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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ & ΣΚΕΨΕΙΣ 
 Οι γραπτές αναφορές είναι χρήσιμες μόνο όταν διαβάζονται από το 

Βασιλιά. 

 Όταν ο βασιλιάς έχει αρχηγούς που συμφωνούν πάντα μαζί του, 

«θερίζει» μετριότατες συμβουλές. 

 Ο συνετός αρχηγός, δε σκοτώνει ποτέ έναν Ούνο που φέρνει άσχημα 

νέα. Αντιθέτως ο συνετός αρχηγός σκοτώνει τον Ούνο εκείνο που 

αποτυγχάνει να μεταφέρει τα άσχημα νέα. 

 Ο αρχηγός που κάνει λάθος ερωτήσεις, λαμβάνει πάντα λάθος 

απαντήσεις. 

 Ο συνετός αρχηγός δεν κάνει ποτέ μια ερώτηση της οποίας την 

απάντηση δεν επιθυμεί να ακούσει. 

  

 ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ 

 Η σπουδαιότητα ενός Ούνου, μετριέται με τις θυσίες που είναι 

πρόθυμος να κάνει για το καλό του έθνους. 

 Ένας αρχηγός θα πρέπει πάντα να είναι πάνω από μικροπρέπειες και να 

προκαλεί τους Ούνους του να κάνουν το ίδιο. 

 Ένας αρχηγός δεν μπορεί να κερδίσει όταν χάνει την ψυχραιμία του. 

Θα πρέπει να έχει αυτοπεποίθηση και να στηρίζεται στις δυνάμεις του, 

έτσι ώστε ακόμη κι όταν δεν κερδίζει, να ξέρει ότι έχει κάνει το 

καλύτερο που μπορούσε. 

 Ένας αρχηγός δεν είναι απαραίτητο να διαθέτει εξέχουσα εξυπνάδα για 

να είναι πετυχημένος, αλλά θα πρέπει να έχει ακόρεστη δίψα για νίκη, 

απόλυτη πίστη στο σκοπό του και ανίκητη γενναιότητα που θα του 

επιτρέπει να αντιστέκεται σε αυτούς που τον αποκαρδιώνουν. 

 Σπάνια οι εγωκεντρικοί, φαντασμένοι και νάρκισσοι αρχηγοί είναι 

μεγάλοι ηγέτες, αλλά είναι μεγάλοι ειδωλοποιητές του εαυτού τους. 

 Οι μεγάλοι αρχηγοί ποτέ δεν παίρνουν τους εαυτούς τους στα σοβαρά. 

(Διαφορετικά θεωρούν τον εαυτό τους αλάνθαστο) 
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 Ο σοφός αρχηγός προσαρμόζεται – δεν συμβιβάζεται. 

 Οι αρχηγοί που πίνουν με τους Ούνους τους, γίνονται ένα με αυτούς 

και παύουν να είναι οι αρχηγοί τους. 

 Οι αδύναμοι αρχηγοί περιβάλλονται από αδύναμους Ούνους. 

 Οι ισχυροί αρχηγοί περιβάλλονται από ισχυρούς Ούνους. 

 Όταν ένας αρχηγός πραγματοποιεί μια μεγάλη επιτυχία, η ζήλια που 

αισθάνονται οι άλλοι γι’ αυτόν, γίνεται εντονότερη. 

  

 ΚΟΥΡΑΓΙΟ 

 Οι Ούννοι θα πρέπει να μάθουν νωρίς, ότι το να ξεπεράσουν μια 

κακουχία είναι μια εμπειρία που τους επηρεάζει όλες τις υπόλοιπες 

μέρες της ζωής τους. 

 Οι επιτυχημένοι Ούννοι, μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν τις δυστυχίες 

και να  ξεπερνούν τα λάθη. 

 Ένας Ούννος μπορεί να καταφέρει οτιδήποτε αρκεί να είναι πρόθυμος 

να πληρώσει το τίμημα. Ο ανταγωνισμός μειώνεται στην κορυφή της 

ιεραρχίας. 

  

  

  

  

 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 Όλες οι αποφάσεις εμπεριέχουν κάποιο κίνδυνο. 

 Ο χρόνος δε βελτιώνει πάντα μια κατάσταση για ένα βασιλιά ή για τους 

Ούνους του. 

 Βασικά λάθη είναι αναπόφευκτα όταν επιτρέπεται η άσκηση κριτικής 

και η λήψη αποφάσεων σε αναρμόδιους. 

 Οι γρήγορες αποφάσεις δεν είναι πάντοτε και οι βέλτιστες. Απ’ την 

άλλη, ούτε οι αβίαστες αποφάσεις είναι πάντοτε οι καλύτερες. 

 Οι αρχηγοί δε θα πρέπει ποτέ να εμπλέκονται με βιασύνη σε 

αντιπαραθέσεις. 

 Η πίστη ενός αρχηγού στην ικανότητά του να λαμβάνει αποφάσεις 

αποτρέπει τα μεγάλα λόγια από μέρος του προς τους Ούνους του. 

  

 Είναι θλιβερό να λαμβάνονται οι τελικές αποφάσεις από αρχηγούς που 

εδρεύουν μίλια μακριά από το μέτωπο και οι οποίοι, μόνο να 

μαντέψουν μπορούν την κατάσταση και τις δυνατότητες του στρατού, 

γνωστές αποκλειστικά στο λοχαγό που βρίσκεται στο πεδίο μάχης. 
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 Όταν η νίκη δε θα είναι γλυκιά, ο αρχηγός θα πρέπει να κρατάει τους 

Ούνους του μακριά από τον πόλεμο. 

 Η ικανότητα λήψης δύσκολων αποφάσεων, χωρίζει τους αρχηγούς από 

τους Ούνους. 

 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ 
 Οι σοφοί αρχηγοί ποτέ δεν βάζουν τους Ούνους τους σε καταστάσεις 

όπου οι αδυναμίες τους θα κυριαρχήσουν των δυνάμεών τους. 

 Οι καλοί Ούνοι πετυχαίνουν ό,τι ο αρχηγός τους περιμένει από αυτούς. 

 Ο σοφός αρχηγός ποτέ δεν περιμένει οι Ούνοι του να δράσουν πέρα 

από τη σοφία και την κατανόησή τους. 

 Ο σοφός αρχηγός αναθέτει τις δύσκολες αποστολές στους Ούνους που 

μπορούν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. 

 Η παραίτηση δεν είναι εξουσιοδότηση. Η παραίτηση είναι δείγμα 

αδυναμίας. Η εξουσιοδότηση είναι δείγμα δύναμης. 

 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΡΧΗΓΩΝ 

 Οι δυνατοί αρχηγοί πάντα έχουν και μεγάλες αδυναμίες. Το καθήκον 

του βασιλιά είναι να κάνει τις δυνάμεις ενός αρχηγού να υπερισχύσουν. 

 Οι Ούνοι μαθαίνουν λιγότερα από την επιτυχία παρά από την αποτυχία. 

 Οι Ούνοι μαθαίνουν πολύ γρηγορότερα όταν έρχονται αντιμέτωποι με 

τη δυστυχία. 

 Ο καλός αρχηγός, παίρνει ρίσκο εξουσιοδοτώντας έναν άπειρο Ούνο με 

σκοπό την ενδυνάμωση των ηγετικών του ικανοτήτων. 

 Η εμπειρία των Ούνων θα πρέπει να είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο 

ώστε να τους επιτρέπει να διευρύνουν και να εμβαθύνουν τους εαυτούς 

για να αναπτύξουν τον χαρακτήρα που θα χρειαστούν όταν γίνουν 

αρχηγοί. 

 Οι Ούνοι είναι καλύτερα προετοιμασμένοι να γίνουν αρχηγοί όταν 

αντιμετωπίζουν τις κατάλληλες προκλήσεις σε διαδοχικά υψηλότερα 

επίπεδα υπευθυνότητας. 

 Αν ήταν εύκολο να είσαι αρχηγός, θα ήταν ο καθένας. 

 Χωρίς προκλήσεις, η δύναμη ενός Ούνου δε γίνεται ποτέ αντιληπτή. 

 Η άσκηση της κατάλληλης πίεσης, είναι κεφαλαιώδους σημασίας στην 

ανάπτυξη αρχηγών. 
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                  ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ& ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
 Ένας Ούνος θα πρέπει πάντα να ρίχνει μια ματιά και πίσω από την 

πλάτη του, όταν βρίσκεται σε πολιτικό πόλεμο. 

 Η ουσία της νίκης για τους Ούνους βρίσκεται στις απαντήσεις των 

ερωτήσεων: Πού; και Πότε; 

 Οι Ούνοι θα πρέπει να εμπλέκονται μόνο σε πολέμους που μπορούν να 

κερδίσουν. 

 Οι Ούνοι επιτρέπεται να εισέρχονται σε έναν πόλεμο μόνο ως 

αποτέλεσμα αποτυχημένης διπλωματίας. Εντούτοις, ο πόλεμος μπορεί 

να είναι απαραίτητος για την έναρξη της διπλωματίας. 

 Για τους Ούνους, οι συγκρούσεις είναι μέσα στη φύση τους. 

 Οι Ούνοι κάνουν εχθρούς μόνο σκόπιμα. 

 Οι Ούνοι ποτέ δεν παίρνουν κάτι με τη βία όταν μπορούν να το 

κερδίσουν με τη διπλωματία. 

 Οι αρχηγοί θα πρέπει να θυμούνται ότι η φιλοξενία, η ζεστασιά και η 

ευγένεια θα σαγηνεύσουν και τον πιο επιθετικό εχθρό. 

 Οι αρχηγοί συχνά προδίδονται από αυτούς που εμπιστεύονται 

περισσότερο. 

  

  

 ΣΤΟΧΟΙ 

 Επιφανειακοί στόχοι οδηγούν σε επιφανειακά αποτελέσματα. 

 Σαν έθνος, θα πετυχαίναμε περισσότερα αν οι Ούνοι συμπεριφερόταν 

σαν οι εθνικοί στόχοι να ήταν το ίδιο σημαντικοί γι’ αυτούς όσο και οι 

προσωπικοί τους. 

 Ιδιαίτερη σημασία για την επιτυχία ενός Ούνου είναι η βαθιά 

κατανόηση της επιθυμίας του βασιλιά του. 

 Οι στόχοι ενός Ούνου θα πρέπει πάντα να είναι αντάξιοι των 

προσπαθειών του. 

 Ο Ούνος που δεν έχει στόχο δε θα μάθει ποτέ πότε τον έχει πετύχει. 

 Η συμμόρφωση ενός Ούνου, δεν οδηγεί πάντα στην επιθυμητή 

απόδοση. 

 Οι αρχηγοί θα πρέπει πάντα να στοχεύουν ψηλά, κυνηγώντας 

πράγματα που θα κάνουν τη διαφορά, αντί να ψάχνουν το ασφαλές 

μονοπάτι της μετριότητας. 

  

 ΗΓΕΤΕΣ & ΗΓΕΣΙΑ 
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 Οι βασιλείς θα πρέπει πάντα να προάγουν σε αρχηγούς τους 

καλύτερους Ούνους, ανεξάρτητα από το πόσο απαραίτητοι είναι στην 

τρέχουσα θέση τους. 

 Ποτέ να μην μεταθέτεις ήδη ενεργούς αρχηγούς. Τοποθέτησε τον πιο 

ικανό Ούνο υπεύθυνο, δώσε του ευθύνη και εξουσία και κράτα τον 

υπόλογο. 

 Ένας σοφός αρχηγός, ποτέ δεν εξαρτάται από την τύχη. Αντιθέτως, 

εμπιστεύεται το μέλλον του στη σκληρή δουλειά, την αντοχή, το 

κουράγιο και την θετική διάθεση. 

 Ένας σοφός αρχηγός γνωρίζει ότι είναι υπεύθυνος για την ευημερία 

των Ούνων του και ενεργεί ανάλογα. 

 Το να είναι κάποιος ο ηγέτης των Ούνων συχνά είναι μια μοναχική 

δουλειά. 

 Από τη στιγμή που αναλαμβάνουν δράση, οι αρχηγοί θα πρέπει να 

κυνηγούν τη νίκη, όχι το αδιέξοδο – και σίγουρα όχι το συμβιβασμό. 

 Η από κοινού ανάληψη ρίσκου, θα ενδυναμώσει τη σχέση ενός 

αρχηγού με τους Ούνους του. 

 Οι δυνατοί αρχηγοί παρακινούν και εμπνέουν την απόδοση των Ούνων 

τους. 

 Οι καλύτεροι αρχηγοί αναπτύσσουν την ικανότητα να κάνουν τις 

κατάλληλες ερωτήσεις την κατάλληλη στιγμή. 

 Ένας αρχηγός δεν μπορεί ποτέ να είναι υπεύθυνος, όταν βρίσκεται στα 

πίσω τμήματα του στρατού. 

  

  

  

  

 ΑΝΤΙΛΗΨΗ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

 Στις δύσκολες στιγμές, το έθνος θα καλεί πάντα τον πιο σκληρό αρχηγό 

να ηγηθεί. 

 Ο Ούνος που παίρνει τον εαυτό του πολύ σοβαρά έχει χάσει την 

ικανότητα να αντιλαμβάνεται σωστά τις καταστάσεις. 

 Αυτά που ένας Ούνος αντιλαμβάνεται, είναι η πραγματικότητά του. 

 Οι Ούνοι που φαίνεται να είναι απασχολημένοι, δε δουλεύουν πάντα. 

 Το καλύτερο είναι οι φίλοι σου και οι εχθροί σου να μιλούν με καλά 

λόγια για σένα. Εντούτοις, είναι καλύτερα να μιλούν άσχημα για σένα 

από το να μη μιλούν καθόλου. Όταν τίποτε δεν μπορεί να ειπωθεί για 
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έναν Ούνο, τότε πιθανότατα αυτός δεν έχει καταφέρει τίποτα 

σημαντικό. 

 Αντίθετα με αυτό που πιστεύουν πολλοί αρχηγοί, οι Ούνοι δε σε 

θυμούνται γι’ αυτά που έκανες στο παρελθόν, αλλά γι’ αυτά που οι 

περισσότεροι νομίζουν ότι έκανες. 

  

 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΤΟΡΘΩΜΑΤΑ 

 Είναι πιο αριστοκρατικό να είναι κάποιος ένας καλός Ούνος από ένας 

κακός αρχηγός. 

 Ακόμη και οι Ρωμαίοι έχουν τη δύναμη να αντέχουν τις δυστυχίες που 

φέρνουν στους άλλους. 

 Αν όλοι οι Ούνοι ήταν τυφλοί, ένας μονόφθαλμος πολεμιστής θα ήταν 

βασιλιάς. 

 Οι μεγάλοι αρχηγοί αποδέχονται την αποτυχία σε μερικά πράγματα με 

σκοπό να διαπρέψουν σε πιο σημαντικά. 

 Κάθε Ούνος είναι υπεύθυνος για τη μετατροπή των εμπειριών του και 

των καταστάσεων που βιώνει σε επιτυχία – κανένας άλλος Ούνος, και 

σίγουρα όχι Ρωμαίος, μπορεί να πράξει για έναν Ούνο αυτό που ο ίδιος 

αμελεί να κάνει για τον εαυτό του. 

  

 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΛΥΣΕΙΣ 

 Οι Ούνοι θα πρέπει να μαθαίνουν να εστιάζουν σε ευκαιρίες αντί για 

προβλήματα. 

 Μερικοί Ούνοι έχουν λύσεις για τις οποίες δεν υπάρχουν προβλήματα. 

  

  

  

  

  

 ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ & ΤΙΜΩΡΙΑ 

 Αν ένας ανίκανος αρχηγός απολυθεί, σπάνια τοποθετούμε στη θέση του 

τον αμέσως υψηλότερα υφιστάμενό του. Γιατί, όταν ένας αρχηγός έχει 

αποτύχει, παρομοίως έχουν και οι υφιστάμενοι επικεφαλείς του. 

 Αν πεις έναν Ούνο ότι κάνει καλή δουλειά όταν αυτό δε συμβαίνει, δε 

θα ακούει για πολύ καιρό και ακόμη χειρότερα, δε θα πιστεύει στους 

επαίνους όταν αυτοί είναι δικαιολογημένοι. 

  

 ΑΝΟΧΗ 



 8 

 Κάθε Ούνος έχει κάποια αξία – έστω κι αν περιορίζεται στο να 

χρησιμοποιείται ως κακό παράδειγμα. 

 Το σφάλμα στην ανάθεση ενός αναρμόδιου αρχηγού είναι η απόδοση 

εξουσίας που αυτός έχει, πάνω στους υπόλοιπους Ούνους. 

 Για να βιώσουμε την δύναμη των αρχηγών, θα πρέπει να ανεχτούμε 

κάποιες από τις αδυναμίες τους. 

 Ας ανέχεσαι για πολύ καιρό τους μέτριους αλλά πιστούς Ούνους. Να 

μην ανέχεσαι τους ικανούς αλλά άπιστους. 

  

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 Η επαρκής εκπαίδευση των Ούνων είναι κεφαλαιώδους σημασίας στον 

πόλεμο και δε θα πρέπει να αγνοείται από τους αρχηγούς σε ειρηνικές 

περιόδους. 

 Οι δεξιότητες που διδάσκονται είναι για τους εκπαιδευόμενους Ούνους. 

Οι δεξιότητες που μαθαίνονται είναι για τους αρχηγούς. 

 Η συνέπεια της ανεπαρκούς εκπαίδευσης των Ούνων είναι η αποτυχία 

τους στην εκπλήρωση αυτού που αναμένεται από αυτούς. 

  


