φωτιά και, προχωρώντας πέρα από το 
χαράκωμα, έκοβε ξύλα. Έτυχε να έχουν πάει και 
κάποιοι Πελοποννήσιοι να μαζέψουν ξερόκλαδα. Ο 
Κόδρος είχε αψιμαχία μαζί τους και τραυμάτισε 
μερικούς από αυτούς με το δρεπάνι του. Εκείνοι όμως 
πρόλαβαν και τον σκότωσαν με τα δρεπάνια τους κι 
έφυγαν χαρούμενοι, θεωρώντας ότι έπραξαν 
ανδραγάθημα. Οι Αθηναίοι, παιανίζοντας – γιατί 
άλλωστε να καθυστερούσαν, αφού είχε εκπληρωθεί ο 
χρησμός;- προέλασαν στη μάχη με θάρρος και σθένος 
μεγαλύτερο, αφού προηγουμένως, πριν από τη μάχη, 
έστειλαν κήρυκα και ζήτησαν το σώμα του βασιλιά. Οι 
Πελοποννήσιοι, συνειδητοποιώντας το γεγονός, 
τράπηκαν σε φυγή· και οι Αθηναίοι, μετά τη νίκη τους, 
καθιέρωσαν για τον Κόδρο τιμές ήρωα, διότι με τον 
εκούσιο θάνατό του νίκησε τους εχθρούς 
χρησιμοποιώντας τέχνασμα. 

 
16. ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ 
Ο Λυκούργος εξανάγκασε τους Λακεδαιμονίους να 
υπακούουν στους νόμους από μεγαλύτερο φόβο για 
τους θεούς. Όποτε επινοούσε νόμο, έστελνε στους 
Δελφούς και ρωτούσε τον θεό αν ήταν ωφέλιμος. Η 
Πυθία, που είχε δωροδοκηθεί με χρήματα, 
χρησμοδοτούσε πάντα ότι ήταν ωφέλιμος. Οι 
Λακεδαιμόνιοι, από τον φόβο του θεού, υπάκουγαν 
στους νόμους σαν να ήταν χρησμοί48. 

 
31. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
Ο Αριστείδης και ο Θεμιστοκλής ήταν οι μεγαλύτεροι 
εχθροί απ’ όλους ως πολιτικοί αντίπαλοι. Όταν όμως 
επιτέθηκε ο Πέρσης, πήραν ο ένας τον άλλον και 
βγήκαν έξω από την πόλη· κατέβασαν και οι δυο το 
δεξί τους χέρι στο ίδιο μέρος και ενωμένα τα δάχτυλα, 
είπαν:«Καταθέτουμε εδώ την έχθρα μας μέχρι να 
τελειώσουμε τον πόλεμο εναντίον του Πέρση»86. Αφού 
είπαν τούτα τα λόγια, σήκωσαν τα χέρια τους λύνοντας 
τα δάχτυλα και, σαν να έθαβαν κάτι, γέμισαν έπειτα 
την τρύπα με χώμα. Επέστρεψαν και καθ’ όλη τη 
διάρκεια του πολέμου ήταν μονοιασμένοι. Η ομόνοια 

των στρατηγών ήταν αυτό που κυρίως επέφερε τη νίκη 
εναντίον των βαρβάρων.  

 
1. ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ 
Ο Αγησίλαος πολεμούσε εναντίον των Ακαρνάνων 
και τους έκανε επιδρομές την εποχή που έπρεπε να 
σπείρουν τη γη. Οι Λάκωνες είχαν αποφασίσει να 
εμποδίσουν τους εχθρούς να σπείρουν .Ο Αγησίλαος 
τους το επέτρεψε με τη σκέψη ότι θα επιθυμούσαν 
περισσότερο την ειρήνη, αν είχαν σοδειές για τις 
οποίες θα ανησυχούσαν. «Αν όμως δεν λαχταρούν 
την ειρήνη», είπε, «τότε θα έχουν σπείρει για μας»1. 
 
49. ΞΕΝΟΦΩΝ 
Ο Ξενοφών οδηγούσε πίσω τους μυρίους. Επειδή οι 
ιππείς του Τισσαφέρνη ενοχλούσαν τα ζώα που 
μετέφεραν τις αποσκευές, συνέστησαν να κάψουν τις 
άμαξες και τις περιττές αποσκευές, καθώς επίσης και 
τις σκηνές, έτσι ώστε οι Έλληνες να μην 
ταλαιπωρούνται μαχόμενοι γι’ αυτά και να 
εμποδίζονται να προχωρήσουν130. 
Όταν οι βάρβαροι ενοχλούσαν με συνεχείς επιθέσεις 
τους Έλληνες κατά την πορεία, ο Ξενοφών παρέταξε 
τη φάλαγγα σε σχηματισμό δύο μετώπων και 
προχώρησε, βάζοντας τις αναγκαίες αποσκευές 
μεταξύ των δύο και τοποθετώντας στα μετόπισθεν 
ιππείς, ακοντιστές και πελταστές που απέκρουαν τους 
επιτιθέμενους βαρβάρους131. 
 
49. ΚΟΝΩΝ 
Ο Κόνων, σύμμαχος του Φαρνάβαζου, όταν ο 
Αγησίλαος αφάνιζε τηνΑσία127, έπεισε τον Πέρση να 
στείλει χρυσάφι στους δημαγωγούς των Ελληνικών 
πόλεων, οι οποίοι, παίρνοντάς το, θα έπειθαν τις 
πόλεις τους να επιχειρήσουν πόλεμο εναντίον των 
Λακεδαιμόνιων. Οι δωροδοκημένοι έπεισαν τους 
συμπολίτες τους και άρχισε ο Κορινθιακός 
πόλεμος128.οι Σπαρτιάτες ανακάλεσαν τον Αγησίλαο 
από την Ασία. 
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11. Κάποιες φορές χρειάζεται να κερδίζουμε την εμπιστοσύνη της αντίπαλης πλευράς. 
Αντίθετα εμείς δε θα πρέπει ποτέ να εμπιστευόμαστε πλήρως. 

 
6. ΚΡΕΣΦΟΝΤΗΣ 
Ο Κρεσφόντης, ο Τήμενος και οι γιοι του Αριστόδημου 
μοίραζαν την Πελοπόννησο. Συμφώνησαν να 
μοιράσουν τη γη στα τρία, στη Σπάρτη, στο Άργος και 
στη Μεσσηνία. Ο Κρεσφόντης, επιθυμώντας να 
κρατήσει τη Μεσσηνία, που την έκρινε για καλύτερη, 
πρότεινε:«Ο πρώτος κι ο δεύτερος κλήρος που θα 
τραβηχτούν ας είναι για τη Σπάρτη και το Άργος και η 
Μεσσηνία ας πάει στο τρίτο». Οι άλλοι πείστηκαν και 
έριξαν κλήρο, βάζοντας σε κανάτι με νερό από μια 
πέτρα λευκή, ενώ ο Κρεσφόντης έριξε χωμάτινο βόλο, 
όμοιο με πέτρα, που έλιωσε αμέσως. Οι δυο πέτρινοι 
κλήροι που βγήκαν έδωσαν το Άργος στον Τήμενο και 
τη Σπάρτη στους γιους του Αριστόδημου. Ο 
Κρεσφόντης, ενώ πήρε τη Μεσσηνία με τέχνασμα, 
φάνηκε ότι την πήρε από τύχη35. 
 
37. ΚΛΕΩΝ 
Ο Κλέων παρέδωσε στους Αβυδηνούς τη Σηστό94 όχι 
με φανερή μάχη αλλά με κρυφό τέχνασμα. Ο 
Θεόδωρος, διοικητής της φρουράς στη Σηστό και 
σύντροφος του Κλέωνα, είχε ερωτικές σχέσεις με μια 
γυναίκα στα προάστια· έβγαινε έξω τη νύχτα βγάζοντας 
μια πέτρα από τη στενή υδρορροή που διέτρεχε το 
τείχος και, επανατοποθετώντας την πέτρα όταν 
ξαναέμπαινε, κατάφερνε να μην τον παίρνει είδηση 
κανείς. Στον Κλέωνα ομολόγησε αυτό που έκανε, σαν 
παιχνίδι. Ο Κλέων φανέρωσε το μυστικό στους 
Αβυδηνούς και περιμένοντας μια ασέληνη νύχτα, όταν 
ο Θεόδωρος είχε βγάλει την πέτρα από την υδρορροή 
και ήταν απασχολημένος με τη μοιχεία, έβαλε μέσα 
κρυφά τους στρατιώτες, που σκότωσαν τους φρουρούς, 
άνοιξαν τις πύλες από μέσα για να μπει ολόκληρη η 
δύναμη και κατέκτησαν με ευκολία τη Σηστό.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27. ΓΕΛΩΝ 
Ο Γέλων ο Συρακούσιους, γιος του Δεινομένη, 
εκλέχτηκε στρατηγός με απόλυτη εξουσία κατά τη 
διάρκεια του πολέμου εναντίον του Ιμίλκωνα του 
Καρχηδόνιου69 .Αφού αγωνίστηκε λαμπρά και 
νίκησε, παρουσιάστηκε στην εκκλησία του δήμου και 
λογοδότησε για τη διαχείρισή του, για τις δαπάνες, 
τον χρόνο, τα όπλα, τα άλογα, τις τριήρεις κι 
επαινέθηκε για όλα. Στο τέλος, έβγαλε τα ρούχα του 
και στάθηκε ανάμεσά τους γυμνός. «Στέκω έτσι 
γυμνός μπροστά σας και εσείς είστε οπλισμένοι· αν 
διέπραξα λοιπόν κάποια βιαιότητα, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε εναντίον μου σίδερο, φωτιά και 
πέτρες». Ο λαός άρχισε να φωνάζει επαινώντας τον 
ως άριστο στρατηγό. Ως απάντηση, εκείνος 
είπε:«Τότε στο μέλλον να εκλέξετε πάλι τέτοιο 
στρατηγό». Ο λαός ανταπάντησε: «Μα δεν έχουμε 
άλλον στρατηγό». Αφού κλήθηκε με αυτόν τον τρόπο 
να γίνει στρατηγός για δεύτερη φορά, έγινε τύραννος 
αντί για στρατηγός των Συρακουσίων. 
 
43. ΕΡΜΟΚΡΑΤΗΣ115 
Όταν επαναστάτησαν οι δούλοι στις Συρακούσες και 
είχε συγκεντρωθεί μεγάλο πλήθος από αυτούς, ο 
Ερμοκράτης έστειλε ως πρεσβευτή στον Σωσίστρατο, 
τον αρχηγό τους, τον Δαϊμαχο, έναν από τους 
ιππάρχους που ήταν φίλος του Σωσιστράτου και 
δικός του άνθρωπος. Του ανακοίνωσε για 
λογαριασμό των στρατηγών των ότι θα άφηναν όλους 
τους δούλους ελεύθερους, ότι θα έδιναν σε όλους 
όπλα και τα ίδια χρήματα για διατροφή που έδιναν 
και στους στρατιώτες, ότι θα ονόμαζαν τον 
Σωσίστρατο συνάρχοντά τους και ότι θα έπρεπε τώρα 
να έρθει για να μετέχει σε στρατιωτικά ζητήματα. Ο 
Σωσίστρατος, εμπιστευόμενος τη φιλία του 
Δαϊμαχου, πήρε είκοσι από τους καλύτερους 
αρχηγούς των δούλων και πήγε. Αυτοί λοιπόν 
συνελήφθησαν και δέθηκαν. Ο Ερμοκράτης βγήκε με 
εξακόσιους οπλίτες και, αφού συνέλαβε τους 
δούλους, δεσμεύτηκε με όρκο ότι δεν θα πάθουν 
κανένα κακό αν ξαναγυρίσει ο καθένας στον αφέντη 
του. Πείστηκαν και επέστρεψαν εκτός από 
τριακόσιους μόνο, που αυτομόλησαν προς τους 
Αθηναίους. 
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12. Να δίνουμε σημασία σε πολύ μικρές λεπτομέρειες «οιωνούς» που μας προϊδεάζουν για την 
συνέχεια. 

 
30. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 
Ο θεός χρησμοδότησε στους Αθηναίους: 
Σαλαμίνα θεϊκή, εσύ θα καταστρέψεις τα παιδιά των  
γυναικών77. 
Επειδή οι Αθηναίοι φοβήθηκαν από τον χρησμό, ο 
Θεμιστοκλής είπε: «Τα παιδιά των εχθρών· διότι δεν 
θα ονόμαζε ο θεός τη Σαλαμίνα θεϊκή, αν επρόκειτο 
να καταστρέψει τα παιδιά των Ελλήνων». Τούτα τα 
λόγια έδωσαν θάρρος στους Αθηναίους και η νίκη 
επιβεβαίωσε την εξήγησή του. 
 
7. ΚΥΨΕΛΟΣ 
Ο Κύψελος κυβερνούσε την Αρκαδία. Οι Ηρακλείδες 
εκστράτευσαν εναντίον των Αρκάδων. Υπήρχε 
χρησμός που έλεγε να κάνουν ειρήνη, αν δεχτούν 
δώρα φιλοξενίας από τους Αρκάδες. Το καλοκαίρι ο 
Κύψελος πρόσταξε τους γεωργούς να κόψουν τα 
φρούτα και να τα τοποθετήσουν κατά μήκος του 
δρόμου, καθώς υποχωρούσαν. Οι στρατιώτες των 
Ηρακλείδων έφαγαν με μεγάλη ευχαρίστηση τα 
φρούτα. Ο Κύψελος πήγε να συναντήσει τους 
Ηρακλείδες και τους κάλεσε να φάνε και να πιούνε. 
Όταν οι Ηρακλείδες αρνήθηκαν την τιμή, 
ενθυμούμενοι τον χρησμό, τους είπε:«Όμως οι 
στρατιώτες σας δέχτηκαν πριν από σας τη φιλοξενία 
μας παίρνοντας τα φρούτα μας». Έτσι λοιπόν, με την 
πονηριά του Κύψελου, οι Ηρακλείδες έκαναν ειρήνη 
με τους Αρκάδες. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 
Όταν ο θεός χρησμοδότησε: 
Είθε ο Δίας, που βλέπει μακριά, να δώσει ξύλινο τείχος 
στην Τριτογένεια78, 
οι άλλοι Αθηναίοι συνιστούσαν να τειχιστεί η 
ακρόπολη, ενώ ο Θεμιστοκλής να επιβιβαστούν στιες 
τριήρεις, επειδή, κατά την γνώμη του, αυτές ήταν το 
ξύλινο τείχος των Αθηναίων. Οι Αθηναίοι πείστηκαν, 
επιβιβάστηκαν, ναυμάχησαν και νίκησαν. 
 
32. ΛΕΩΝΙΔΑΣ 
Ενώ ο Λεωνίδας ετοιμαζόταν να συνάψει μάχη, 
βλέποντας να μαζεύονται σύννεφα καταιγίδας, είπε 
στους αξιωματικούς ότι δεν έπρεπε να εκπλαγούν αν 
εκδηλώνονταν αστραπές και βροντές, διότι αυτά 
συμβαίνουν αναγκαστικά όταν κινείται ένα άστρο. 
Όταν λοιπόν εκδηλώθηκαν πολλά σημάδια από τον 
Δία, οι άντρες του Λεωνίδα, γνωρίζοντας εκ των 
προτέρων τι συνέβαινε, προχωρούσαν με θάρρος. Οι 
εχθροί όμως τρόμαξαν, αποθαρρύνθηκαν σχετικά με τη 
μάχη κι έτσι νικήθηκαν.  
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13.Είναι σίγουρα βοηθητικό με τεχνάσματα να διαγνώσουμε την επιθυμία του αντιπάλου μας. 
 
38. ΒΡΑΣΙΔΑΣ 
Πλέοντας εναντίον της Σκιώνης96 νύχτα, ο 
Βρασίδας έβαλε μπροστά μια φιλική τριήρη. Ο 
ίδιος ακολουθούσε από πίσω με μικρό πλοιάριο, 
έτσι ώστε, αν εμφανιζόταν κάποιο εχθρικό σκάφος 
μεγαλύτερο του πλοιαρίου του, θα αμυνόταν η 
τριήρης, και αν εμφανιζόταν άλλη αντίπαλη 
τριήρης, θα πρόφτανε να διαφύγει και να σωθεί με 
το πλοιάριό του, ενώ η τριήρης θα μαχόταν 
εναντίον της. 
 
42. ΓΥΛΙΠΠΟΣ 
Θέλοντας να καταλάβει τον λόφο που είχαν 
καταλάβει προηγουμένως οι Αθηναίοι, ο Γύλιππος 
επάνδρωσε είκοσι από τις πολλές του τριήρεις και 
έκανε συχνά γυμνάσια. Όταν τα πληρώματα είχαν 
γυμναστεί καλά, έστειλε τη νύχτα τις τριήρεις το 
πέλαγος με διαταγές να καταπλεύσουν με το 
ξεκίνημα της επόμενης μέρας. Μόλις οι εχθροί τις 
είδαν να καταπλέουν, ανοίχτηκαν κι αυτοί εναντίον 
τους. Οι τριήρεις τράπηκαν σε φυγή και οι 
Αθηναίοι τις καταδίωκαν όσο πιο γρήγορα 
μπορούσαν· ο Γύλιππος από τη μεριά του 
επάνδρωσε και τα υπόλοιπα πλοία και ανοίχτηκε 
στη θάλασσα. Όση ώρα συνέβαιναν όλα τούτα και 
ενώ οι Αθηναίοι ήταν απασχολημένοι με τη 
ναυμαχία, το πεζικό του Γύλιππου συντάχτηκε και 
κατάλαβε με μεγάλη ευκολία τον λόφο, διώχνοντας 
τους Αθηναίους φρουρούς114.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
40. ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 
Στην περιοχή της Κυζίκου108, ο Αλκιβιάδης έστειλε 
τον Θηραμένη και τον Θρασύβουλο μαζί με τα 
περισσότερα πλοία, προκειμένου να ανακόψουν την 
υποχώρηση των εχθρών προς την πόλη. Ο ίδιος με 
λίγες τριήρεις βγήκε στ’ ανοιχτά για να 
ναυμαχήσει. Υποτιμώντας τον ο Μίνδαρος, 
ανοίχτηκε κι αυτός με περισσότερες τριήρεις. Όταν 
βρέθηκαν κοντά, οι άντρες του Αλκιβιάδη 
προσποιήθηκαν πως τρέπονταν σε φυγή και οι 
άντρες του Μίνδαρου, περιχαρείς γιατί νόμιζαν πως 
νικούσαν, τους καταδίωξαν. Όταν έφτασαν κοντά 
στους άντρες του Θηραμένη και του Θρασύβουλου, 
ο Αλκιβιάδης ύψωσε το σινιάλο και έστρεψε τα 
πλοία του πλώρη με αυτά των αντιπάλων. Ο 
Μίνδαρος στράφηκε προς την πόλη, αλλά οι άντρες 
του Θηραμένη τον προϋπάντησαν αποκλείοντάς 
τον, κι εκείνος προσπάθησε να ξεφύγει προς τους 
ονομαζόμενους Κλήρους που ανήκαν στη χώρα των 
Κυζικηκών. Αλλά κι εκεί ο στρατός του 
Φαρνάβαζου του εμπόδισε να αποβιβαστεί. Ο 
Αλκιβιάδης καταδίωξε τα πλοία που βρίσκονταν 
στη θάλασσα και τα τσάκιζε με τα έμβολα, ενώ όσα 
ήταν αγκυροβολημένα και όσους έβγαιναν τους 
θέριζαν οι άντρες του Φαρνάβαζου109. Τελικά ο 
Μίνδαρος έπεσε και έδωσε στον Αλκιβιάδη 
λαμπρότατη νίκη.   
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14. Στην περίπτωση που κινδυνεύουμε ν’ αποκαλυφθούμε έχουμε πάλι στο νου μας ένα 

σχέδιο δράσης. 
 
30. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 
Οι Αθηναίοι ύψωσαν τα τείχη της πόλης τους· οι 
Σπαρτιάτες δυσανασχετούσαν. Ο Θεμιστοκλής τους 
εξαπάτησε. Ο τρόπος με τον οποίο τους εξαπάτησε 
ήταν ο ακόλουθος: Έφτασε ως πρεσβευτής στη 
Σπάρτη και διέψευσε με όρκο ότι οι Αθηναίοι 
ύψωσαν το τείχος . «Αν δε με πιστεύετε, στείλτε 
τους καλύτερους να ελέγξουν, κρατώντας εμένα 
όμηρο». Οι Σπαρτιάτες έστειλαν τους ανθρώπους 
τους και ο Θεμιστοκλής έστειλε κρυφά οδηγίες 
στους Αθηναίους να εμποδίσουν τους επιθεωρητές 
στην πατρίδα τους μέχρι να επιστρέψει ο ίδιος. 
Έτσι κι έγινε. Οι επιθεωρητές ελευθερώθηκαν και 
οι Αθήνα απέκτησε τείχος χωρίς να θέλουν οι 
Λακεδαιμόνιοι81. 
 

24. ΙΣΤΙΑΙΟΣ 
Ο Ιστιαίος ο Μιλήσιος63, που ζούσε στην Περσία 
στην αυλή του βασιλιά Δαρείου, επιθυμούσε να 
στείλει επιστολή διότι οι δρόμοι φυλάγονταν. 
Ξύρισε λοιπόν τα μαλλιά ενός πιστού σκλάβου και 
χάραξε στο κεφάλι του:«Ιστιαίος προς 
Αρισταγόρα64:Ξεσήκωσε την Ιωνία σε αποστασία»· 
μετά άφησε τα μαλλιά να φυτρώσουν πάλι πάνω 
από τα στίγματα. Με αυτό τον τρόπο ο 
στιγματισμένος άνθρωπος πέρασε απαρατήρητος 
από τους φύλακες και κατεβαίνοντας στη θάλασσα 
ξύρισε τι κεφάλι του και έδειξε στον Αριστάγορα το 
χαραγμένο μήνυμα. Ο Αριστάγορας το διάβασε και 
ξεσήκωσε την Ιωνία σε επανάσταση65. 
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 15.Πολύ βασικό συστατικό η ευελιξία μας. 
 

38. ΒΡΑΣΙΔΑΣ 
Σ’ ένα στενό μέρος και ενώ ο εχθρός έκανε επίθεση 
στην οπισθοφυλακή του, ο Βρασίδας είπε στους 
άντρες του να κόβουν και να φέρνουν ξύλα, με 
βάρδιες, από ένα λόφο. Έβαλε φωτιά στα ξύλα, έτσι 
ώστε, όταν υψώθηκε μεγάλη φλόγα, η επίθεση του 
εχθρού στα μετόπισθεν εμποδίστηκε και ο Βρασίδας 
μπόρεσε να υποχωρήσει με ασφάλεια. 
 
1. ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ 
Αφού εισέβαλε στη Βοιωτία, ο Αγησίλαος διέταξε 
τους συμμάχους να αφανίσουν τη χώρα και να 
κόψουν τα δέντρα. Επειδή εκείνοι δίσταζαν, τους 
διέταξε να σταματήσουν τον αφανισμό, αλλά άρχισε 
να αλλάζει τη θέση του στρατοπέδου δυο και τρεις 
φορές την μέρα Αναγκαστικά λοιπόν, για να στήσουν 
τα καταλύματά τους, έκοβαν τα δέντρα για τη δική 
τους ανάγκη και όχι για να βλάψουν τους εχθρούς. 
Ωστόσο η βλάβη που υπέστησαν οι εχθροί ήταν η 
ίδια. 
 
1. ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ 
Κάποια φορά που πολλοί είχαν αυτομολήσει και ο 
στρατός ήταν πολύ φοβισμένος, ο Αγησίλαος, για να 
μην καταλάβουν όσοι έμειναν αυτούς που είχαν 
λιποτακτήσει, έστειλε νύχτα άντρες στις στρωμνές 
και τα συσσίτια με διαταγή να μαζέψουν τις 
πεταμένες ασπίδες και να του τις φέρουν, έτσι ώστε 
να μη γίνει έρευνα για τον ιδιοκτήτη της ασπίδας που 
βρέθηκε ριγμένη στο έδαφος. Έτσι, οι λιποτάκτες δεν 
έγιναν αντιληπτοί αφού δεν φαίνονταν τα όπλα 
τους16. 

 

13. ΜΕΝΕΛΑΟΣ 
Ο Μενέλαος, φέρνοντας πίσω την Ελένη από την 
Αίγυπτο44, έπιασε λιμάνι στη Ρόδο. Όταν κάποιος 
ανήγγειλε πως είχε φτάσει ο Μενέλαος με την Ελένη, 
η Πολυξώ, η πενθούσα γυναίκα του Τληπόλεμου που 
είχε πεθάνει στην Τροία45, θέλοντας να εκδικηθεί τον 
θάνατο του άντρα της, έτρεξε προς τα πλοία μαζί με 
όλους τους Ρόδιους, άντρες και γυναίκες, κρατώντας 
φωτιές και πέτρες. Ο Μενέλαος, εμποδιζόμενος από 
τον άνεμο να ανοιχτεί στα βαθιά, έκρυψε την Ελένη 
στο αμπάρι του πλοίου και φόρεσε στην πιο όμορφη 
θεραπαινίδα τα ρούχα της Ελένης και το διάδημα 
εκείνης. Οι Ρόδιοι, πιστεύοντας ακράδαντα πως είναι 
η Ελένη,…φωτιές και πέτρες στη θεραπαινίδα και 
θεωρώντας το θάνατο της Ελένης ικανοποιητική 
εκδίκηση για τον Τληπόλεμο, έφυγαν. Ο Μενέλαος 
τότε απέπλευσε μαζί με την Ελένη. 

. 
 
15. ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ 
Μετά από είκοσι χρόνια πολέμου των Λακεδαιμονίων 
με τους Μεσσηνίους47, ο Πολύδωρος υποκρίθηκε πως 
είχε μια διαφωνία με τον βασιλιά από τον άλλο οίκο, 
τον Θεόπομπο, κι έστειλε λιποτάκτη να πει πως οι 
βασιλιάδες μαλώνουν και θα εγκαταλείψουν ο ένας 
τον άλλο. Οι Μεσσήνιοι παραφύλαγαν. Ο Θεόπομπος 
αναχώρησε και έκρυψε τον στρατό του λίγο πιο πέρα 
για να επιστρέψει. Βλέποντας τούτα οι Μεσσήνιοι, 
αψήφησαν τον Πολύδωρο μόνο του, προέλασαν από 
την πόλη με όλες τους τις δυνάμεις κι άρχισαν να 
μάχονται. Όταν οι σκοποί έδωσαν το σύνθημα, ο 
Θεόπομπος ήρθε γύρω γύρω χωρίς να τον δουν, 
κατέλαβε την έρημη πόλη και επιτέθηκε στους 
Μεσσηνίους από πίσω, ενώ οι άντρες του Πολύδωρου 
τους επιτίθονταν από μπροστά. Βαλλόμενοι κι από τις 
δυο μεριές, οι Μεσσήνιοι ηττήθηκαν κατά κράτος. 
 
49. ΞΕΝΟΦΩΝ 
Κάποτε που ο Ξενοφών προσπαθούσε να διαβεί ένα 
ποτάμι, αλλά εμποδιζόταν από τους βαρβάρους που 
ήταν παραταγμένοι στην αντίπερα όχθη, επέλεξε 
χίλιους Έλληνες και τους έστειλε σε άλλο πέρασμα, 
ενώ ο ίδιος άνοιγε διά της βίας πέρασμα αντιμέτωπος 
με τους εχθρούς. Όταν οι άντρες που είχε στείλει 
πέρασαν απέναντι, προς τη μεριά των εχθρών, και 
βρέθηκαν από πάνω τους, τους κατάφεραν πολλά 
χτυπήματα και οι άντρες που ήταν μαζί με τον 
Ξενοφώντα πέρασαν απέναντι ακίνδυνα. 
 
20. ΣΟΛΩΝ 
Επειδή οι Αθηναίοι έχανα, έθεσαν σε ισχύ νόμο που 
έλεγε:«Να θανατώνεται εκείνος που θα διακηρύττει 
την πλεύση στη Σαλαμίνα για μάχη». Ο Σόλων, χωρίς 
να φοβηθεί τον θάνατο, κατέλυσε τον νόμο· τον 
κατέλυσε με τούτο τον τρόπο: Υποκρίθηκε πως 
τρελάθηκε και πηγαίνοντας στην αγορά τραγουδούσε 
ελεγείες· οι ελεγείες ήταν άσματα του Άρη. Με τούτα 
ξεσήκωνε τους Αθηναίους για μάχη52. Εκείνοι, 
κυριευμένοι από τις Μούσες και τον Άρη, ξεκίνησαν 
αμέσως, τραγουδώντας και αλαλάζοντας ταυτόχρονα, 
και νίκησαν τους Μεγαρίτες κατά κράτος. Η 
Σαλαμίνα έγινε πάλι κτήμα των Αθηναίων και ο 
Σόλων προκάλεσε μεγάλο θαυμασμό τόσο για το ότι 
κατέλυσε το νόμο μέσω της τρέλας όσο και για το ότι 
νίκησε στον πόλεμο με τη μουσική.    

 
 
 
 



 20 

16.Καλό είναι αν βρεθούμε σε δυσχερή θέση να μην τα παρατήσουμε αμέσως αλλά να 
μεταβάλλουμε κάπως τις θέσεις μας, να πάρουμε λίγο διαφορετική στάση. 

 
3. ΗΡΑΚΛΗΣ 
Όταν ο Ηρακλής πολεμούσε με τους Μινύες31, που 
ήταν δεινοί ως έφιπποι μαχητές σε πεδιάδα, μη 
τολμώντας να εμπλακεί σε μάχη μαζί τους, έστρεψε 
εναντίον τους έναν ποταμό. Κι αυτός ήταν ο ποταμός 
Κηφισός, που συνόρευε με δυο βουνά, τον Παρνασσό 
και το Ηδύλιο. Κόβοντας τη Βοιωτία στη μέση, 
προτού εκβάλλει στη θάλασσα, πέφτει σε μεγάλο 
χάσμα και εξαφανίζεται. Ο Ηρακλής, περιβάλλοντας 
τούτο το χάσμα με τείχος από μεγάλες πέτρες, 
έστρεψε τον ποταμό προς την πεδιάδα, όπου οι 
Μινύες έτρεχαν έφιπποι, και όταν η πεδιάδα έγινε 
λίμνη, το ιππικό των Μινύων αχρηστεύτηκε. Αφού 
νίκησε, ο Ηρακλής έριξε το τείχος και ο Κηφισός 
επανήλθε στην παλιά του διαδρομή. 
 
28. ΘΗΡΩΝ 
Ο Θήρων είχε παρατάξει τον στρατό του εναντίον 
των Καρχηδονίων71. Όταν οι εχθροί τράπηκαν σε 
φυγή, οι Σικελιώτες72 ρίχτηκαν στο στρατόπεδο για 
να λεηλατήσουν τις σκηνές, αλλά σκοτώνονταν από 
τους συμμάχους των εχθρών Ίβηρες. Ο Θήρων, 
βλέποντας τον μεγάλο όλεθρο, έστειλε άντρες με 
διαταγή να περικυκλώσουν και να κάψουν τις σκηνές 
στα μετόπισθεν των εχθρών. Όταν ξεπήδησε μεγάλη 
φλόγα, οι εχθροί, που δεν είχαν πια σκηνές, τράπηκαν 
σε φυγή προς τα πλοία. Οι Σικελιώτες τους 
καταδίωξαν και σκότωσαν τους περισσότερους δίπλα 
στα πλοία.  
 

 
39. ΝΙΚΙΑΣ 
Ο Νικίας είχε με λίγους στρατιώτες σε κυκλικό 
τείχος100, ενώ η υπόλοιπη δύναμη βρισκόταν στη 
Θάψο. Όταν οι Συρακούσιοι κατέλαβαν το προπύργιο 
του οχυρού, μέσα στο οποίο βρίσκονταν πολλά ξύλα, 
ο Νικίας, ανήμπορος να αμυνθεί, έβαλε φωτιά στα 
ξύλα. Η φλόγα, που σηκώθηκε σε μεγάλο ύψος, 
απέκρουσε τον εχθρό. Στο μεταξύ, η δύναμη από τη 
Θάψο ήρθε σε βοήθειά του. 
 
40. ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 
Ο Αλκιβιάδης είχε τραπεί σε φυγή από τον 
Τιρίβαζο107. Δρόμος υπήρχε μόνο ένας. Ο Τιρίβαζος 
δεν πολεμούσε, όταν ο Αλκιβιάδης έμενε στη θέση 
του, και τον κυνηγούσε όταν τρεπόταν σε φυγή. Ο 
Αλκιβιάδης περίμενε να νυχτώσει, έκοψε πολλά 
ξύλα, τα έκανε σωρό, τους έβαλε φωτιά κι έφυγε 
βιαστικά. Βλέποντας οι βάρβαροι τη λάμψη της 
φωτιάς, νόμιζαν πως οι Έλληνες ήταν ακόμη στη 
θέση τους· όταν όμως κατάλαβαν τι είχε συμβεί, 
όρμησαν ξοπίσω τους· επειδή όμως δεν μπορούσαν 
να περάσουν τον δρόμο, διότι ήταν φραγμένος από τη 
φωτιά, σταμάτησαν την καταδίωξη. 
 
41. ΑΡΧΙΔΑΜΟΣ 
Ο Αρχίδαμος οδηγούσε τη νύχτα τους στρατιώτες 
τους ενάντια στις Καρύες112. Ο δρόμος ήταν άνυδρος, 
τραχύς και οι στρατιώτες ήταν αγανακτισμένοι λόγω 
της κόπωσης. Ο Αρχίδαμος τους παρηγορούσε όσο 
μπορούσε και τους παρακαλούσε να μην 
εγκαταλείψουν με τίποτα. Μετά την αιφνιδιαστική 
τους επίθεση κι αφού σκότωσαν πολλούς εχθρούς, 
κατέλαβα τον τόπο και την ώρα του δείπνου 
πανηγύριζαν για τη νίκη. Ο Αρχίδαμος τους ρωτούσε 
σε ποια στιγμή πίστευαν πως πάρθηκε η πόλη. 
Μερικοί είπαν όταν αρχίσαμε την επίθεση, άλλοι, 
όταν ρίξαμε τα ακόντια κι άλλοι πάλι, όταν ρίξαμε τα 
βέλη. «Καθόλου», είπε εκείνος. «Έγινε τότε που 
πορευόμαστε σ’ εκείνο τον μακρύ και άνυδρο δρόμο· 
διότι η προθυμία για μόχθο νικάει, από τη φύση της, 
τα πάντα».  
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17.Προσαρμόζουμε τον τρόπο δράσης μας πάνω στον αντίπαλο.
 
 
3. ΗΡΑΚΛΗΣ 
Ο Ηρακλής, φοβισμένος από τη δύναμη του 
Ερυμάνθιου κάπρου, έπιασε το θηρίο με δόλο. Ο 
κάπρος κοιμόταν κάτω στο φαράγγι όμως ήταν 
γεμάτο χιόνι. Ο Ηρακλής έριξε από πάνω πολλές 
πέτρες, με αποτέλεσμα ο κάπρος εξαγριωμένος 
αναπηδά και πέφτει από τον θυμό του πάνω στο 
χιόνι· έτσι, βουλιάζοντας και περπατώντας, πιάνεται. 
 
38. ΒΡΑΣΙΔΑΣ 
Ο Βρασίδας ήρθε κρυφά στην Αμφίπολη και 
συνειδητοποίησε την ταραχή αυτών που ήταν μέσα 
στην πόλη. Θεωρώντας μη ασφαλή μια μάχη με 
απελπισμένους ανθρώπους, ανήγγειλε με κήρυκα 
στους Αθηναίους ότι θα μπορούσαν να φύγουν άφοβα 
με τη συνθήκη και να κρατήσουν τα υπάρχοντά τους, 
και στους Αμφιπολίτες ότι η πόλη τους θα ήταν 
αυτόνομη να γινόταν σύμμαχοι των Λακεδαιμονίων. 
Πεισμένοι από τη διακήρυξη, οι Αθηναίοι 
αναχώρησαν και οι Αμφιπολίτες ενώθηκαν με τους 
Λακεδαιμονίους. Ο Βρασίδας απέκτησε την 
Αμφίπολη με στμφωνία95. 
 
1. ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ 
Κάποτε εκδηλώθηκε στάση στη Σπάρτη με 
αποτέλεσμα να καταλάβει η πλειοψηφία των οπλιτών 
τον λόφο που ήταν αφιερωμένος στην Ισσωρία 
Άρτεμη, κοντά στην Πιτάνη15. Οι Βοιωτοί και οι 
Αρκάδες που είχαν εισβάλει τους πίεζαν με συνεχείς 
επιθέσεις και ο φόβος ήταν απερίγραπτος κάτω από 
τις συνθήκες πολέμου και στάσης που επικρατούσαν. 
Ο Αγησίλαος όμως δεν φοβήθηκε. Ωστόσο, τη χρήση 
ένοπλης βίας εναντίον εκείνων που βρίσκονταν στον 
λόφο την έκρινε επικίνδυνη, αλλά και το να τους 
παρακαλέσει το θεωρούσε ταπεινωτικό και δεν το 
έκανε. Ανεβαίνοντας τον λόφο ο ίδιος, μόνος και 
άοπλος, και χωρίς να αλλάξει πολύ την έκφρασή του 
προσώπου του, είπε: «Νέοι, δεν σας παρέταξα εδώ· 
εσείς πηγαίνετε σε αυτόν εκεί τον λόφο» -έδειξε έναν 
άλλον- «κι εσείς σε εκείνο το μέρος και φυλάξτε». Οι 
Λάκωνες, νομίζοντας πως αγνοούσε την πρόθεσή 
τους να αποστατήσουν, τον σεβάστηκαν και 
υποχώρησαν υπάκουα στο μέρος που τους είχε 
διατάξει. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, στέλνοντας 
τους αρχηγούς της στάσης, που ήταν δώδεκα, κρυφά 
άλλον εδώ, άλλον εκεί, την κατέστειλε.  

 
 
32. ΛΕΩΝΙΔΑΣ 
Παρατάσσοντας τις δυνάμεις του στις Θερμοπύλες, 
ο Λεωνίδας αχρήστεψε τον μεγάλο αριθμό των 
βαρβάρων λόγω της στενότητας της περιοχής. 
 
1. ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ 
Αν και είχε ήδη παραταχθεί, ο Αγησίλαος 
υποχώρησε όταν είδε πως οι σύμμαχοι επίτηδες 
δείλιαζαν να πολεμήσουν. Η υποχώρηση γινόταν 
μέσα από στενά περάσματα στα βουνά, στα οποία 
περίμενε πως οι Βοιωτοί θα επιτίθονταν. Έβαλε 
λοιπόν τους Λάκωνες στην εμπροσθοφυλακή και 
τους συμμάχους στην οπισθοφυλακή, έτσι ώστε, 
όταν θα επιτίθονταν οι εχθροί από πίσω, οι 
σύμμαχοι να αναγκαστούν να πολεμήσουν γενναία. 
 
45. ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ 
Ο Λύσανδρος, αφού υποσχέθηκε στους φίλους του 
στη Μίλητο να τους βοηθήσει να καταλύσουν τη 
δημοκρατία, έφτασε στη Μίλητο και στους 
στασιαστές μίλησε αυστηρά, ενώ στους δημότες 
διακήρυξε πως θα συνέπραττε μαζί τους για να 
εξασφαλιστεί η ελευθερία τους. Ο λαός, δίνοντας 
πίστη στον Λύσανδρο που έλεγε καλά πράγματα, 
έλπιζε, απροετοίμαστος, για το καλύτερο. Όταν 
έλαβαν το σύνθημα, οι φίλοι του ξεσηκώθηκαν και 
στην επίθεση σκότωσαν πολύ κόσμο· έτσι η 
Μίλητος βρέθηκε υπό την εξουσία των φίλων του 
Λύσανδρου118.   
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18.Να κάνουμε χρήση των δυνάμεών μας με ανάλογο τρόπο και ποσότητα ώστε να μην           

κατασπαταλούνται ούτε να καλύπτονται πλήρως. 
 

 
 

1. ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ 
Ο Αγησίλαος εισέβαλε στην περιοχή των 
Ακαρνάνων. Όταν αυτοί κατέφυγαν στα βουνά, δεν 
επέδραμε εναντίον τους άμεσα, αλλά έστειλε τους 
άντρες του στα πλάγια της περιοχής με τη διαταγή να 
ξεριζώσουν τα δέντρα. Οι Ακαρνάνες, 
περιφρονώντας τον εξαιτίας της αργοπορίας του και 
της ενασχόλησής του με τα δέντρα, κατέβηκαν από 
τα βουνά στις πόλεις στις πεδιάδες. Ο Αγησίλαος, 
διανύοντας απόσταση εκατόν εξήντα σταδίων μέσα 
σε μικρό διάστημα της νύχτας, έπιασε με την αυγή 
τους Ακαρνάνες στην πεδιάδα και αποχώρησε 
παίρνοντας λεία μεγάλο αριθμό ανθρώπων, κοπαδιών 
και άλλων αποκτημάτων11. 
 
16. ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ 
Ο Λυκούργος συμβούλευε: «Μην εκστρατεύετε 
πολλές φορές, Λάκωνες, ενάντια στους ίδιους λαούς 
για να μη διδάξετε τους αντιπάλους σας πώς να 
πολεμήσουν». 
 
35. ΜΥΡΩΝΙΔΗΣ 
Ο Μυρωνίδης οδηγούσε τους Αθηναίους εναντίον 
των Θηβών. Όταν προχώρησε μέσα στην πεδιάδα, 
τους πρόσταξε να ακουμπήσουν κάτω τα όπλα τους 
και να κοιτάξουν γύρω τους. Ενώ κοιτούσαν, τους 
είπε: «Βλέπετε πόσο μεγάλη είναι η πεδιάδα. Σε μια 
τόσο μεγάλη πεδιάδα, όταν ο εχθρός έχει ιππικό, αν 
τραπούμε σε φυγή, το ιππικό που θα μας καταδιώξει 
αναπόφευκτα θα μας πιάσει. Αν όμως μείνουμε στις 
θέσεις μας, υπάρχουν πολλές ελπίδες να νικήσουμε». 
Με αυτό λοιπόν τον τρόπο πείστηκαν να 
υπερασπιστούν τις θέσεις τους και ο Μυρωνίδης 
προήλασε, νικώντας, μέχρι τη Φωκίδα και τους 
Λοκρούς.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3. ΗΡΑΚΛΗΣ 
Όταν έπλευσε στην Τροία, ο Ηρακλής αποβιβάστηκε 
για να πολεμήσει πεζός και πρόσταξε τους 
κυβερνήτες των πλοίων να σταματήσουν στ’ ανοιχτά. 
Έτσι το πεζικό των Τρώων νικιόταν, ενώ οι ιππείς 
έκαναν επιδρομή προς τα πλοία· δεν κατάφεραν όμως 
να τα καταλάβουν, έτσι όπως αργοσάλευαν 
αγκυροβολημένα. Ο Ηρακλής τους καταδίωξε και 
τους σκότωσε όλους δίπλα στην παραλία, μιας και 
δεν μπορούσαν να ξεφύγουν διά της θαλάσσης. 
 
29. ΙΕΡΩΝ 
Ο Ιέρων74, εμποδιζόμενος από τους εχθρούς να διαβεί 
ένα ποτάμι, τοποθέτησε τους οπλίτες στο πέρασμα 
και πρόσταξε τους ιππείς ν’ ανέβουν το ποτάμι σαν 
να είχαν σκοπό να το διαβούν από πιο ψηλά, ενώ 
τους ελαφρά οπλισμένους άντρες να προχωρήσουν 
πιο ψηλά από το ιππικό. Οι εχθροί αντέδρασαν 
μετακινώντας τις δυνάμεις τους πιο πάνω για να 
εμποδίσουν τους ιππείς και τους ελαφρά 
οπλισμένους. Τότε ο Ιέρων πέρασε απέναντι τους 
οπλίτες, ανοίγοντας δρόμο διά της βίας μεταξύ των 
λίγων εχθρών που είχαν μείνει πίσω και αμέσως 
ύψωσε σινιάλο στους ελαφρά οπλισμένους και τους 
ιππείς. 
 
48. ΚΟΝΩΝ 
Ο Κόνων είχε τραπεί σε φυγή στη θάλασσα από τον 
Καλλικρατίδα, που είχε τις διπλάσιες τριήρεις, και τα 
βρισκόταν ήδη κοντά στη Μυτιλήνη126. Επειδή τα 
Λακωνικά πλοία είχαν σκορπίσει κατά τη διάρκεια 
της καταδίωξης, ύψωσε τη βαθυκόκκινη σημαία· 
αυτό ήταν σύνθημα προς τους κυβερνήτες για μάχη. 
Στρέφοντας τα πλοία τους αντιμέτωπα με τα 
Λακωνικά, επιτέθηκαν με τα έμβολα. Σε πλήρη 
αταξία και σύγχυση αλλά και ξαφνιασμένα από την 
απροσδόκητη στροφή, πολλά από τα πλοία έπαθαν 
ρωγμές και πολλά βυθίστηκαν. Ο Κόνων κέρδισε 
ολοκληρωτική νίκη.     
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