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ΣΤΡΑΤΗΓΗΜΑΤΑ  Α΄ 
 
 
 

12.ΘΕΣΣΑΛΟΣ 
 
   Όταν οι Βοιωτοί που κατοικούν την Άρνη βρίσκονταν σε πόλεμο με 
τους Θεσσαλούς, 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 σαν 
αστραπές που τους περικύκλωναν, φοβήθηκαν και έγιναν ικέτες των 
Θεσσαλών. 

ΣΕΛ. 61 
 
 
16.ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ 
 
   Ο Λυκούργος συμβούλευε: «Μην εκστρατεύετε πολλές φορές, 
Λάκωνες, ενάντια στους ίδιους λαούς για να μην διδάξετε τους 
αντιπάλους σας πώς να πολεμούν». 

Στίχ. 2  
   
 Ο Λυκούργος πρόσταζε τους Λάκωνες: «Τους εχθρούς που το βάζουν 
στα πόδια να μην τους σκοτώνετε, έτσι ώστε να θεωρούν πιο 
συμφέρον να το βάζουν στα πόδια παρά να παραμένουν».  

                                    Στίχ. 3                                                                                       
ΣΕΛ. 64 

 
 
23.ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ 
 
   Όταν ο Πολυκράτης ο Σάμιος λυμαινόταν τις ελληνικές θάλασσες, 
σκέφτηκε πως θα ήταν καλή στρατηγική να αρπάξει και τις 
περιουσίες των φίλων του έτσι ώστε επιστρέφοντάς τες, όταν θα του 
τις ζητούσαν, θα δυνάμωνε τη φιλία τους. Αν όμως δεν έπαιρνε 
τίποτε, δεν θα μπορούσε και να τους δώσει πίσω τίποτε. 

Στίχ. 1 
ΣΕΛ. 73 
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39.ΝΙΚΙΑΣ                        ΣΤΡΑΤΗΓΗΜΑ 
 
   Ο Νικίας έπλευσε νύχτα στην Κορινθία, όπου βρίσκεται ο λόφος 
Σολύγης, και αφού αποβίβασε χίλιους Αθηναίους οπλίτες και τους 
τοποθέτησε σε θέσεις ενέδρας σε διάφορα μέρη, απέπλευσε.  Μόλις 
άρχισε να χαράζει, έπλευσε πάλι, αυτή την φορά φανερά.  Οι 
Κορίνθιοι εξόρμησαν τρέχοντας βιαστικά για να τον εμποδίσουν να 
αποβιβαστεί.  Σηκώθηκαν τότε οι άνδρες που ενέδρευαν και 
σκότωσαν τους περισσότερους από αυτούς. 

Στίχ. 1  
ΣΤΡΑΤΗΓΗΜΑ 
   Όταν οι Αθηναίοι ήταν στρατοπεδευμένοι γύρω από το Ολυμπιείο, 
ο Νικίας τους είπε να σκορπίσουν τριβόλους τη νύχτα στην επίπεδη 
περιοχή μπροστά στο στρατόπεδο.  Την επόμενη μέρα, όταν ο 
Έκφαντος, ο διοικητής του ιππικού των Συρακούσιων, οδήγησε σε 
προέλαση τους ιππείς, υποχρεώθηκαν σε ατιμωτική φυγή γιατί οι 
τρίβολοι μπήγονταν στα πόδια των αλόγων.  Πολλοί από αυτούς δεν 
μπορούσαν καν να περπατήσουν και σκοτώνονταν από τους 
πελταστές που φορούσαν σκληρά παπούτσια.  

                                   Στίχ. 2 
ΣΕΛ. 99 

 
 
 
 
41.ΑΡΧΙΔΑΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΗΜΑ 
 
   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 παραδίδοντας την πόλη στον 
Αρχίδαμο, αφού συνήψαν συνθήκη μαζί του για την ασφάλειά τους.          

Στίχ. 2                               
ΣΕΛ.107 
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Στίχ. 2 
 
45.ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ      ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΜΟΣ 
 
   Ο Λύσανδρος, αφού υποσχέθηκε στους φίλους του στη Μίλητο να 
τους βοηθήσει να καταλύσουν την δημοκρατία, έφτασε στην 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 σκότωσαν πολύ κόσμο.  Έτσι η 
Μίλητος βρέθηκε υπό την εξουσία των φίλων του Λύσανδρου. 

Στίχ. 1 
  
ΗΘΙΚΗ του ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ 
  Ο Λύσανδρος συμβούλευε τα παιδιά να εξαπατώνται με κότσια και 
οι εχθροί με όρκους.  

Στίχ. 3 
ΒΑΣΙΛΕΥΕΙΣ ΔΙΑΙΡΩΝΤΑΣ 
   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 
ισοπεδώσουν την Αθήνα. 

Στίχ. 5 
ΣΕΛ. 116-117 

 
 

48.ΚΟΝΩΝ   ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 
 
   Ο Κόνων είχε τραπεί σε φυγή στη θάλασσα από τον Καλλικρατίδα, 
που είχε τις διπλάσιες τριήρεις, και βρισκόταν ήδη κοντά στη 
Μυτιλήνη.  Επειδή τα λακωνικά πλοία είχαν σκορπίσει κατά την 
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. 

Στίχ. 2 



ΤΟΜΟΣ 1  

 5 

 
ONE MILLION      $ $$$$$$ 
   Ο Κόνων σύμμαχος του Φαρνάβαζου, όταν ο Αγησίλαος αφάνιζε 
την Ασία, έπεισε τον Πέρση να στείλει χρυσάφι στους δημαγωγούς 
των ελληνικών πόλεων, οι οποίοι, παίρνοντάς το, θα έπειθαν τις 
πόλεις τους να επιχειρήσουν πόλεμο εναντίων των Λακεδαιμονίων.  
Οι δωροδοκημένοι έπεισαν τους συμπολίτες τους και άρχισε ο 
Κορινθιακός πόλεμος.  Οι Σπαρτιάτες ανακάλεσαν τον Αγησίλαο από 
την Ασία.       

Στίχ. 3 
ΣΕΛ. 121 
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ΣΤΡΑΤΗΓΗΜΑΤΑ  Β΄ 
 
 
 

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». 

Στίχ. 1 
 

Η ΔΥΝΑΜΗ της ΑΠΟΓΝΩΣΗΣ 
   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 αναγκάζονταν να 
πολεμήσουν από απόγνωση. 

Στίχ. 5 
 

Στίχ. 8 
3.ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 
 
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΔΕΝ ΥΠΕΡΨΗΦΙΖΟΥΜΕ 
   Ο Επαμεινώνδας εισέβαλε στη Λακωνία και ήταν έτοιμος να 
λεηλατήσει την πόλη των Λακεδαιμονίων.  Άλλαξε όμως γνώμη και 
υποχώρησε χωρίς να αγγίξει την πόλη.  Οι συνδιοικητές του 
απειλούσαν να τον παραπέμψουν σε δίκη.  Εκείνος όμως, δείχνοντάς 
τους τους συμμάχους Αρκάδες, Μεσσηνίους, Αργείους και όλους τους 
υπόλοιπους Πελοποννήσιους, είπε: «Αν είχαμε εξοντώσει τους 
Λακεδαιμόνιους, θα χρειαζόταν τώρα να πολεμήσουμε όλους αυτούς.  
Ενώ τώρα συμμαχούν μαζί μας για να εξασθενήσουν τους 
Λακεδαιμόνιους, όχι για να δυναμώσουν τους Θηβαίους». 

Στίχ. 5 
ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΜΟΣ 
   Ο Επαμεινώνδας έπεισε τους Θηβαίους να παλέψουν στα 
γυμναστήρια με τους επισκέπτες Λακεδαιμόνιους.  Επειδή τους 
κατέβαλαν εύκολα, έμαθαν να τους περιφρονούν κι άρχισαν τον 
πόλεμο εναντίον τους με θάρρος, ως πιο αντρειωμένοι. 

Στίχ. 6 
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ΣΕΛ. 161-163 
 
 
6.ΔΕΡΚΥΛΙΔΑΣ 
 
ΤΟ ΤΑΞΙΜΟ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΚΟΙ ΔΕΝ ΒΛΑΠΤΟΥΝ 
   Ο Δερκυλίδας ορκίστηκε στον Μειδία, τον τύραννο της Σκήψης, 
πως, αν έβγαινε για να συνομιλήσουν, θα τον έστελνε πάλι στην πόλη 
γρήγορα.  Ο τύραννος λοιπόν βγήκε.  Ο Δερκυλίδας όμως τον 
πρόσταξε να ανοίξει τις πύλες.  Αλλιώς, απείλησε να τον σκοτώσει.  
Όταν εκείνος φοβισμένος τις άνοιξε, ο Δερκυλίδας του είπε: «Σε 
στέλνω τώρα πίσω στην πόλη γιατί ορκίστηκα πως θα το κάνω, όμως 
μπαίνω κι εγώ με τον στρατό μου». 

ΣΕΛ. 173 
 
 
 
 
10.ΚΛΕΑΝΔΡΙΔΑΣ 
 
ΟΙ ΜΑΧΕΣ ΚΕΡΔΙΖΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΜΑΧΗ 
   Όταν υπήρχαν υποψίες πως οι άριστοι των Τεγεατών ήταν με το 
μέρος των Λακώνων, ο Κλεανδρίδας τους κατέστησε ακόμα πιο 
ύποπτους με το να μην αφανίσει τις δικές τους εκτάσεις μόνο, ενώ 
λυμαινόταν τις εκτάσεις των άλλων.  Οι Τεγεάτες λοιπόν, πολύ 
οργισμένοι, παρέπεμψαν τους άντρες σε δίκη για προδοσία.  Αυτοί, 
φοβούμενοι ότι θα καταδικαστούν, πρόλαβαν την απόφαση και 
πρόδωσαν την πόλη, εξαναγκασμένοι από φόβο να κάνουν την ψευδή 
υποψία αληθινή.      

Στίχ. 3 
ΣΕΛ. 177-179 
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ΣΤΡΑΤΗΓΗΜΑΤΑ  Γ΄ 
 

 
9.ΙΦΙΚΡΑΤΗΣ 
 
ΠΡΟΝΟΙΑ    
   Ο Ιφικράτης, αν αντιμετώπιζε αγύμναστους στρατιώτες με δικούς 
του εξασκημένους, δεν εμπλεκόταν αμέσως σε μάχη αλλά 
χρονοτριβώντας συγκροτημένος εξασθενούσε τους εχθρούς, αφού 
ήταν λιγότερο συνηθισμένοι στην ταλαιπωρία, και τότε επιτίθονταν.  
Αν όμως επρόκειτο να δώσει μάχη με προγυμνασμένους στρατιώτες, 
ενώ οι δικοί του ήταν αγύμναστοι, συμπλεκόταν αμέσως σε μάχη, 
εκμεταλλευόμενος πλήρως τις πρώτες ακμαίες επιθέσεις των αντρών 
του. 

Στίχ. 13 
 
   Ο Ιφικράτης, αφού έτρεψε τους εχθρούς σε φυγή, τους οδήγησε σε 
στενό τόπο.  Βλέποντας ότι αυτοί δεν είχαν άλλη διέξοδο αλλά ήταν 
αναγκασμένοι να νικήσουν και μόνο, είπε: «Ας μην αναγκάσουμε τους 
εχθρούς να γίνουν γενναίοι», και τους έδωσε χώρο και χρόνο για να 
φύγουν έτσι ώστε να μπορεί να διατηρήσει τη νίκη ακίνδυνα. 

 
Στίχ. 14 

Η ΔΥΝΑΜΗ του ΕΘΙΣΜΟΥ    
   Ο Ιφικράτης γύμναζε τους στρατιώτες του με ποικίλους τρόπους, 
μηχανευόμενος ψεύτικες ενισχύσεις, ψεύτικες ενέδρες, ψεύτικες 
προδοσίες, ψεύτικες λιποταξίες, ψεύτικες εφόδους, ψεύτικους 
πανικούς, έτσι ώστε, αν κάποτε συνέβαινε κάτι τέτοιο, να μην 
ξαφνιάζονταν καθόλου.  

Στίχ. 32 
ΠΡΟΝΟΙΑ 
   Αν ο Ιφικράτης δεν μπορούσε να πληρώσει τους στρατιώτες του, 
τους οδηγούσε σε ακατοίκητα μέρη και ακτές, έτσι ώστε να ξοδεύουν 
όσο λιγότερα ήταν δυνατόν.  Αν είχε πολλά χρήματα, τους οδηγούσε 
σε πόλεις και ευημερούσες περιοχές, όπου θα ξόδευαν πολύ γρήγορα 
τον μισθό τους και θα βιάζονταν να κάνουν κάτι λόγω της 
χρηματικής ένδειας.  Όμως δεν τους επέτρεπε να μένουν καθόλου 
άπραγοι και, αν δε γινόταν πόλεμος, τους έδινε πάντα κάποια 
διαταγή, είτε να σκάψουν όρυγμα ή τάφρο ή να κόψουν δέντρα ή να 
αλλάξουν θέση ή να μαζέψουν τα πράγματά τους, πιστεύοντας πως αν 
είχαν ελεύθερο χρόνο θα ήθελαν να στασιάσουν.  
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Στίχ. 36 

 
Στίχ. 37 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΝ 
Όταν οι εχθροί είχαν στρατοπεδεύσει κοντά στον Ιφικράτη στη 
Θράκη, εκείνος έβαλε τη νύχτα φωτιά στο δάσος ανάμεσα στους δυο 
στρατούς.  Μετά, αφήνοντας εκεί τα ζώα που μετέφεραν τις 
αποσκευές καθώς και πολλά βοσκήματα και, καθώς ο καπνός έκανε 
τη νύχτα σκοτεινότερη, υποχώρησε προς τόπο πυκνόφυτο και σκιερό.  
Όταν ξημέρωσε οι Θράκες ήρθαν στο στρατόπεδο.  Μη βρίσκοντας 
κανέναν Έλληνα, όρμησαν να αρπάξουν τα βοσκήματα και τα ζώα 
που μετέφεραν τις αποσκευές.  Ενώ ήταν σκορπισμένοι, ο Ιφικράτης 
εμφανίστηκε σε παράταξη από το οχύρωμά του, νίκησε τους εχθρούς 
και έσωσε τα υποζύγια.  

Στίχ. 41 
 
   Όταν κάποτε ο Ιφικράτης έκανε νυχτερινή επίθεση σε κάποιο τόπο, 
έστειλε τους σαλπιγκτές σε πολλά μέρη και τους διέταξε να 
σαλπίσουν επίθεση.  Οι εχθροί έτρεχαν προς τον ήχο, ο καθένας σε 
διαφορετική κατεύθυνση.  Ο Ιφικράτης, νικώντας εύκολα τους 
ελάχιστους που είχαν μείνει πίσω, κατέλαβε την περιοχή.   

Στίχ. 42 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΝ 
   Ο Ιφικράτης, ενώ ήταν στρατοπεδευμένος απέναντι από τους 
συμμάχους των Λακεδαιμόνιων, μεταμφίεσε τη νύχτα τις δυνάμεις 
του, βάζοντας τους στρατιώτες να φορέσουν τα ρούχα των δούλων 
και τους δούλους των στρατιωτών.  Οι δούλοι ντυμένοι στρατιωτικά 
βάδιζαν μακριά από τα όπλα μιμούμενοι την ανάπαυλα των 
ελεύθερων αντρών.  Εκείνοι όμως που ήταν ντυμένοι με τα ρούχα των 
δούλων βρίσκονταν κοντά στα όπλα κάνοντας τις δουλειές που 
ταιριάζουν σε δούλους.  Βλέποντας αυτά οι εχθροί, μιμούμενοι τους 
αντιπάλους τους, οι στρατιώτες περπατούσαν αμέριμνα έξω από το 
στρατόπεδο χωρίς να κάνουν τίποτα, ενώ οι δούλοι παρέμεναν στις 
αναγκαίες εργασίες τους.  Τότε υψώνεται το σινιάλο.  Οι άντρες του 
Ιφικράτη παίρνουν γρήγορα το όπλα και επιτίθενται στο στρατόπεδο 
των εχθρών.  Τότε οι δούλοι που είχαν υπηρεσία τράπηκαν σε φυγή 
και οι στρατιώτες καταλήφθηκαν άοπλοι.  Έτσι οι άντρες του 
Ιφικράτη σκότωσαν μερικούς και άλλους έπιασαν αιχμάλωτους. 

Στίχ. 52 
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ΔΑΝΑΟΣ 
   Επειδή οι εχθροί που ήταν στρατοπεδευμένοι απέναντί του έτρωγαν 
πάντα πρωινό την ίδια ώρα, ο Ιφικράτης πρόσταξε τους στρατιώτες 
του να ετοιμάσουν πρωινό πριν από την αυγή.  Αφού έγινε αυτό, 
επιτέθηκε στους εχθρούς και παρέτεινε τη μάχη με τα δόρατα μέχρι 
το δειλινό.  Όταν πια χωρίστηκαν, οι εχθροί όρμησαν στο βραδινό 
τους.  Οι στρατιώτες του Ιφικράτη που είχαν φάει πρωινό νωρίτερα, 
έπεσαν πάνω στους άντρες που έτρωγαν πρωινό και τους προκάλεσαν 
όχι και μικρή καταστροφή.             

Στίχ. 53 
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ΣΤΡΑΤΗΓΗΜΑΤΑ  Δ΄ 
1.ΦΙΛΙΠΠΟΣ 
 
ΗΘΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΜΑΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ 
   Ο Φίλιππος έστειλε πρέσβεις σε εχθρική πόλη των Θρακών.  Οι 
Θράκες συγκάλεσαν συνέλευση και ζητούσαν από τους πρέσβεις να 
μιλήσουν.  Όλοι ανυπομονούσαν να ακούσουν αυτά που θα έλεγαν.  
Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, χωρίς να το περιμένουν, ο Φίλιππος 
επιτέθηκε και κυρίευσε την πόλη.   

Στίχ. 4 
ΗΘΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΜΑΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ 
   Ο Φίλιππος ζήτησε από τους εχθρούς του Ιλλυριούς συνθήκη για 
την περισυλλογή των νεκρών.  Όταν την παραχώρησαν και ενώ 
μεταφέρονταν οι τελευταίοι νεκροί, έδωσε το σύνθημα και επιτέθηκε 
στους εχθρούς, που δεν είχαν πάρει καμία προφύλαξη.  

Στίχ. 5 
ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΜΟΥ 
   Στη Χαιρώνεια ο Φίλιππος, γνωρίζοντας πως οι Αθηναίοι ήταν 
ορμητικοί και αγύμναστοι, ενώ οι Μακεδόνες ασκημένοι και 
γυμνασμένοι, παρατείνοντας για μεγάλο χρονικό διάστημα την 
τακτική μάχη εξάντλησε γρήγορα τους Αθηναίους και τους 
κατέστησε ευάλωτους.  

Στίχ. 7 
ΑΔΙΣΤΑΚΤΟΣ  
   Ο Φίλιππος έφερε πολλές σκάλες στα τείχη της Μεθώνης και μέσω 
αυτών ανέβασε πολλούς Μακεδόνες πολιορκητές.  Όταν ανέβηκαν 
στα τείχη, έβγαλε τις σκάλες, έτσι ώστε, μη έχοντας ελπίδα να 
κατέβουν, να πολεμήσουν προθυμότερα για την κατάληψη των 
τειχών. 

Στίχ. 15 
 
 
   Ο Φίλιππος, αν και ποθούσε να κατακτήσει τη Θεσσαλία, δεν 
άνοιγε φανερά πόλεμο στους Θεσσαλούς.  Όταν όμως οι Πελινναίοι 
πολεμούσαν με τους Φαρσαλίους και οι Φεραίοι με τους Λαρισαίους 
και οι υπόλοιποι Θεσσαλοί είχαν διαιρεθεί σε δυο στρατόπεδα, ο 
Φίλιππος έτρεχε πάντα σε βοήθεια όσων τον καλούσαν.  Όταν 
νικούσε, δεν εξόριζε τους ηττημένους ούτε τους έπαιρνε τα όπλα ούτε 
τους γκρέμιζε τα τείχη.  Τροφοδοτούσε μάλλον παρά διέλυε τις 
αντίπαλες φατρίες, φρόντιζε τους ασθενέστερους, υποβίβαζε τους 
ισχυρότερους, ήταν φίλος του λαού και κολάκευε τους δημαγωγούς.  
Με τούτα τα στρατηγήματα ο Φίλιππος κατέκτησε τη Θεσσαλία, όχι 
με τα όπλα. 
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Στίχ. 19 
 
 
3.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
 
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 
   Όταν ο Αλέξανδρος επρόκειτο να παραταχθεί για μάχη εναντίον του 
Δαρείου, έδωσε στους Μακεδόνες το παρακάτω παράγγελμα: «Σε 
περίπτωση που πλησιάσετε τους Πέρσες, γονατίστε και τρίψτε το 
χώμα μα τα χέρια σας.  Όταν ηχήσει η σάλπιγγα, τότε σηκωθείτε και 
επιτεθείτε στον εχθρό με ορμή και ψυχή».  Οι Μακεδόνες λοιπόν έτσι 
έκαναν.  Οι Πέρσες, βλέποντας το προσποιητό προσκύνημα, έχασαν 
την ορμητικότητά τους για μάχη και η διάθεσή τους μαλάκωσε.  Ο 
Δαρείος ήταν περήφανος και χαρούμενος, νομίζοντας πως είχε 
νικήσει αμαχητί.  Με το σύνθημα της σάλπιγγας, οι Μακεδόνες 
πήδηξαν όρθιοι, επιτέθηκαν ορμητικά στους εχθρούς, διέσπασαν τη 
φάλαγγά τους και τους έτρεψαν σε φυγή. 

Στίχ. 5 
 
    
   Ο Αλέξανδρος έδωσε στους στρατιώτες (που τρέπονταν σε φυγή) 
μισούς θώρακες αντί για ολόκληρους, έτσι ώστε, αν έμεναν στις 
θέσεις τους, θα ήταν ασφαλείς, αφού τα μπροστινά μέρη τους θα ήταν 
καλυμμένα, ενώ, αν το έβαζαν στα πόδια δεν θα μπορούσαν να 
προφυλάξουν τα νώτα τους.  Έτσι λοιπόν κανείς δεν τρεπόταν σε 
φυγή, φοβούμενος ότι θα ήταν απροστάτευτος, αλλά νικούσαν πάντα 
μένοντας στη θέση τους. 

Στίχ. 13 
ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΟΡΚΩΝ 
   Ο Αλέξανδρος πολιορκούσε οχυρή περιοχή της Ινδίας.  Οι Ινδοί, 
φοβισμένοι, συνήψαν συνθήκη να βγουν με τα όπλα τους.  Βγήκαν, 
κατέλαβαν άλλο λόφο και εγκατέστησαν φρουρές.  Ο Αλέξανδρος 
οδήγησε τον στρατό εναντίον τους, ενώ οι Ινδοί φώναζαν θυμίζοντάς 
του τη συνθήκη.  Ο Αλέξανδρος παραδέχτηκε ότι είχε συνάψει 
συνθήκη για την έξοδό τους, αλλά είπε πως δεν είχε δώσει καμία 
υπόσχεση πως θα τους άφηνε να φύγουν.     

Στίχ. 20 
ΣΕΛ. 31-39 
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19.ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ 
 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΝ 
   Όταν ο Περδίκκας περνούσε τον ποταμό στη Μέμφιδα και ήδη 
πολλά από τα στρατεύματά του είχαν περάσει απέναντι, ο 
Πτολεμαίος συγκέντρωσε από την ύπαιθρο όσο το δυνατόν 
περισσότερα κοπάδια με γίδια, γουρούνια και βόδια και πρόσταξε να 
δέσουν ένα δεμάτι φρύγανα στο κάθε ζώο, έτσι ώστε, καθώς θα το 
έσερναν, θα σηκωνόταν πολλή σκόνη.  Επιπλέον, σήκωσε πολύ 
μεγάλο σύννεφο σκόνης με καλπασμό ιππέων.  Ο ίδιος, μαζί με τους 
υπόλοιπους ιππείς, κίνησε προς τους εχθρούς.  Εκείνοι νομίζοντας 
από το κουρνιαχτό ότι δέχονταν επίθεση από μεγάλο πλήθος, 
τράπηκαν αμέσως σε φυγή.  Οι περισσότεροι σκοτώθηκαν στον 
ποταμό και πολλοί αιχμαλωτίστηκαν ζωντανοί.    

ΣΕΛ.105 
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ΣΤΡΑΤΗΓΗΜΑΤΑ Ε΄ 
 
 
 

2.ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
 

Στίχ. 7 
 
   Όταν οι Καρχηδόνιοι εισέβαλαν με τριακόσιες χιλιάδες άντρες, ο 
Διονύσιος ετοίμασε πολλά αμυντικά έργα και φρούρια σε 
διαφορετικά σημεία της χώρας και τους δασκάλεψε να καταλήξουν 
σε συμφωνίες με τους Καρχηδονίους και να δεχτούν τις φρουρές 
τους.  Οι Καρχηδόνιοι έπαιρναν με μεγάλη χαρά αυτά τα μέρη χωρίς 
μάχη και άφηναν στο καθένα πολλούς στρατιώτες ως φρουρούς και 
φύλακες.  Όταν το μεγαλύτερο μέρος της δύναμης των εχθρών είχε 
διασκορπιστεί, μοιρασμένο σε φρουρές και φυλάκια, τότε ο 
Διονύσιος επιτέθηκε και νίκησε τους υπόλοιπους. 

Στίχ. 9 
 
    

Στίχ. 1 
   Ο Διονύσιος ελευθέρωνε τους Καρχηδόνιους αιχμαλώτους 
παίρνοντας πλούσια λύτρα και τους Έλληνες χωρίς λύτρα.  Οι 
Καρχηδόνιοι, καχύποπτοι για τη φιλανθρωπία του, έδιωξαν όλους 
τους Έλληνες μισθοφόρους που είχαν.  Για τον Διονύσιο αυτός ήταν ο 
καλύτερος τρόπος να απαλλαγεί από τους Έλληνες που ήταν στην 
υπηρεσία των εχθρών.   

Στίχ. 17 
ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ - ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΙΔΙΑ 
   Έχοντας έλλειψη χρημάτων, ο Διονύσιος απαιτούσε εισφορές από 
τους πολίτες.  Όταν εκείνοι υποστήριξαν πως είχαν δώσει πολλές 
φορές, αποφάσισε να μην τους πιέσει.  Αφήνοντας να περάσει λίγος 
καιρός, έδωσε εντολή στους άρχοντες να βγάλουν όσα αναθήματα 
υπήρχαν στον ναό του Ασκληπιού –υπήρχαν πολλά ασημένια και 
χρυσά- έξω από το ιερό και να τα δώσουν για πούλημα στην αγορά 
ως βέβηλα.  Οι Συρακούσιοι τα αγόραζαν με μεγάλη προθυμία, κι 
έτσι συγκεντρώθηκαν πολλά χρήματα.  Αφού τα πήρε στα χέρια του, 
ο Διονύσιος διέταξε να διακηρυχτεί ότι όποιος είχε αγοράσει κάτι από 
τα αναθήματα που ανήκαν στον ναό του Ασκληπιού έπρεπε να τα 
επιστρέψει αμέσως στο ιερό και να τα αποδώσει στον θεό, 
διαφορετικά θα τιμωρούνταν με θάνατο.  Εκείνοι λοιπόν τα 
επέστρεψαν στον θεό και ο Διονύσιος κράτησε τα χρήματα.   

Στίχ. 19 
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11.ΓΕΣΚΩΝ 
 
   «Δεν μάχομαι το κακό με το κακό αλλά το κακό με το καλό». 

ΣΕΛ. 153 
 
 
16.ΠΑΜΜΕΝΗΣ 
 
 
   Ο Παμμένης εξαπάτησε τους εχθρούς του χρησιμοποιώντας τη 
σάλπιγγα με διαφορετικό τρόπο από τον συνηθισμένο.  Είχε 
παραγγείλει προκαταβολικά στους στρατιώτες του να επιτίθενται, 
όταν θα άκουγαν το σάλπισμα για υποχώρηση, και να υποχωρούν με 
το σάλπισμα για επίθεση.  Κάνοντας αυτό, προκάλεσε μεγάλες ζημιές 
στους εχθρούς και στις δυο περιπτώσεις, 

Στίχ. 4 
ΣΕΛ. 163 

 
  
 

ΣΤΡΑΤΗΓΗΜΑΤΑ ΣΤ΄ 
 
 
1.ΙΑΣΩΝ  των ΦΕΡΡΩΝ από τη ΜΑΓΝΗΣΙΑ 
 
ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 
   Ο Ιάσων, μετά τη νίκη του σε πόλεμο, είπε στη μητέρα του πως οι 
Διόσκουροι είχαν υπάρξει οι πιο φανεροί του σύμμαχοι και πως για 
τούτο τον λόγο είχε τάξει να τελέσει, αν νικούσε, μεγάλοι θυσία σε 
αυτούς τους θεούς.  Είχε μάλιστα καλέσει στο συμπόσιο την ηγεσία 
του στρατεύματος, τους λοχαγούς, τους ταξίαρχους και όλους τους 
αξιωματικούς.  Εκείνη τον πίστεψε και του έστειλε όλο τον διάκοσμο 
που διέθετε από ποτήρια, κρατήρες, τραπέζια, ασήμια και χρυσάφια.  
Όταν έγινε κύριος ενός μεγάλου χρηματικού ποσού, ο Ιάσων πλήρωσε 
τον μισθό στους μισθοφόρους. 

Στίχ. 3 
 
   Ο Ιάσων, αφού κατέλαβε πλούσια πόλη κι έφερε πίσω πολλά και 
λαμπρά λάφυρα, έστειλε κάποιον στη μητέρα του ζητώντας της να 
στείλει όσες θεραπαινίδες διέθεταν εμπειρία και επιδεξιότητα στα 
κεντητά και πολυτελή ενδύματα, έτσι ώστε να διαλέξει όλα τα 
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καλύτερα.  Εκείνοι έστειλε όσες θεραπαινίδες είχε για την επιλογή 
των ενδυμάτων.  Αφού τις φυλάκισε, ο Ιάσων ζήτησε λύτρα από τη 
μητέρα του για να τις αφήσει. 

Στίχ. 4 
ΣΕΛ. 207-209 

 
 
6.ΠΥΡΡΟΣ 
 
      Ο Πύρρος συμβούλευε ότι πριν από τον πόλεμο θα έπρεπε κανείς 
να προσπαθεί να πείσει τους εχθρούς, χρησιμοποιώντας τον φόβο, την 
πλεονεξία, την απόλαυση, τον οίκτο, τη δικαιοσύνη, το νόμο, το 
συμφέρον και τη δύναμη. 

Στίχ. 3 
ΣΕΛ. 219 

 
 
 
16.ΚΑΡΧΗΔΟΝΙΟΙ 
 
   Οι Καρχηδόνιοι ρήμαζαν τη Σικελία.  Για να τους φέρνουν γρήγορα 
από τη Λιβύη αυτά που χρειάζονταν, έφτιαξαν δυο ισομεγέθεις 
κλεψύδρες και χάραξαν όμοιους κύκλους στην καθεμία με τις ίδιες 
επιγραφές.  Σε κάποιο σημείο έγραφαν τις ανάγκες τους σε πολεμικά 
πλοία, σε άλλο σε εμπορικά, σε άλλο σε χρυσό, σε άλλο πάλι σε 
πολιορκητικές μηχανές, αλλού τις ανάγκες τους σε σιτάρι, αλλού σε 
ζώα, αλλού σε όπλα, πεζικό, ιππικό.  Αφού χάραξαν έτσι όλους τους 
κύκλους, κράτησαν τη μια κλεψύδρα στη Σικελία και έστειλαν την 
άλλη στην Καρχηδόνα με την οδηγία, όταν θα έβλεπαν να τους 
υψώνουν έναν πυρσό, να παρατηρούν προσεκτικά κι όταν υψωθεί 
δεύτερος πυρσός, να δουν σε ποιο κύκλο θα έχει κατέβει το νερό.  
Μόλις διαβάσουν την επιγραφή αυτού του κύκλου, να στείλουν 
γρήγορα αυτό που δήλωνε η επιγραφή.  Με αυτό τον τρόπο οι 
Καρχηδόνιοι είχαν ταχύτατη την μεταφορά αυτών που χρειάζονταν 
για τον πόλεμο. 

Στίχ. 2 
ΣΕΛ. 231 
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38.ΑΝΝΙΒΑΣ 
 
   Στην Καμπανία ο Αννίβας χρησιμοποίησε εξυπνότερη στρατηγική 
από τους Ρωμαίους, με τούτο τον τρόπο.  Κατά την διάρκεια μιας 
κακοκαιρίας διέταξε: «Όταν ηχεί το σάλπισμα για επίθεση, να 
πέφτετε για ύπνο.  Όταν ηχεί υποχώρηση, να προελάσετε, γύρω στην 
ώρα της δεύτερης αλλαγής φρουράς».  Σήμανε λοιπόν επίθεση.  
Ξαφνιασμένοι οι Ρωμαίοι πήραν τα όπλα.  Αφού άφησε να περάσει 
πολλή ώρα, ο Αννίβας σήμανε υποχώρηση.  Οι Ρωμαίοι, 
ταλαιπωρημένοι από την κακοκαιρία και την αϋπνία, αποσύρθηκαν 
κι έπεσαν για ύπνο.  Ο Αννίβας επιτέθηκε και τους σκότωσε όλους.      

Στίχ. 5 
ΣΕΛ. 247 
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