
 
 

 Πανεπιστήµιο Κρήτης 

 Φιλοσοφική Σχολή 

 Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας 

 

 

Μεταπτυχιακό πρόγραµµα 

Αρχαίος Μεσογειακός Κόσµος: Ιστορία και Αρχαιολογία 

Κατεύθυνση: Κλασική Αρχαιολογία 

 

Κωνσταντίνος Β. Μάρκος 

 

Θέµα: 

Οχυρώσεις και φρυκτωρίες στη Βοιωτία του 4ου αιώνα π.Χ. 

 

 

 

ΡΕΘΥΜΝΟ 2018 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Οχυρώσεις και 
φρυκτωρίες στη Βοιωτία 

του 4ου αιώνα π.Χ. 
 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

‘’Nihil tam munitum, quod non expugnari pecunia posit’’ 

Cicero, In Verrem, I.2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Περιεχόµενα 

 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ…………………………………………………...…….…1 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – Η Βοιωτία του 4ου αιώνα π.Χ…………..………6 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Οι οχυρωµένες λιµενικές θέσεις…………..….22 

2.1 Κρεύσις..............................................................................................24 

2.2 Σίφες………………………….……………………………………..27 

2.3 Κορσιαί…………………………………………………………..…34 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – Οι οχυρωµένες χερσαίες θέσεις………….….37 

3.1 Οι οχυρώσεις της νότιας µεθορίου………………………………….37 

3.1.1 Ελευθερές……………………………………………………...….38 

3.1.2 Τσιγκουράτι και Λοιµικό……………………………………...….44 

3.2 Οι πύργοι της ενδοχώρας……………………………………….…..47 

3.2.1 Μαυροβούνι…………………………………………...……….…48 

3.2.2 Άσκρη……………………………………………………………..51 

3.2.3 Ευαγγελίστρια…………………………………………………….52 

3.2.4 Λαφύστιο………………………………...………………….…….54 



 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – Χρονολόγηση και ταυτοποίηση των 

οχυρώσεων……………………………………………………………57 

4.1 Χαρακτηριστικά, δοµή και µέθοδοι κατασκευής………………..…57 

4.2 Διαδικασία ανάθεσης, χρηµατοδότηση και επάνδρωση……………61 

4.3 Ο καταπέλτης αµυντικού τύπου…………………………………….64 

4.4 Συγκρίσιµες οχυρώσεις……………………………………….…….68 

4.5 Ο ρόλος των βοιωτικών οχυρώσεων…………………………….….75 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ……………………………….82 

ΧΑΡΤΕΣ……………………………..………………………….…….87 

ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ – ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ....92 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ………………………...……………...………..….93 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΗΓΩΝ………………………………………..i 



1 
 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

 Η Βοιωτία είναι σήµερα µια περιοχή που βρίθει οχυρώσεων. Πρόκειται 

για οχυρώσεις εντυπωσιακές, που χρονολογούνται από την Εποχή του Χαλκού, 

όπως η ακρόπολη του Γλα1 (εικ.1), καθ’ όλη την περίοδο των Ιστορικών Χρόνων 

έως και την περίοδο της Φραγκοκρατίας, από την οποία σώζεται ένας µεγάλος 

αριθµός µεσαιωνικών πύργων και άλλων οχυρώσεων2 (εικ.2). 

 Κατά την περίοδο των προπτυχιακών σπουδών µου, έτυχε σε µια από τις 

εξορµήσεις µου, να επισκεφτώ την ακρόπολη του Ορχοµενού3. 

Εντυπωσιασµένος από την επιβλητικότητα των, αν και έρµαιων στις διαθέσεις 

των καιρικών συνθηκών και της βλάστησης, οχυρώσεων, παροτρύνθηκα να 

ερευνήσω τη βιβλιογραφία γενικά για τις οχυρώσεις της περιοχής της Βοιωτίας, 

η οποία αποτελεί και την ιδιαίτερη πατρίδα µου.  

 Αν και αρχικά είχα σκοπό να µελετήσω συνολικά τις οχυρώσεις του 4ου 

αιώνα π.χ. στη Βοιωτία, στην πορεία, µέσα από τη µελέτη µου, διαπίστωσα ότι 

υπάρχει µια οµάδα οχυρώσεων, που παρουσιάζουν εξαιρετικά ενδιαφέροντα 

χαρακτηριστικά και η ταυτότητα ορισµένων από αυτές αποτελεί ζήτηµα 

διαφωνίας ανάµεσα στους µελετητές της ακαδηµαϊκής κοινότητας,. Έτσι 

αποφάσισα για τη διπλωµατική µου εργασία στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα να 

επικεντρώσω στις συγκεκριµένες οχυρώσεις, µε στόχο να υπάρξει µια µελέτη 

που θα τις συγκεντρώνει και θα προσπαθήσει να αναδείξει τα ιδιαίτερα στοιχεία 

τους. Η µελέτη και η επιτόπια εξέτασή τους συντελέστηκε κυρίως κατά τα έτη 

2011, 2012 και 2013. 

  

                                                             
1 Για τη µυκηναϊκή ακρόπολη του Γλα ενδεικτικά βλ. Ridder 1894, 271-310, Noack 1894, 405-485, 
Iakovidis 1977, 204-210.  
2 Για τις µεσαιωνικές οχυρώσεις της περιόδου της Φραγκοκρατίας ενδεικτικά βλ. Bon 1937, 187-208, 
Lock 1986, 101-123. 
3 Για τις οχυρώσεις της ακρόπολης του Ορχοµενού βλ. Bulle 1907. 
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Εικ. 1 Αεροφωτογραφία της ακρόπολης του Γλα 
(http//www.orchomenos.gr/08mnimeia/08.04.gla.htm) 

 

 

 

(α)  (β)  

(γ)  (δ)  

Εικ. 2 Μεσαιωνικοί πύργοι Βοιωτίας  - Θήβα (α) , Αλίαρτος (β), Άσκρη (γ), Υψηλάντης (δ) 
(προσωπικό αρχείο) 
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Η εργασία χωρίζεται σε τέσσερα κεφάλαια. Καταρχήν εκτίθενται τα 

ιστορικά γεγονότα που σχετίζονται µε τη Βοιωτία4, έτσι ώστε ο αναγνώστης να 

έχει πλήρη γνώση των εξελίξεων. Παράλληλα λειτουργεί βοηθητικά, ώστε κατά 

την περιγραφή των οχυρώσεων, να µην παρεµβάλλονται ιστορικά στοιχεία, τα 

οποία θα διέκοπταν τη ροή του κειµένου.  

Η περίοδος που καλύπτει το ιστορικό κεφάλαιο ξεκινά µε το τέλος του 

Πελοποννησιακού Πολέµου και  ολοκληρώνεται µε την επανίδρυση της Θήβας 

από τον Κάσσανδρο το 315 π.Χ.5 Ο λόγος που δεν καλύπτεται αποκλειστικά ο 

4ος αιώνας π.Χ., έχει να κάνει µε το ότι τα ιστορικά γεγονότα δεν αρχίζουν από 

το 1 για να τελειώσουν στο 10, αλλά ανακύπτουν µε τρόπο τυχαίο και ανάλογα 

µε τις ανθρώπινες επιλογές.  

Στο δεύτερο και τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά και περιγραφή των 

οχυρώσεων, όσο το δυνατόν πιο αναλυτικά αλλά προσεκτικά, έτσι ώστε να µην 

πλατειάσει το κείµενο. Οι οχυρώσεις χωρίζονται στις παράκτιες θέσεις που 

βρίσκονται στον Κορινθιακό κόλπο και σε εκείνες της βοιωτικής ενδοχώρας και 

της µεθορίου µε την Αττική.  

Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο επιχειρείται η εξέταση των 

ζητηµάτων που προκύπτουν από τη µελέτη των οχυρώσεων και στη συνέχεια η 

σύνδεσή τους σε ένα κοινό σχέδιο οχυρωµατικής αρχιτεκτονικής της Βοιωτίας 

του 4ου αιώνα π.Χ. που ολοκληρώνεται ουσιαστικά στον επίλογο. Ο τελευταίος 

συγκεντρώνει το σύνολο των συµπερασµάτων, τα οποία εξήχθησαν µε βάση τα 

επιχειρήµατα που προηγήθηκαν στο κείµενο. 

Για την ολοκλήρωση της εργασίας έπρεπε να υπερκεραστούν δυσκολίες, 

όπως η εύρεση ορισµένων απαραίτητων βιβλίων, καθώς η οχυρωµατική δεν 

είναι ένα θέµα που γοητεύει τους µελετητές και υπάρχει περιορισµένη ζήτηση 

για αντίστοιχα εγχειρίδια. Ακόµη, η ανάγκη ολοκλήρωσης των στρατιωτικών 

                                                             
4 Σχετικά µε την ιστορία της Βοιωτίας στους κλασικούς χρόνους βλ. Buck 1972, 94-101, 1979, 1994, 
Buckler 1980, Munn 1997, 66-106, Fossey 1988, Schachter 1967, 1-10, Cook 1988, 57-85. 
5 Τα αποσπάσµατα των αρχαίων πηγών που χρησιµοποιούνται εκτίθενται στο παράρτηµα πηγών στο 
τέλος της εργασίας. Τα αποσπάσµατα στο παράρτηµα ακολουθούν την σειρά εµφάνισής τους στο 
κείµενο. 
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µου υποχρεώσεων µε καθυστέρησε σηµαντικά, ώστε να επιστρέψω ξανά σε 

ρυθµούς µελέτης. Τέλος η επιθυµία µου να εντοπίσω και να µελετήσω από κοντά 

τις θέσεις για τις οποίες θα µιλούσα, λειτούργησε και αυτή επιβραδυντικά, 

καθώς έπρεπε να µοιράζω το χρόνο µου µεταξύ Κρήτης και Βοιωτίας και αυτό 

απαιτούσε και οικονοµικούς πόρους, που έπρεπε µε κάποιον τρόπο να αντλώ.  

Οφείλω ιδιαίτερες ευχαριστίες σε όλους όσους µε βοήθησαν να 

ολοκληρώσω την συγκεκριµένη εργασία, ο καθένας µε τον δικό του τρόπο. 

Πρωτίστως στην οικογένειά µου, που ήταν και είναι πάντα δίπλα µου, µε στήριζε 

και µε στηρίζει µε όλα τα µέσα και τις δυνατότητές της.  

Στον δάσκαλό µου, καθηγητή Νικόλαο Σταµπολίδη, για τη στήριξή του 

όλα αυτά τα χρόνια, τόσο µε τις συµβουλές του, όσο και µε τη βοήθεια που µου 

παρείχε, µέσω εργασίας, έτσι ώστε να καταφέρω να συµπληρώσω τους πόρους 

για την ολοκλήρωση των σπουδών µου.  

Στην καθηγήτρια Julia Shear του πανεπιστηµίου Boğaziçi της 

Κωνσταντινούπολης, για το ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τη βοήθειά της στην 

ολοκλήρωση της πρώτης µορφής του πρώτου κεφαλαίου της εργασίας µου, κατά 

την περίοδο φοίτησής µου στο εν λόγω πανεπιστήµιο µε το πρόγραµµα 

ανταλλαγής φοιτητών Erasmus. 

Στην Δρ. Πολιτικό Μηχανικό της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Αρχαίων 

Μνηµείων Ελένη-Εύα Τουµπακάρη για τις πολύτιµες πληροφορίες που µου 

παρείχε σχετικά µε τις κατασκευαστικές λεπτοµέρειες, καθώς και τον τρόπο 

αντιµετώπισης των αρχαίων µνηµείων από τους σύγχρονους µηχανικούς και τις 

µεθόδους αναστήλωσης. 

Στον Θεµιστοκλή Λιανό, για τον αµέτρητο χρόνο που διέθεσε όλα αυτά 

τα χρόνια ώστε να ακούει τις σκέψεις µου και τους προβληµατισµούς µου και 

υποµονετικά να µου δίνει τις συµβουλές του. Στον Νίκο Μαραγκουδάκη για τις 

γνώσεις που διαθέτει σε ιστορικές πληροφορίες και αποφθέγµατα. Στον Antonio 

Bianco για την πολύτιµη βοήθειά του σχετικά µε την ιταλική και γαλλική 

βιβλιογραφία. Στην αρραβωνιαστικιά µου Βάλια Γεωργεδάκη, για το 
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ενδιαφέρον της και το χρόνο που αφιέρωσε για την προσεκτική εξέταση της 

εργασίας µου και τις συµβουλές που µου παρείχε. Και τέλος σε όλους όσους µε 

τον ένα ή µε τον άλλο τρόπο, σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό βοήθησαν ώστε 

να ολοκληρωθεί η εργασία που θα ακολουθήσει. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

Η Βοιωτία του 4ου αιώνα π.Χ. 

 

 Το έτος 404 π.Χ. σηµατοδοτεί τη λήξη του Πελοποννησιακού πολέµου, 

πιθανώς του σηµαντικότερου και αναµφισβήτητα του πιο αιµατηρού όλων των 

πολέµων µεταξύ των αρχαίων ελληνικών πόλεων-κρατών στους κλασικούς 

χρόνους. Ο πόλεµος αυτός που διήρκεσε είκοσι επτά ολόκληρα χρόνια, είχε σαν 

αποτέλεσµα την ολοκληρωτική ήττα της Αθήνας και την επικράτηση της 

Σπάρτης ως  κυρίαρχης δύναµης στον ελλαδικό χώρο.6  

 Η αρχαία Βοιωτία, η οποία ουσιαστικά βρισκόταν υπό τον πλήρη έλεγχο 

και τη βούληση της Θήβας, καθόλη τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέµου 

παρέµεινε άρρηκτα συνδεδεµένη µε τη Σπάρτη, µέσω συµµαχίας που είχαν 

συνάψει µεταξύ τους. Μάλιστα οι πολιτικές και στρατιωτικές της πράξεις, 

αποτέλεσαν την αφορµή της έναρξης των εχθροπραξιών του πολέµου.7 Μετά τη 

συνθηκολόγηση της Αθήνας ωστόσο, η Βοιωτία8, αλλάζει ολοκληρωτικά 

τακτική και επιλέγει να αποκολληθεί από τη Σπάρτη και να ακολουθήσει 

διαφορετική στρατηγική. 

 Για πολλές δεκαετίες η Αθήνα, εξαιτίας και της γειτνίασης των δυο 

περιοχών, αποτέλεσε σηµαντική απειλή για τη Βοιωτία και πάγιό της εχθρό. Ήδη 

από τα γεγονότα του 460-446 π.Χ.,9 κατά τη διάρκεια των οποίων η Βοιωτία 

                                                             
6 Για επισκόπηση των γεγονότων βλ. Θουκ. (συνολικό έργο), Ξεν. Ελλ. 1.4.8-2.2.23.  
7 Για τα γεγονότα σχετικά µε την επίθεση των Θηβαίων στις Πλαταιές, βλ. Θουκ. 2.2-2.6 (Βλ. παρ. 
πηγών σελ. ii-iii). 
8 Θεωρώ πιο σωστή τη χρήση του όρου «Βοιωτία» αντί «Θήβα», καθώς, αν και ουσιαστικά επικρατεί η 
βούληση της Θήβας στην εξέλιξη των γεγονότων, ωστόσο οι υπόλοιπες πόλεις του Κοινού των Βοιωτών 
την ακολουθούν µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο, χωρίς αντιδράσεις (έπειτα από τις προσπάθειες των 
Θεσπιών και Πλαταιών να ανεξαρτητοποιηθούν). 
9 Η περίοδος αυτή ονοµάζεται ανεπίσηµα από τους σύγχρονους µελετητές ως Πρώτος Πελοποννησιακός 
Πόλεµος. Ενδεικτικά βλ. Kagan 2003, 14-18, 41, 64, 163, 188, 193. 
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βρισκόταν υπό τον έλεγχο της Αθήνας (457-446 π.Χ.), και καθόλη τη διάρκεια 

του Πελοποννησιακού Πολέµου, οι σχέσεις της Αθήνας και της Βοιωτίας ήταν 

ιδιαίτερα τεταµένες. 10  

 Ωστόσο, από το 404 π.Χ. παρατηρείται ότι η Βοιωτία τη βελτίωση των 

εξωτερικών σχέσεών της µε την Αθήνα. Σε τι οφείλεται όµως αυτή η 

µεταστροφή της βοιωτικής στρατηγικής;  

 Μετά την ολοκληρωτική παράδοση της Αθήνας στον σπαρτιατικό 

στρατό, έπειτα από την καταστροφή του στόλου της στους Αιγός Ποταµούς11, 

τα µέλη της Πελοποννησιακής Συµµαχίας έπρεπε να αποφασίσουν ποιο θα ήταν 

το µέλλον της. Οι Βοιωτοί και οι Κορίνθιοι πρότειναν και πίεσαν για την 

ολοκληρωτική καταστροφή της12, όµως η Σπάρτη δεν επιθυµούσε κάτι τέτοιο13. 

Τελικά επικράτησε η γνώµη των Σπαρτιατών (µε κύριο εκπρόσωπο τον 

στρατηγό Λύσανδρο). Η Αθήνα δεν καταστράφηκε, µε µοναδική εξαίρεση την 

κατεδάφιση των Μακρών Τειχών, και την εξουσία ανέλαβαν οι Τριάκοντα 

τύραννοι, υπό την προστασία σπαρτιατικής φρουράς επτακοσίων αντρών, οι 

οποίοι διοίκησαν για περίπου οχτώ µήνες.14 

 Η εξέλιξη αυτή δεν ικανοποίησε τα υπόλοιπα µέλη της Πελοποννησιακής 

Συµµαχίας, ιδιαίτερα τη Βοιωτία, που σε καµία περίπτωση δεν επιθυµούσε την 

Αθήνα ως σύµµαχο της Σπάρτης, διότι µια τέτοια εξέλιξη θα είχε ως αποτέλεσµα 

την ενίσχυση της δύναµης της τελευταίας.15  

 Η αντίδραση της Βοιωτίας στην απόφαση της Σπάρτης, αποδείχτηκε 

καθοριστική στην συνέχεια. Εξόριστοι Αθηναίοι δηµοκρατικοί, κατέφυγαν στη 

Βοιωτία, όπως επίσης στα Μέγαρα και το Άργος.16 Οι εξόριστοι στη Θήβα, 

                                                             
10 Για τις σχέσεις των δυο περιοχών και τα τεκταινόµενα σχετικά µε την συγκεκριµένη περίοδο του 460-
446 π.Χ., βλ. Hornblower 1983, 85. Επίσης για τις µεταξύ τους εχθροπραξίες κατά τη διάρκεια του 
Πελοποννησιακού πολέµου, βλ. Θουκ. 4.89.1-4.101.5 (Βλ. παρ. πηγών σελ. iii-vi). 
11 Ξεν. Ελλ. 2.1.16-2.1.32 (Βλ. παρ. πηγών σελ. iv-vii). 
12 Ξεν. Ελλ. 2.2.19 (Βλ. παρ. πηγών σελ. vii). 
13 Ορισµένες πηγές, ωστόσο αναφέρουν µια µερίδα Σπαρτιατών που συµµερίζονταν την άποψη των 
Βοιωτών και Κορινθίων, βλ. Πολυαίν. 1.45.5. 
14 Ξεν. Ελλ. 2.3.13 (Βλ. παρ. πηγών σελ. vii). 
15 Ξεν. Ελλ. 2.4.30 (Βλ. παρ. πηγών σελ. vii). 
16 Ξεν. Ελλ.  2.4.1, Διοδ.14.6 (Βλ. παρ. πηγών σελ.vii). 
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µάλιστα, υπό τον Θρασύβουλο, ήταν εκείνοι που κατέλαβαν το ιδιαίτερης 

στρατηγικής σηµασίας οχυρό της Φυλής, στη βορειοδυτική Αττική, ακριβώς 

πάνω στην αττικο-βοιωτική µεθόριο.17 Η κίνηση αυτή και τα γεγονότα που την 

ακολούθησαν, οδήγησε στη συνέχεια και στην ήττα των τριάκοντα τυράννων 

και την κατάλυση της εξουσίας τους.18 

 Στα αµέσως επόµενα χρόνια, οι προσπάθειες της Σπάρτης να εδραιώσει 

την κυριαρχία της, µε την τοποθέτηση αρµοστών, δεκαρχιών και ολιγαρχικών 

κυβερνήσεων, στον ελλαδικό χώρο, στα µικρασιατικά παράλια, τη Σικελία και 

τη βόρεια Αφρική, δυσχέραναν όλο και περισσότερο τις σχέσεις της µε τη 

Βοιωτία.19 

 Οι ενέργειες της Σπάρτης, οδήγησαν σε εκτεταµένες συγκρούσεις µε την 

Αθήνα, τη Βοιωτία, την Κόρινθο, το Άργος και την Περσία, στα πλαίσια του 

γνωστού Κορινθιακού πολέµου. Ο Βοιωτός Ισµηνίας, εκπροσωπώντας τον 

αντισπαρτιατικό συνασπισµό, έπεισε µια οµάδα Φωκέων να εισβάλουν στη 

Λοκρίδα. Οι Λοκροί διαµαρτυρήθηκαν στους Βοιωτούς, οι οποίοι απέστειλαν 

βοήθεια εναντίον των Φωκέων. Εκείνοι µε τη σειρά τους ζήτησαν βοήθεια από 

τη Σπάρτη, η οποία και αποδέχτηκε την αποστολή βοήθειας. Ο Λύσανδρος 

εισέβαλε στη Βοιωτία, σκοτώθηκε όµως στην Αλίαρτο.20  

 Με τη σειρά της η Βοιωτία ζήτησε από την Αθήνα, που είχε αρχίσει πλέον 

να ανακτά τη δύναµή της, να συµµετάσχει στον πόλεµο εναντίον της Σπάρτης, 

όπως και έγινε. Στον αντισπαρτιατικό συνασπισµό την ακολούθησαν η Κόρινθος 

και το Άργος που έτρεφαν επίσης έντονα συναισθήµατα κατά της Σπάρτης.21 

 Ο Ξενοφώντας αναφέρει ότι η Περσία, µέσω του σατράπη Τιθραύστη, 

έστειλε έναν Ρόδιο, τον Τιµοκράτη, σε µια προσπάθεια να δωροδοκήσει τις 

                                                             
17 Ξεν. Ελλ. 2.4.2 (Βλ. παρ. πηγών σελ.viii). 
18 Ξεν. Ελλ. 2.4.23 (Βλ. παρ. πηγών σελ.viii). 
19 Για την περιοχή του ανατολικού Αιγαίου και των Μικρασιατικών παραλίων, βλ. Διοδ.14.10, 14.12, 
14.13, Ξεν. Ελλ. 3.4.2, 2.2.2, 3.1.3-4, για τη Μακεδονία, Θεσσαλία, βλ. Διοδ. 14.38.3-4, 14.82, Ξεν. Ελλ. 
6.4.24, για τη Σικελία βλ. Διοδ. 14.10, 14.63, για την Αίγυπτο βλ. Διοδ. 14.79 (αποδεικνύει τη βοήθεια 
που απέστειλαν οι Σπαρτιάτες στην εξέγερση της Αιγύπτου εναντίον της Περσίας) (Βλ. παρ. πηγών 
σελ.viii-xii). Αναφορά στα γεγονότα και σχολιασµός επιχειρεί ο Hornblower (1983, 183-190). 
20 Για τις αιτίες του Κορινθιακού πολέµου και τα γεγονότα στις Φωκίδα και Λοκρίδα βλ. Ξεν. Ελλ. 3.5. 
21 Ιστορικός της Οξυρύγχου, 6-7. 
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πόλεις-κράτη που αντιδρούσαν στη Σπάρτη, έτσι ώστε να έρθουν σε ανοιχτή 

αντιπαράθεση µαζί της. Εκείνες όµως δεν αποδέχτηκαν το χρυσό.22 Η εύρεση 

ωστόσο, για πρώτη φορά σε ελληνική πόλη-κράτος, χρυσών νοµισµάτων, 

κοµµένων από τη Θήβα,23 υποδηλώνει ότι ενδέχεται να αποδέχτηκαν την 

προσφορά, χωρίς να σηµαίνει απαραίτητα ότι δεν θα είχαν πράξει το ίδιο δίχως 

τη δωροδοκία. 

 Ο Κορινθιακός πόλεµος έληξε µε τη σύναψη της Ανταλκιδείου ειρήνης, 

το 387 π.Χ., έπειτα από πρόταση του βασιλιά της Περσίας Αρταξέρξη. Οι όροι 

της ειρήνης αυτής όριζαν τον Πέρση βασιλιά, κύριο όλων των πόλεων της 

Ασίας, της Κύπρου και τον Κλαζοµενών και όλες τις πόλεις του ελλαδικού 

χώρου ανεξάρτητες, εκτός της Λήµνου, της Ίµβρου και  της Σκύρου, που θα 

παρέµεναν υπό τον έλεγχο της Αθήνας.24 

 Έτσι, ως συνέπεια της Ανταλκιδείου ειρήνης, η Θήβα, έχασε τον έλεγχο 

του Κοινού των Βοιωτών, που κρατούσε από την καταστροφή των Πλαταιών το 

427 π.Χ. Σχεδόν όλες οι πόλεις της Βοιωτίας αυτονοµήθηκαν και 

τοποθετήθηκαν σε αυτές σπαρτιατικές φρουρές.25 

 Ωστόσο η χειρότερη εξέλιξη για τη Θήβα ήρθε πέντε χρόνια αργότερα, 

το 382 π.Χ., όταν ο Σπαρτιάτης διοικητής Φοιβίδας, ενώ κατευθυνόταν προς την 

Όλυνθο της Χαλκιδικής, µε πραξικόπηµα κατέλαβε την ακρόπολη της Θήβας, 

την Καδµεία και εγκατέστησε φρουρά, αποδεχόµενος την πρόταση των 

Θηβαίων φιλοσπαρτιατών Αρχία, Λεοντίδα και Φιλίππου.26 Η συγκεκριµένη 

ενέργεια του Φοιβίδα, επικρίθηκε και αρχικά τιµωρήθηκε από τη Σπάρτη, 

ωστόσο ο βασιλιάς Αγησίλαος έκρινε ότι έπραξε µε βάση τα σπαρτιατικά 

συµφέροντα κι έτσι ο Φοιβίδας τοποθετήθηκε λίγο αργότερα ως αρµοστής στις 

Θεσπιές.27 

                                                             
22 Ξεν. Ελλ. 3.5.1-2 (Βλ. παρ. πηγών σελ.xii). 
23 Head 1974, 40. Για την οικονοµική βοήθεια της Περσίας στη Θήβα βλ. Παρασκευάς 2010. 
24 Ξεν. Ελλ. 5.1.31 (Βλ. παρ. πηγών σελ.xii). 
25 Ξεν. Ελλ. 5.1.33 (Βλ. παρ. πηγών σελ.xii). 
26 Ξεν. Ελλ. 5.2.25-27, Πλουτ. Πελ. 5.2 (Βλ. παρ. πηγών σελ.xii). 
27 Ξεν. Ελλ. 5.4.41 (Βλ. παρ. πηγών σελ. xiii). 
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 Η κατάληψη της θηβαϊκής ακρόπολης αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη 

για τη Σπάρτη. Η τελευταία, που είχε καταλάβει και την Όλυνθο, αδυνατούσε 

να διατηρήσει ταυτόχρονα υπό κατάληψη δυο µεγάλες πόλεις στην κατοχή της, 

εξαιτίας της έλλειψης στρατιωτών για την επαρκή επάνδρωση των φρουρών.28 

 Έτσι, τρία χρόνια αργότερα, το 379/8 π.Χ., µια οµάδα Θηβαίων 

εξόριστων, ανάµεσά τους και ο νεαρός Πελοπίδας, εισέβαλαν στην πόλη και 

αφού δολοφόνησαν τους τρεις φιλοσπαρτιάτες τυράννους, Αρχία, Λεοντίδα και 

Φίλιππο, την απελευθέρωσαν.29 

 Ενδιαφέρον προξενεί το ότι οι Θηβαίοι εξόριστοι είχαν προηγουµένως 

βρει καταφύγιο στην Αθήνα, ενώ η συγκεκριµένη πόλη τους παρείχε και 

στρατιωτική βοήθεια στην προσπάθειά τους να απελευθερώσουν την πατρίδας 

τους.30 Με τον τρόπο αυτό η Αθήνα ουσιαστικά ανταπέδωσε τη βοήθεια της 

Θήβας στον Θρασύβουλο εικοσιπέντε χρόνια αργότερα, αν και βρέθηκε έτσι κι 

αλλιώς αρκετά ωφεληµένη από τη συγκεκριµένη πρωτοβουλία.31 

 Μετά την απελευθέρωσή της από τον σπαρτιατικό έλεγχο, η Θήβα, είχε 

πλέον τη δυνατότητα να επικεντρωθεί στην προσπάθεια αποκατάστασης του 

Κοινού των Βοιωτών και κατά συνέπεια, να εδραιωθεί ξανά ως ηγέτιδα δύναµή 

του.32 Κάτι τέτοιο, όµως, δεν ήταν σε καµία περίπτωση µέσα στα σχέδια της 

Αθήνας, όταν είχε αποδεχθεί να αποστείλει βοήθεια στους Θηβαίους 

εξόριστους.33 Στην αττική επιγραφή του 378 π.Χ.(βλ. παραποµπή 25), οι 

Θηβαίοι δεν αποκαλούνται Βοιωτοί, ενώ ο Ξενοφώντας αναφέρει ότι οι 

Αθηναίοι απέστειλαν πρεσβεία στη Θήβα προειδοποιώντας την να µην 

ασχοληθεί µε τον προσεταιρισµό των υπόλοιπων βοιωτικών πόλεων.34  

                                                             
28 Hornblower 1983, 207. 
29 Ξεν. Ελλ. 5.4.12 (Βλ. παρ. πηγών σελ. xiii). 
30 Διοδ. 15.25.1, Ξεν. Ελλ. 5.4.10 (Βλ. παρ. πηγών σελ. xiii). 
31 Η Αθήνα χρησιµοποίησε τη βοήθεια που παρείχε στην απελευθέρωση της Θήβας ώστε να πείσει 
άλλους συµµάχους σε µελλοντικές συµµαχίες, όπως φαίνεται από αττική επιγραφή (IG ii240) του 378 
π.Χ. 
32 Beck 1997, 104. 
33 Hornblower 1983, 211. 
34 Ξεν. Ελλ. 5.4.46 (Βλ. παρ. πηγών σελ. xiii). 
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 Η επιλογή της Θήβας όµως να πράξει το αντίθετο επέσυρε την αντίδραση 

της Αθήνας που αποκήρυξε τη συµµαχία µε τη συγκεκριµένη πόλη και απέσυρε 

τη βοήθειά της προς αυτήν. Έτσι η Θήβα θα έµενε αβοήθητη στην επερχόµενη 

εισβολή του σπαρτιατικού στρατού µε σκοπό την τιµωρία και ανακατάληψή της. 

Ωστόσο ο Πελοπίδας, ο οποίος είχε µόλις εκλεγεί βοιωτάρχης, κατάφερε 

ωστόσο µε διπλωµατία και οξύνοια, να πείσει τους Αθηναίους να συνάψουν νέα 

συµµαχία µε τη Θήβα.35  

 Με αυτόν τον τρόπο, οι Θηβαίοι δεν αντιµετώπισαν µόνοι τους ούτε τους 

Σπαρτιάτες που κατευθύνονταν προς τη Βοιωτία, υπό τον βασιλιά Κλεόµβροτο, 

ούτε τις δυο επιθέσεις που ακολούθησαν υπό τον βασιλιά Αγησίλαο. Οι τρεις 

αυτές σπαρτιατικές εισβολές δεν είχαν ουσιαστική επιτυχία, ούτε σηµειώθηκε 

κάποια σηµαντική µάχη κατά τη διάρκειά τους, καθώς οι Θηβαίοι 

απασχολούσαν τις σπαρτιατικές δυνάµεις µε µικρές αψιµαχίες, κερδίζοντας έτσι 

χρόνο για την προετοιµασία του στρατού τους.36 

 Ως αποτέλεσµα, οι Θηβαίοι κατάφεραν το 375 π.Χ. να νικήσουν στην 

Τεγύρα ένα µικρό τµήµα του σπαρτιατικού στρατού και των Ορχοµενίων, οι 

οποίοι ωστόσο υπερείχαν αριθµητικά απέναντί τους.37 Ήταν η πρώτη ήττα των 

Σπαρτιατών στη ξηρά έπειτα από πολλούς αιώνες και µάλιστα από στρατό µε 

αριθµητικό µειονέκτηµα, κλονίζοντας έτσι τη φήµη τους. Στην Τεγύρα, δίπλα 

στον Ορχοµενό, έδωσε την πρώτη του µάχη ο Ιερός Λόχος38, που θα αποτελούσε 

το ισχυρότερο στρατιωτικό σώµα επίλεκτων στον ελλαδικό χώρο µέχρι τον 

ολοκληρωτικό αφανισµό του από τον µακεδονικό στρατό στη µάχη της 

Χαιρώνειας το 338 π.Χ. 

 Η ατολµία της Αθήνας όµως να αντιπαρατεθεί στην Σπάρτη στη 

θάλασσα, έπειτα και από την άρνηση της Θήβας να συνδράµει οικονοµικά στην 

κατασκευή στόλου,  οδήγησε τους Αθηναίους στην αποστολή πρεσβείας στη 

                                                             
35 Για τις ενέργειες του Πελοπίδα βλ. Πλουτ. Πελ. 14 (Βλ. παρ. πηγών σελ. xiii). 
36 Πλουτ. Πελ. 15.2 (Βλ. παρ. πηγών σελ. xiii-xiv). 
37 Πλουτ. Πελ. 16, Διοδ. 15.37 (Βλ. παρ. πηγών σελ. xiv). 
38 Για την δηµιουργία και την εκπαίδευση του Ιερού Λόχου από τον Γοργίδα βλ. Πλουτ. Πελ. 18-19 (Βλ. 
παρ. πηγών σελ. xiv-xv). 
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Σπάρτη, καταθέτοντας ειρηνευτική πρόταση η οποία έγινε δεκτή.39Αυτό έδωσε 

τη δυνατότητα στη Θήβα να προχωρήσει απερίσπαστη στην επανένωση της 

Βοιωτίας υπό την ηγεσία της: καταλήφθηκαν άµεσα οι Θεσπιές,40 έπειτα από το 

θάνατο του σπαρτιάτη αρµοστή Φοιβίδα, ενώ δυο χρόνια αργότερα, το 373 π.Χ. 

καταστράφηκαν ολοκληρωτικά οι Πλαταιές.41 

 Η ειρήνη του 375 π.Χ., ωστόσο δεν είχε µακρά διάρκεια, καθώς σχεδόν 

αµέσως συνεχίστηκαν οι έριδες µεταξύ Σπάρτης και Αθήνας, παρόλο που δεν 

κατέληξαν σε άµεση και σφοδρή σύγκρουση µεταξύ τους.42 Έτσι η 

εξουθενωµένη Αθήνα, προώθησε νέες ειρηνευτικές συζητήσεις µεταξύ αυτής, 

της Σπάρτης και της Θήβας, στις οποίες προτάθηκε ότι καµία πλευρά δεν 

υποχρεούται να πολεµήσει για την υπεράσπιση της ειρήνης αν δεν το επιθυµεί.43 

Ο Ξενοφών παρατηρεί ότι αυτή η συγκεκριµένη διάταξη, είχε σαν στόχο τη 

Θήβα, της οποίας η προσπάθεια προσεταιρισµού της υπόλοιπης Βοιωτίας και 

κατ’ επέκταση η ενδυνάµωσή της, απειλούσε ολοένα και περισσότερο τις δυο 

άλλες πόλεις.44 

 Αν και αρχικά φάνηκε ότι η Θήβα θα συναινούσε στους όρους της 

ειρήνης, εν τούτοις ο Επαµεινώνδας ανακοίνωσε ότι η Θήβα σύντοµα θα 

αποχωρήσει από την συµφωνία. Έτσι η ειρήνη διακόπηκε, η Αθήνα αποκήρυξε 

την συµµαχία της µε τη Θήβα45  και ο σπαρτιατικός στρατός, υπό τον βασιλιά 

Κλεόµβροτο, εισέβαλε στη Βοιωτία. Από τη Φωκίδα, όπου βρισκόταν, ο 

τελευταίος πέρασε µέσω του ορεινού όγκου της Θίσβης και αφού κατέστρεψε 

το οχυρωµένο λιµάνι της Κρεύσιδας, όπου και κατέλαβε δώδεκα θηβαϊκές 

τριήρεις, στρατοπέδευσε στην πεδιάδα των Λεύκτρων στην περιοχή των 

Θεσπιών.46 

                                                             
39 Ξεν. Ελλ. 6.2.1 (Βλ. παρ. πηγών σελ. xv). 
40 Ξεν. Ελλ.  5.4.46, 6.3.1 (Βλ. παρ. πηγών σελ. xv). 
41 Ξεν. Ελλ. 6.3.1, Παυσ. Βοιωτ. 9.1.8. (Βλ. παρ. πηγών σελ. xv). 
42 Για τις πολεµικές ενέργειες σε Κέρκυρα βλ. Ξεν. Ελλ. 6.2, Διοδ. 15.46 και σε Κεφαλονιά, Ξεν. Ελλ. 
6.2.33 (Βλ. παρ. πηγών σελ. xvi). 
43 Ξεν. Ελλ. 6.3.18 (Βλ. παρ. πηγών σελ. xvi). 
44 Hornblower 1983, 219. 
45 Ξεν. Ελλ. 6.4.1 (Βλ. παρ. πηγών σελ. xvi). 
46 Ξεν. Ελλ. 6.4.3-4 (Βλ. παρ. πηγών σελ. xvi). 
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 Εκεί είχε στρατοπεδεύσει ήδη ο θηβαϊκός στρατός και ακολούθησε η 

µάχη των Λεύκτρων, που κατέληξε στην συντριπτική ήττα του σπαρτιατικού 

στρατού: ο τελευταίος έχασε τους τετρακόσιους από τους επτακόσιους 

Σπαρτιάτες Οµοίους που βρίσκονταν παρόντες, όπως και τον βασιλιά 

Κλεόµβροτο47, τον πρώτο Σπαρτιάτη βασιλιά που έχασε τη ζωή του σε µάχη 

µετά τον Λεωνίδα στις Θερµοπύλες.48 Στη µάχη αυτή διακρίθηκαν οι δυο 

µεγάλοι Θηβαίοι στρατηγοί που έπαιξαν σηµαντικό ρόλο στα γεγονότα των ετών 

που ακολούθησαν, ο Επαµεινώνδας που είχε επωµισθεί τη διοίκηση ολόκληρου 

του θηβαϊκού στρατού και ο Πελοπίδας, ο οποίος διοικούσε τον Ιερό Λόχο. Η 

νίκη στα Λεύκτρα σηµατοδότησε την αρχή της Θηβαϊκής Ηγεµονίας.49 

 Με αυτή την περίλαµπρη νίκη της, η Θήβα, γιγαντώθηκε ως δύναµη του 

ελλαδικού χώρου. Στην δεκαετία που ακολούθησε, οι ενέργειές της, πολιτικές 

και στρατιωτικές, επικεντρώθηκαν σε τρεις διαφορετικές κατευθύνσεις: νότια, 

στην Πελοπόννησο, βόρεια, στη Θεσσαλία και τη Μακεδονία, και µετά τα µέσα 

της δεκαετίας του 360 π.Χ στο Αιγαίο.50 

 Αρχικά, µε πρωτοβουλία του Επαµεινώνδα ο Ορχοµενός συµφώνησε να 

συνάψει συµµαχία µε τη Θήβα, όµως δεν ενσωµατώθηκε στην Βοιωτική 

Οµοσπονδία. Έτσι η Σπάρτη έχασε έναν ακόµη σηµαντικό σύµµαχο στην 

κεντρική Ελλάδα. Στη συνέχεια η Θήβα κατάφερε να συνάψει συµµαχίες µε τους 

Λοκρούς, τους Φωκείς και τους Αιτωλούς, εξασφαλίζοντας µε αυτόν τον τρόπο 

τα βόρεια σύνορα της Βοιωτίας51, ενώ είχε ήδη συµµαχία µε τον Ιάσωνα των 

Φερών στη Θεσσαλία52. 

 Ένα χρόνο µετά τη µάχη των Λεύκτρων, οι πόλεις της Αρκαδίας, 

ενθαρρυµένες από την ήττα της Σπάρτης, ενώθηκαν σε οµοσπονδία µε 

πρωτοβουλία του Λυκοµήδη από την Τεγέα (και όχι από τη Μαντίνεια, όπως 

                                                             
47 Για την περιγραφή της µάχης των Λεύκτρων βλ. Ξεν. Ελλ. 6.4.9-15, Πλουτ. Πελ. 23 (Βλ. παρ. πηγών 
σελ. xvi-xvii). 
48 Hopkinson 1918, 154. 
49 Hornblower 1983, 219. 
50 Hornblower 1983, 224. Βλ. χάρτη 9. 
51 Διοδ. 15.57 (Βλ. παρ. πηγών σελ. xvii-xviii). 
52 Ξεν. Ελλ. 6.4.20 (Βλ. παρ. πηγών σελ. xviii). 
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εσφαλµένα αναφέρει ο Hornblower53). Ορισµένοι Τεγεάτες εξόριστοι, όσοι 

κατάφεραν να επιβιώσουν από την εναντίον τους σφαγή, κατέφυγαν στη Σπάρτη 

και ζήτησαν την επέµβασή της. Η Σπάρτη αποδέχτηκε το αίτηµά τους και 

εισέβαλε στην Αρκαδία.54 

 Αυτό είχε ως αποτέλεσµα οι Αρκάδες µε τη σειρά τους, να κάνουν 

έκκληση για βοήθεια στην Αθήνα, η οποία ωστόσο απορρίφθηκε. Έτσι, 

στράφηκαν προς τη Βοιωτία, η οποία ενέκρινε την αποστολή βοήθειας και υπό 

την ηγεσία των Επαµεινώνδα και Πελοπίδα, εισέβαλε στην Πελοπόννησο µαζί 

µε τους συµµάχους της, τους Φωκείς και τους Λοκρούς. Εκεί ενώθηκαν µαζί 

τους οι δυνάµεις των Αρκάδων, των Ηλείων και των Αργείων. Η συνασπισµένη 

δύναµη, η οποία συνολικά αριθµούσε περί τις πενήντα χιλιάδες άνδρες, 

κινήθηκε µε σκοπό την καταστροφή της Λακωνίας.55 

 Ο Ξενοφώντας, αναφέρει ότι η συγκεκριµένη εισβολή στην 

Πελοπόννησο, έγινε µε µεγάλη επιφύλαξη από τους Βοιωτούς56, ωστόσο ο 

Διόδωρος Σικελιώτης και ο Παυσανίας παραθέτουν τα γεγονότα ως καθαρά 

οργανωµένο σχέδιο, δίχως ενδοιασµούς.57  

 Η εισβολή αυτή είχε καταστροφικά αποτελέσµατα για τη Σπάρτη: αν και 

δεν αντιµετώπισε τον αντίπαλο συνασπισµό σε µάχη και είδε τη Λακωνία απλά 

λεηλατηµένη και όχι ολοκληρωτικά κατεστραµµένη, έχασε µετά από αιώνες τον 

έλεγχο της Μεσσηνίας. Η ίδρυση της πόλης της Μεσσήνης, µε πρωτοβουλία του 

Επαµεινώνδα, επέφερε ισχυρότατο πλήγµα στη Σπάρτη, η οποία έχασε µεγάλο 

                                                             
53 Ο Ξενοφών στα Ελληνικά του, παραλείπει να αναφέρει τη δηµιουργία της συγκεκριµένης 
οµοσπονδίας. Hornblower 2005, 439. Για το Κοινό των Βοιωτών βλ. Beck – Ganter 2015, 132-157, Beck 
2013. 
54 Διοδ. 15.59, 15.59.3-4 (Βλ. παρ. πηγών σελ. xviii). 
55 Διοδ. 15.62.3-5 (Βλ. παρ. πηγών σελ. xviii). 
56 Ξεν. Ελλ. 6.5.24 (Βλ. παρ. πηγών σελ. xviii). 
57 Η περιγραφή του Διοδώρου έχει ήδη αναφερθεί (βλ. παραποµπή 48), για τον Παυσανία βλ. Βοιωτικά, 
14.4 (Βλ. παρ. πηγών σελ. xviii-xix). Η άποψη του Ξενοφώντα, ο οποίος ήταν και σύγχρονος των 
γεγονότων, ίσως θα πρέπει να εκληφθεί ως περισσότερο πιθανή σε σχέση µε τις εκδοχές των άλλων δυο 
που ήταν κατά πολύ υστερότεροι. Αµφιβολία ωστόσο προσθέτει τόσο η ιδιαίτερη συµπάθεια του 
Ξενοφώντα προς τη Σπάρτη όσο και η εµπάθεια µε την οποία αντιµετωπίζει τους Θηβαίους σε όλο το 
έργο του. 
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µέρος από τα καλλιεργήσιµα εδάφη της, ενώ ο πληθυσµός της Μεσσηνίας 

αποτελούσε περίπου το ένα τρίτο του συνολικού πληθυσµού των ειλώτων.58 

 Μετά τις επιτυχίες αυτές, ο συνασπισµένος βοιωτικός στρατός, από τον 

οποίο αποχωρούσαν σταδιακά οι Πελοποννήσιοι σύµµαχοι59  αποφασίστηκε να 

επιστρέψει στη Βοιωτία, συνεχίζοντας ωστόσο τις λεηλασίες. Παρόλο που η 

Αθήνα απέστειλε βοήθεια µε τον Ιφικράτη, έπειτα από έκκληση της Σπάρτης, 

φοβούµενη και την ολοένα αυξανόµενη δύναµη των Βοιωτών60, ο Επαµεινώνδας 

κατάφερε να επιστρέψει µε ασφάλεια.61  

 Η υποδοχή του Επαµεινώνδα και του Πελοπίδα δεν ήταν θερµή, καθώς 

κατηγορήθηκαν ότι κατείχαν το αξίωµα του βοιωτάρχη για µεγαλύτερο 

διάστηµα από το επιτρεπτό. Αρχικά καταδικάστηκαν σε θάνατο, αργότερα όµως 

οι κατηγορίες σε βάρος τους αποσύρθηκαν.62 

 Σχεδόν αµέσως µετά τη λήξη της πρώτης εισβολής στην Πελοπόννησο, 

οι Αρκάδες, οι Αργείοι  και οι Ηλείοι, αποφάσισαν να εκστρατεύσουν εκ νέου 

εναντίον της Σπάρτης και έστειλαν απεσταλµένους στη Βοιωτία ζητώντας της 

να συµµετάσχει στον πόλεµο. Έτσι, ο Επαµεινώνδας εισέβαλε στην 

Πελοπόννησο µε µια δύναµη επτά χιλιάδων πεζών και εξακοσίων ιππέων.63 Η 

εκστρατεία αυτή, πέρα από µια νίκη στον Ισθµό ενάντια στις συνασπισµένες 

δυνάµεις των Σπαρτιατών και Αθηναίων, δεν είχε σηµαντικές επιτυχίες και έτσι, 

όταν κατέφθασε βοήθεια από τον Διονύσιο των Συρακουσών προς τους 

Σπαρτιάτες, ο βοιωτικός στρατός αποσύρθηκε.64 

 Παράλληλα µε την εισβολή του Επαµεινώνδα στην Πελοπόννησο, ο 

Πελοπίδας αποδέχθηκε την έκκληση των Θεσσαλικών πόλεων να αποσταλεί 

βοήθεια εναντίον του Αλεξάνδρου των Φερών, του διαδόχου του Ιάσωνα (που 

                                                             
58 Διοδ. 15.66, Παυσ. Βοιωτ. 14.5 (Βλ. παρ. πηγών σελ. xix), Ober 1985, 41. 
59 Ξεν. Ελλ. 6.5.50 (Βλ. παρ. πηγών σελ. xix). 
60 Διοδ. 15.63.2, Ξεν. Ελλ. 6.5.49 (Βλ. παρ. πηγών σελ. xix-xx). 
61 Ξεν. Ελλ. 6.5.52, Παυσ. Βοιωτ. 14.7 (Βλ. παρ. πηγών σελ. xx). 
62 Πλουτ. Πελ. 24-25, xx-xxi  Corn. Nep. Epam. VIII. 
63 Διοδ. 15.68 (Βλ. παρ. πηγών σελ. xxi). 
64 Για τους Κέλτες και Ίβηρες µισθοφόρους του Διονυσίου βλ. Ξεν. Ελλ. 7.1.20 και Διοδ. 15.70 (Βλ. παρ. 
πηγών σελ. xxi-xxii). 
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προαναφέρθηκε στη σελ. 13).65 Έτσι, µε τον ίδιο επικεφαλής, µια στρατιωτική 

δύναµη επτά χιλιάδων ανδρών, κατευθύνθηκε στη Θεσσαλία και, αφού νίκησε 

τον Αλέξανδρο και έλυσε το ζήτηµα εκεί, κινήθηκε προς τη Μακεδονία, όπου 

του ζητήθηκε να παραστεί ως διαιτητής στη διαµάχη για το θρόνο µεταξύ του 

Πτολεµαίου και του βασιλιά της Μακεδονίας Αλεξάνδρου. Όταν έλυσε και αυτό 

το ζήτηµα, πήρε ως οµήρους πίσω στη Θήβα, τον αδερφό του βασιλιά 

Αλεξάνδρου Φίλιππο και τριάντα ακόµη γιούς Μακεδόνων αριστοκρατών, ως 

εγγύηση για τη συµφωνία.66 

 Οι συµφωνίες που πέτυχε όµως ο Πελοπίδας, τόσο στη Θεσσαλία, όσο 

και στη Μακεδονία, δεν κράτησαν για πολύ, καθώς τον επόµενο χρόνο, ο 

Μακεδόνας βασιλιάς Αλέξανδρος δολοφονήθηκε από τον Πτολεµαίο, που τον 

διαδέχθηκε, ενώ οι θεσσαλικές πόλεις ζήτησαν εκ νέου βοήθεια εναντίον του 

Αλεξάνδρου των Φερών, ο οποίος δεν είχε συνετιστεί από την προηγούµενη 

εκστρατεία.67 Ωστόσο η νέα εκστρατεία δεν αποδείχθηκε επιτυχηµένη, καθώς ο 

Πελοπίδας και ο Ισµηνίας φυλακίστηκαν από τον Αλέξανδρο των Φερών.68 Η 

Θήβα αντέδρασε, όµως χρειάστηκαν δυο εκστρατείες, τον ίδιο χρόνο και τον 

αµέσως επόµενο, για να καταφέρει να τους απελευθερώσει.69 

 Ακολούθησε µια τρίτη εισβολή του Επαµεινώνδα στην Πελοπόννησο, µε 

σκοπό την υποταγή της Αχαΐας, καθιστώντας την τελευταία σύµµαχο της 

Βοιωτίας. Η προσπάθεια δεν αποδείχθηκε επιτυχηµένη και ο βοιωτικός στρατός 

αποχώρησε λίγο αργότερα.70  

 Άµεσα ξεκίνησαν ειρηνευτικές διαπραγµατεύσεις στους Δελφούς µε 

πρωτοβουλία των Περσών, µεταξύ της Σπάρτης και της Θήβας, οι οποίες δεν 

                                                             
65 Για την πρώτη Θεσσαλική εκστρατεία του Πελοπίδα βλ. Πλουτ. Πελ. 26.1-5, Παυσ. Βοιωτ. 15.1, Διοδ. 
15.80.1-6 (Βλ. παρ. πηγών σελ. xxii-xxiii). 
66 Πλουτ. Πελ. 26.5, xxiii. Πρόκειται φυσικά για τον Φίλιππο Β΄, η παραµονή του οποίου στη Θήβα, 
όπου θα µαθητεύσει στο πλευρό του Επαµεινώνδα, θα παίξει καθοριστικό ρόλο στις πολιτικές και 
στρατιωτικές µεταρρυθµίσεις του µακεδονικού κράτους. 
67 Πλουτ. Πελ. 27.1-7, Διοδ., 15.71.1 (Βλ. παρ. πηγών σελ. xxiii). 
68 Πλουτ. Πελ. 27.6-7 (Βλ. παρ. πηγών σελ. xxiii). 
69 Διοδ. 15.71, Πλουτ. Πελ. 29.1-12 (Βλ. παρ. πηγών σελ. xxiii-xxiv). Η πρώτη εκστρατεία των Βοιωτών 
απέτυχε εξαιτίας στρατιωτικής βοήθειας που είχαν αποστείλει οι Αθηναίοι στον Αλέξανδρο. 
70 Ξεν. Ελλ. 7.1. 



17 
 

κατέληξαν σε µεταξύ τους συµφωνία.71 Ακολούθησε νέα ειρηνευτική σύσκεψη 

στα Σούσα, στην οποία συµµετείχε ο Πελοπίδας.72 Σε αυτήν, αν και αρχικά την 

αποδέχτηκαν οι Αθηναίοι, στη συνέχεια την απέρριψαν. Τον επόµενο χρόνο, το 

367 π.Χ, οι Βοιωτοί κατέλαβαν την περιοχή του Ωροπού στα µεταξύ τους 

σύνορα και έτσι οι Αθηναίοι αναγκάστηκαν να συµφωνήσουν.73 Παρόλα αυτά 

δεν επήλθε καθολική συµφωνία και οι διαµάχες συνεχίστηκαν για δυο ακόµη 

χρόνια. Το 365 π.Χ., η Θήβα σύναψε ειρήνη µε την Κόρινθο, την Επίδαυρο και 

το Φλειούντα, η οποία οδήγησε ουσιαστικά στην οριστική διάλυση της 

Πελοποννησιακής Συµµαχίας.74 

 Τον αµέσως επόµενο χρόνο, ο Επαµεινώνδας έπεισε τους Βοιωτούς να 

κατασκευάσουν στόλο εκατό τριήρων, µε σκοπό την κυριαρχία στο Αιγαίο, που 

αποτελούσε και τον τρίτο στόχο, µετά τις εκστρατείες που προηγήθηκαν σε  

Πελοπόννησο και Θεσσαλία. Αν και τελικά δεν υλοποιήθηκε η κατασκευή ενός 

τόσο µεγάλου στόλου, ωστόσο ο Επαµεινώνδας κατάφερε να συµµαχήσει µε τη 

Ρόδο, τη Χίο και το Βυζάντιο, που είχαν αποστατήσει από την Αθήνα.75 

 Η απουσία του Επαµεινώνδα έδωσε τη δυνατότητα στη Θήβα να 

προχωρήσει στην καταστροφή του Ορχοµενού76, για την οποία ο Επαµεινώνδας 

ήταν αντίθετος. Έτσι το 364 π.Χ. καταστράφηκε και η τελευταία µεγάλη πόλη 

της Βοιωτίας, µετά τις Πλαταιές και τις Θεσπιές, που είχε αντισταθεί σθεναρά 

στην προσπάθεια της Θηβαϊκής ηγεµονίας.  

Το ίδιο έτος, όµως µια νέα βοιωτική εκστρατεία στη Θεσσαλία, εναντίον 

του Αλεξάνδρου των Φερών, είχε ως αποτέλεσµα το θάνατο του Πελοπίδα στη 

µάχη των Κυνός Κεφαλών77, που επέφερε το πρώτο µεγάλο πλήγµα στη 

Θηβαϊκή Ηγεµονία. Ένας δεύτερος, µεγαλύτερος στρατός που απεστάλη, 

                                                             
71 Διοδ. 15.76.3 (Βλ. παρ. πηγών σελ. xxiv-xxv). 
72 Ξεν. Ελλ. 7.1.33, Πλουτ. Πελ. 30.1 (Βλ. παρ. πηγών σελ. xxv). 
73 Διοδ. 15.76, Ξεν. Ελλ. 7.4.1 (Βλ. παρ. πηγών σελ. xxv). 
74 Ξεν. Ελλ. 7.1.27 (Βλ. παρ. πηγών σελ. xxv). 
75 Διοδ. 15.78.4-79.1 (Βλ. παρ. πηγών σελ. xxv-xxvi). 
76 Διοδ. 15.79.6 (Βλ. παρ. πηγών σελ. xxvi). 
77 Πλουτ. Πελ. 31-35 (Βλ. παρ. πηγών σελ. xxvi-xxviii). 
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κατάφερε να νικήσει τον Αλέξανδρο και να τον αναγκάσει να ακολουθήσει τη 

Βοιωτική Συµµαχία, µαζί µε τη Φθιώτιδα και τη Μαγνησία.78 

Στην Πελοπόννησο, ωστόσο, τα γεγονότα ξέφευγαν από των έλεγχο των 

Βοιωτών. Ο πόλεµος µεταξύ των Αρκάδων και των Ηλείων που µαινόταν τον 

τελευταίο χρόνο, δεν είχε καλή εξέλιξη για τους πρώτους που αποτελούσαν και 

σύµµαχο της Θήβας. Ενώ αρχικά κατάφεραν να νικήσουν και να απωθήσουν τη 

Σπάρτη που πολεµούσε µε το µέρος της Ηλείας, η οικονοµική τους αδυναµία να 

συνεχίσουν τον πόλεµο, οδήγησε την Τεγέα (µέλος της Αρκαδικής Ένωσης) να 

κλέψει µέρος των θησαυρών της Ολυµπίας. Η πράξη αυτή έφερε την αντίδραση 

µιας άλλης αρκαδικής πόλης, της Μαντίνειας, που διαµαρτυρήθηκε. Οι Τεγεάτες 

ζήτησαν τη µεσολάβηση της Θήβας που απέστειλε ένα µικρό σώµα τριακοσίων 

οπλιτών. Ωστόσο, η απόφαση των Αρκάδων να συνάψουν ειρήνη µε την Ηλεία 

δίχως να συµβουλευτούν τους Βοιωτούς, εκλήφθηκε ως προσβλητική και 

αποσχιστική από τη µεταξύ τους συµµαχία.79  

Η Θήβα αναγκάστηκε από τα πράγµατα να επέµβει το 362 π.Χ. µε την 

τέταρτη κατά σειρά πελοποννησιακή εισβολή του Επαµεινώνδα, ο οποίος 

συγκέντρωσε τις συµµαχικές δυνάµεις της Βοιωτίας, εκτός από τους Φωκείς, 

που αρνήθηκαν να ακολουθήσουν80. Σκοπός του Θηβαίου στρατηγού ήταν η 

υποταγή της πόλης της Μαντίνειας, ωστόσο η αποτυχία του να κυριεύσει τόσο 

την Σπάρτη, αρχικά, όσο και τη Μαντίνεια στη συνέχεια, οδήγησε στη οµώνυµη 

µάχη, στην οποία τραυµατίστηκε θανάσιµα.81  

Η µάχη της Μαντίνειας, αν και έληξε µε οριακή νίκη των Βοιωτών, είχε 

ως µόνο της ουσιαστικό αποτέλεσµα να αφήσει όλους τους µαχόµενους 

                                                             
78 Διοδ. 15.80.6 (Βλ. παρ. πηγών σελ. xxviii). 
79 Για τα γεγονότα σχετικά µε τον συγκεκριµένο πόλεµο και τη στάση των Αρκάδων βλ. Ξεν. Ελλ. 7.4.12-
40 (Βλ. παρ. πηγών σελ. xxviii-xxxi). 
80 Η πράξη αυτή των Φωκέων δεν θα ξεχαστεί από τους Βοιωτούς κατά τα γεγονότα που οδήγησαν στον 
Τρίτο Ιερό Πόλεµο, λίγα χρόνια αργότερα το 356 π.Χ. και θα εξεταστεί παρακάτω. 
81 Για τα γεγονότα σχετικά µε τη µάχη της Μαντίνειας και το θάνατο του Επαµεινώνδα βλ. Ξεν. Ελλ. 
7.5.4-26, Διοδ. 15.82.3-87.6 (Βλ. παρ. πηγών σελ. xxxi-xxxv). 
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εξουθενωµένους στρατιωτικά και πολιτικά σε ένα κλίµα αβεβαιότητας και 

σύγχυσης82. 

Η µοναδική επιθετική κίνηση της Βοιωτίας µετά τη µάχη της Μαντίνειας 

έγινε τον αµέσως επόµενο χρόνο, όταν ο Θηβαίος στρατηγός Παµµένης, 

απεστάλη µε τρεις χιλιάδες οπλίτες και τετρακόσιους ιππείς να βοηθήσει τη 

Μεγαλόπολη.83 Στα επόµενα χρόνια, η Βοιωτία δε θα λάβει µέρος σε κάποιο 

σηµαντικό πόλεµο ή εκστρατεία, µέχρι το 357 π.Χ., όταν της δόθηκε η αφορµή 

να τιµωρήσει τους Φωκείς για την άρνησή τους να την ακολουθήσουν στην 

πελοποννησιακή εκστρατεία του 362 π.Χ. 

Έχοντας τον έλεγχο των ψήφων της Δελφικής Αµφικτιονίας µετά την 

νίκη εναντίον του Αλεξάνδρου των Φερών, κατηγόρησε τους Φωκείς ότι 

καλλιέργησαν ιερή γη που ανήκε στο Δελφικό Μαντείο. Οι Βοιωτοί πρότειναν 

ένα τεράστιο χρηµατικό πρόστιµο, το οποίο οι Φωκείς αδυνατούσαν να 

πληρώσουν.84 Εκείνοι αρνήθηκαν να το κάνουν και λίγους µήνες αργότερα, ο 

Φιλόµηλος κατέλαβε τους Δελφούς, µε ένα στρατό πέντε χιλιάδων ανδρών που 

συγκέντρωσε µε τη χρηµατική βοήθεια των Σπαρτιατών.  

Τον επόµενο χρόνο η Αµφικτιονία κήρυξε τον πόλεµο στην Φωκίδα, η 

οποία χρησιµοποιώντας τους θησαυρούς του µαντείου οχύρωσε τις φωκικές 

πόλεις και συγκέντρωσε ένα µεγάλο µισθοφορικό στρατό µε τον οποίο 

επιτέθηκε στους Οζόλες Λοκρούς και εισέβαλε στη Θεσσαλία που αποτελούσε 

ακόµη σύµµαχο των Βοιωτών. Παρόλα αυτά, ηττήθηκε στο Νέον της Φωκίδας 

από τους Βοιωτούς και ο Φιλόµηλος αυτοκτόνησε.85 

Την ηγεσία των Φωκέων ανέλαβε ο σύντροφός του Ονόµαρχος86, ο 

οποίος χρησιµοποιώντας εκ νέου τους θησαυρούς των Δελφών και 

εκµεταλλευόµενος τις απερισκεψίες των Βοιωτών ανέκαµψε και εισέβαλε στην 

Βοιωτία, όπου αποκατέστησε την κατεστραµµένη πόλη του Ορχοµενού και 

                                                             
82 Ξεν. Ελλ. 7.5.27 (Βλ. παρ. πηγών σελ. xxxv). 
83 Διοδ. 15.94.2 (Βλ. παρ. πηγών σελ. xxxv). 
84 Διοδ. 16.23 (Βλ. παρ. πηγών σελ. xxxv-xxxvi). 
85 Διοδ. 16.24.2, 25.1, 31.1-4 (Βλ. παρ. πηγών σελ. xxxvi). 
86 Διοδ. 31.1.5 (Βλ. παρ. πηγών σελ. xxxvi). 
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πολιόρκησε τη Χαιρώνεια, όµως ηττήθηκε από τους Βοιωτούς και αποσύρθηκε 

στη Φωκίδα.87  

Τελικά το 346 π.Χ., δέκα χρόνια µετά την έναρξη του πολέµου, οι Φωκείς 

αναγκάστηκαν να παραδοθούν και να δεχτούν τη σκληρή τιµωρία της πληρωµής 

εξήντα ταλάντων στο µαντείο των Δελφών, ως αποζηµίωση για τους θησαυρούς 

που έκλεψαν, ενώ τους αφαιρέθηκαν οι δυο ψήφοι που κατείχαν στην 

Αµφικτιονία, οι οποίες δόθηκαν στους Μακεδόνες.88 Το αποτέλεσµα του 

πολέµου ήταν η δυνατότητα πλέον του βασιλιά της Μακεδονίας Φιλίππου Β’, 

να επεµβαίνει στα ζητήµατα των πόλεων-κρατών του νοτίου ελλαδικού χώρου, 

την οποία και εκµεταλλεύτηκε.  

Στα αµέσως επόµενα χρόνια, η ολοένα και ανερχόµενη δύναµη της 

Μακεδονίας, έφερε την αντίδραση της Αθήνας, η οποία επιτυγχάνοντας 

συµµαχία µε τη Θήβα, οδηγήθηκε σε σύγκρουση µε το Φίλιππο, στη µάχη της 

Χαιρώνειας, της οποίας νικητής αναδείχθηκε ο βασιλιάς της Μακεδονίας.89 

Μετά τη µάχη, ο Φίλιππος σύναψε ειρήνη µε τις δυο πόλεις, εγκαθιστώντας 

ωστόσο µακεδονική φρουρά στην ακρόπολη της Θήβας και αναγκάζοντάς την 

να δεχτεί πίσω τους Θηβαίους εξόριστους.90 

Τον αµέσως επόµενο χρόνο, στην Κόρινθο, αποφασίστηκε η δηµιουργία 

της Κορινθιακής Συµµαχίας, η οποία όριζε ότι οι πόλεις που συµµετείχαν σε 

αυτή δεν θα κήρυτταν τον πόλεµο η µια στην άλλη, ενώ ο Φίλιππος 

ανακηρύχτηκε ηγεµόνας.91 

Η δολοφονία του Φιλίππου το 336 π.Χ. οδήγησε την Αθήνα και τη Θήβα, 

στην αποστασία εναντίον του νεαρού βασιλιά Αλεξάνδρου. Η αντίδραση του 

                                                             
87 Διοδ. 16.33.4 (Βλ. παρ. πηγών σελ. xxxvii). 
88 Για τα γεγονότα σχετικά µε τον Τρίτο Ιερό Πόλεµο µετά το 354 π.Χ. και τη συµµετοχή των 
Μακεδόνων βλ. Διοδ. 37-39, 56-64 (Βλ. παρ. πηγών σελ. xxvii-xli). 
89 Σχετικά µε τη µάχη της Χαιρώνειας βλ. Διοδ. 16.86.1-5 (Βλ. παρ. πηγών σελ. xli). 
90 Διοδ. 16.87.3 (Βλ. παρ. πηγών σελ. xli). 
91 Για την αττική επιγραφή σχετικά µε τη συµφωνία της Κορινθιακής Συµµαχίας βλ. IG II2 236. 
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Αλεξάνδρου ήταν άµεση και κατέληξε στην ολοκληρωτική καταστροφή της 

Θήβας και τη διάλυση του Κοινού των Βοιωτών.92 

Με την καταστροφή της Θήβας και τη διάλυση του Κοινού των Βοιωτών 

ολοκληρώνεται ουσιαστικά η σηµαντικότερη περίοδος της ιστορίας της 

Βοιωτίας καθώς στα χρόνια που ακολούθησαν, τίποτα το σηµαντικό δεν συνέβη 

σχετικά µε τη συγκεκριµένη περιοχή. Αν και ο Κάσσανδρος επανίδρυσε τη 

Θήβα το 316 ή 315 π.Χ.,93 η πόλη δεν κατάφερε να ανακτήσει σε καµία 

περίπτωση τη δόξα των προηγούµενων ετών και παρέµεινε στην αφάνεια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
92 Για την εξέγερση της Θήβας βλ. Διοδ. 17.8.2-14.4 (Βλ. παρ. πηγών σελ. xli-xliii). 
93 Διοδ. 19.54.1 (Βλ. παρ. πηγών σελ. xliv). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

Οι οχυρωµένες λιµενικές θέσεις 

 

 Είναι αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι η Βοιωτία, αν και βρέχεται, τόσο στα 

Ανατολικά, όσο και στα Δυτικά από τον Ευβοϊκό και Κορινθιακό κόλπο 

αντίστοιχα, δεν ανέπτυξε ποτέ παράδοση στην θάλασσα.94 

Μόλις µετά το πρώτο τέταρτο το 4ου αιώνα, η Βοιωτία στρέφεται στη 

θάλασσα, µε τις προσπάθειες του Επαµεινώνδα να εδραιώσει τη Θηβαϊκή 

Ηγεµονία, κατασκευάζοντας στόλο µε σκοπό να ανταγωνιστεί την αθηναϊκή 

θαλασσοκρατία.95 Με τις προσπάθειες αυτές συνδέονται τρεις οχυρωµένες 

λιµενικές θέσεις στον Κορινθιακό κόλπο, στους σηµερινούς οικισµούς του 

Σαράντη, της Αλυκής και της Λιβαδόστρας (εικ.3).  

Η πρόσβαση από την ενδοχώρα της Βοιωτίας προς τον Κορινθιακό κόλπο 

και τις θέσεις που αναφέρθηκαν, δεν ήταν εύκολη.96 Το µεγαλύτερο εµπόδιο 

είναι ο ορεινός όγκος του Ελικώνα, ο οποίος εκτείνεται από τα βόρεια σύνορα 

της αρχαίας Βοιωτίας, έως την πεδιάδα των Θεσπιών στα νότια. Περνώντας 

κανείς τον Ελικώνα, είτε µέσω της Κοιλάδας των Μουσών, είτε 

παρακάµπτοντάς τον από την πεδιάδα των Θεσπιών, δυο µικρότερα βουνά, το 

Κοροµπίλι στα νότια και το Μαυροβούνι ακριβώς στα βόρεια, αποκόπτουν την 

παραλία.  

 

 

                                                             
94 Hornblower 1983, 182. 
95 ό.π., 450-451. 
96 Βλ. χάρτη 1. Σχετικά µε σύγχρονη περιγραφή της περιοχής βλ. Leake 1835, 502 κ.ε. 
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Εικόνα 3. Η βοιωτική ακτή του κορινθιακού κόλπου (Tomlinson – Fossey 1970, εικ.1α) 

 

Τα αρχαιολογικά κατάλοιπα των οχυρώσεων που διατηρούνται σήµερα 

δεν είναι εύκολο να ταυτιστούν µε τις αρχαίες θέσεις. Σηµαντικές πληροφορίες, 

ωστόσο, παρέχουν οι ιστορικές πηγές.97 

Από τον Παυσανία αναφέρονται ως σηµαντικά λιµάνια στον Κορινθιακό 

κόλπο η Κρεύσις, οι Σίφες98 και  οι Κορσιαί. Σχετικά µε την πρώτη, από τις 

περιγραφές των Βοιωτικών πιστοποιείται ότι ταυτίζεται µε την παραλία της 

Λιβαδόστρας. Οι Κορσιές, µε βάση επιγραφή99 που έχει εντοπιστεί, ταυτίζονται 

εύκολα µε την παραλία των Αγ. Σαράντα.  

Η µοναδική θέση που παρουσιάζει σηµαντικά ζητήµατα ταύτισης είναι 

εκείνη των αρχαίων Σιφών. Σε αυτή την περίπτωση οι περιγραφές του Παυσανία 

δεν βοηθούν τόσο. Συγκεκριµένα ο αρχαίος περιηγητής αναφέρει ότι 

περιπλέοντας κανείς τις ακτές της Βοιωτίας προς τα βόρεια, συναντά την Τίφα 

(Σίφες) µετά την πόλη της Θίσβης. Επειδή τα µοναδικά κατάλοιπα οχυρώσεων 

που διατηρούνται βόρεια της συγκεκριµένης πόλης, ταυτίζονται µε σχετική 

                                                             
97 Παυσ. Βοιωτ. IX.32.1-4 (Βλ. παρ. πηγών σελ. xliv). 
98 Ο Παυσανίας την ονοµάζει Τίφα. 
99 SEG XXII 407. 
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ασφάλεια µε τις αρχαίες Κορσιές, τότε θα πρέπει να δεχθούµε ότι η περιγραφή 

του Παυσανία δεν είναι ακριβής και οι Σίφες βρίσκονταν πιθανώς στη µοναδική 

θέση µε αρχιτεκτονικά κατάλοιπα οχυρώσεων της περιοχής που µένει 

αταύτιστη, δηλαδή του σηµερινού οικισµού της Αλυκής.  

 

2.1 Κρεύσις 

 Η αρχαία Κρεύσις100, η οποία βρισκόταν στη θέση της σηµερινής 

παραλίας της Λιβαδόστρας, ήταν επίνειο της πόλης των Θεσπιών. Τα κατάλοιπα 

της οχύρωσης (εικ.4) βρίσκονται στις ανατολικές παρυφές του όρους Κοροµπίλι, 

στο νοτιοδυτικό άκρο µιας µικρής πεδιάδας. 

 Η οχύρωση101, που χρονολογείται στο µεγαλύτερο τµήµα της στον 4ο 

αιώνα π.Χ., ήταν ωοειδούς σχήµατος. Σώζεται µόνο το δυτικό τµήµα, καθώς το 

ανατολικό καταστράφηκε κατά τις εργασίες διάνοιξης του σύγχρονου δρόµου 

που οδηγεί στην παραλία. Ωστόσο µπορεί να υπολογιστεί ότι κάλυπτε 

πιθανότατα µια έκταση περίπου 3500 τ.µ. 

 Στο βορειοδυτικό τµήµα βρισκόταν η ακρόπολη. Εκεί σώζεται µια 

ηµικυκλική κατασκευή µε ακτίνα περίπου 8 µέτρων, χτισµένη µε λέσβια 

τοιχοποιΐα, στοιχείο που υποδηλώνει σύµφωνα µε τους Gauvin και Fossey 

πιθανή χρονολόγηση πριν το 4ο αιώνα π.Χ.102 Η κατασκευή αυτή, περιβάλλεται 

από πολύ ισχυρό τοίχο µε πολυγωνική τοιχοποιΐα, περίπου 3-4 µέτρα από το 

εξωτερικό µέτωπό της. Από το ανατολικό τµήµα της ακρόπολης σώζονται 

ελάχιστα κατάλοιπα. Στο τείχος στη βόρεια πλευρά της ακρόπολης, διατηρείται 

κατασκευή µε σκαλοπάτια. Το συγκεκριµένο κοµµάτι της οχύρωσης 

προστατεύεται από έναν ορθογώνιο πύργο σε κακή κατάσταση διατήρησης. 

                                                             
100 Πληροφορίες σχετικά µε τη θέση της Κρεύσιδος βλ. Freitag 2000, 164-171. 
101 Για περιγραφή των οχυρώσεων της Κρεύσιδος βλ. Gauvin – Fossey 1985, 77-82, για φωτογραφίες 
βλ. το ίδιο σελ. 83-85. 
102 Η λέσβια τοιχοποιΐα εµφανίζεται τον 7ο αιώνα π.Χ. στη δυτική ακτή της Μ. Ασίας, µετά στις 
Κυκλάδες και στη συνέχεια στην κεντρική Ελλάδα αλλά σπανίζουν µετά τους Περσικούς Πολέµους 
(Müller-Wiener 1995, 76). Ο Μπούρας ωστόσο σηµειώνει ότι ενίοτε συναντάται και στην κλασική 
περίοδο µε συνέπεια να µην αποτελεί χρονολογικό τεκµήριο (Μπούρας 1999, 187). 



25 
 

  

 

Εικόνα 4. Οι σωζόµενες οχυρώσεις της Κρεύσιδος (Gauvin – Fossey 1985) 
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Στο νότιο τµήµα, το τείχος διατηρείται σε περίπου επτά µε οκτώ δόµους 

και έχει πάχος περίπου 4 µέτρα. Είναι κατασκευασµένο από ορθογώνιους 

λίθους, µε ισόδοµη τραπεζιόσχηµη τοιχοποιΐα κατακόρυφων αρµών. Τέλος στο 

νοτιοδυτικό τµήµα σώζεται πύλη µε άνοιγµα περίπου 2 µέτρων. 

Η κεραµική που έχει εντοπιστεί στον χώρο αποτελείται κυρίως από 

κορινθιακά όστρακα αρχαϊκών χρόνων, µερικά µελαµβαφή όστρακα, πιθανώς 

του 4ου αιώνα π.Χ. και κάποια υστερορωµαϊκά, ενώ υπάρχει και πολύ µεγάλος 

αριθµός κεραµίδων.103  

 Το γεγονός ότι το ανατολικό τµήµα της οχύρωσης έχει καταστραφεί 

ολοκληρωτικά, καθιστά δύσκολη την χρονολόγηση, κάτι που τονίζει και ο P. 

Roesch104. Ωστόσο, ορισµένα χαρακτηριστικά της οχύρωσης της Κρεύσιδος, 

όπως η τραπεζιόσχηµη τοιχοποιΐα και το υλικό κατασκευής (τοπικός, γκρίζος 

ασβεστόλιθος), είναι όµοια µε εκείνα των γειτονικών θέσεων των Σιφών, της 

Θίσβης και των Κορσιών.105 Αυτό οδηγεί στο συµπέρασµα ότι παρά την ύπαρξη 

πρωιµότερων φάσεων, ένα σηµαντικό τµήµα της οχύρωσης, ίσως το 

µεγαλύτερο, χρονολογείται στον 4ο αιώνα π.Χ. 

 Η Κρεύσις, η οποία σε ορισµένες πηγές αναφέρεται και Κρείσυις, ήταν 

πιθανότατα επίνειο της πόλης των Θεσπιών και ενδεχοµένως το βασικό της 

λιµάνι.106 Σηµαντικό είναι το γεγονός ότι πέρα από τις οχυρώσεις, σύµφωνα µε 

τον Παυσανία, απουσίαζαν πλήρως τα δηµόσια κτήρια.107  

Έτσι µπορεί να υποθέσει κανείς ότι η Κρεύσις δεν ήταν κάτι παραπάνω 

από ένα καλά οχυρωµένο λιµάνι, όπου πιθανότατα ελλιµενιζόταν ένα µέρος του 

Βοιωτικού στόλου. Η κατασκευή της οχύρωσης συνδέεται µε την προσπάθεια 

                                                             
103 Gauvin – Fossey 1985, 81. 
104 Roesch 1965, 217-219. 
105 Για αναφορές στις συγκεκριµένες θέσεις βλ. Fossey 1976 και για την παραλία της Λιβαδόστρας στο 
ίδιο βιβλίο σελ. 204-216. 
106 Επιγραφή του πρώιµου 4ου αιώνα π.Χ. (SEG XXIV 38), που αναφέρει κατάλογο ιερών χρηµάτων των 
Θεσπιέων, αποδεικνύει τη σχέση της Κρεύσιδος µε τις Θεσπιές. Στην ίδια επιγραφή εµφανίζεται και το 
όνοµα Κρείσυις. Ο Ξενοφών (Ελληνικά 6.4.3) ωστόσο αναφέρει ότι το 371 π.Χ. ανήκε στη Θήβα. Για 
πληροφορίες σχετικά µε τις Θεσπιές και την επικράτειά τους βλ. Hansen – Nielsen 2004, 457-458. 
107 Παυσ. Βοιωτ. 9.32.1 (Βλ. παρ. πηγών σελ. xliv). 
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των Βοιωτών να αποφύγουν καταστροφές αντίστοιχες µε εκείνες της 

σπαρτιατικής εισβολής του 371 π.Χ.108  

 

2.2 Σίφες  

 Μόλις µερικά χιλιόµετρα βορειότερα, στις νοτιοδυτικές ρίζες του όρους 

Κοροµπίλι, περίπου 500 µέτρα από τον σύγχρονο οικισµό της Αλυκής, στον 

κόλπο της Δοµβραίνας, πάνω σε έναν βραχώδη λόφο, διαστάσεων 260 µέτρων 

σε µήκος και 120 µέτρων σε πλάτος, βρίσκονται τα κατάλοιπα οχυρώσεων που, 

όπως αναφέρθηκε, ταυτίζονται µε τις αρχαίες Σίφες109.  

 Όπως και η Κρεύσις, έτσι και οι Σίφες ήταν επίνειο των Θεσπιών.110 Η 

ονοµασία προέρχεται πιθανώς από παράφραση του ονόµατος Τίφυς, ο οποίος 

σύµφωνα µε τη µυθολογία ήταν ο κυβερνήτης της Αργούς.111 

 Οι οχυρώσεις112, σε αντίθεση µε την Κρεύσιδα, διατηρούνται σε αρκετά 

καλή κατάσταση, κυρίως στον λόφο που αναφέρθηκε και λιγότερο έως καθόλου 

στην παραλία. Το νότιο τµήµα των οχυρώσεων, δυστυχώς δεν σώζεται σήµερα. 

Το τείχος είχε τουλάχιστον επτά πύργους και ισόδοµη, τραπεζιόσχηµη 

τοιχοποιΐα. Σύµφωνα µε τον Schwandner οι οχυρώσεις περιέκλειαν την πολίχνη 

στα βόρεια, ανατολικά και νότια και χώριζαν τις Σίφες σε τρία τµήµατα: την 

κάτω-πόλη, την άνω-πόλη και την ακρόπολη.  

                                                             
108 Για την καταστροφή της Κρεύσιδος από τον Κλεόµβροτο βλ. σελ. 8. 
109 Για πληροφορίες σχετικά µε τις Σίφες βλ. Freitag 2000, 159-164. 
110 Θουκ. 4.76, (Βλ. παρ. πηγών σελ. xliv-xlv), SEG XXIV 38, Απολλ. Αργον. 1.105 (Βλ. παρ. πηγών 
σελ. xlv). Ο Παυσανίας δεν αναφέρει τις Σίφες ως επίνειο των Θεσπιών, όπως κάνει µε την Κρεύσιδα, 
ωστόσο οι περιγραφές του σχετικά µε τη συγκεκριµένη πολίχνη ενδεχοµένως υποδηλώνουν ότι ο 
περιηγητής δεν την επισκέφτηκε ποτέ. Δεν αποκλείεται βέβαια και η πιθανότητα τον 2ο αιώνα µ.Χ. να 
ήταν πράγµατι ένα ανεξάρτητο πόλισµα. Επιγραφή (IG VII 207) του 3ου αιώνα π.Χ. από τα Αιγόσθενα 
της Μεγαρίδας, αναφέρει ότι οι Σίφες ήταν ανεξάρτητες και µάλιστα οι πολίτες τους έφεραν το 
προσωνύµιο «Σιφειεύς». Παρόλα αυτά όµως, αν και κάποια στιγµή µέσα στα ελληνιστικά χρόνια οι 
Σίφες φαίνεται να είχαν κερδίσει την ανεξαρτησία τους, είναι αµφίβολο να ίσχυε το ίδιο και στον 4ο 
αιώνα π.Χ.  
111 Παυσ. Βοιωτ. 9.32.4. 
112 Για λεπτοµερέστατη περιγραφή των οχυρώσεων βλ. Schwandner 1977, 521-544. Βλ. χάρτη 2. 
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Εικόνα 5. Η βορειοδυτική πύλη όπως σώζεται σήµερα (προσωπικό αρχείο) 

 

 

Εικόνα 6. Αποκατάσταση της βορειοδυτικής πύλης µε τον πύργο της (Ober 1987 (β), εικ.14) 
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Το τµήµα της οχύρωσης της κάτω-πόλης, που αποτελούσε και το 

µεγαλύτερο µέρος της πολίχνης, είχε επιβεβαιωµένα τρεις πύλες.113 Τη 

βορειοδυτική πύλη114, η οποία ήταν πιθανότατα και η κύρια είσοδος της 

πολίχνης, την ανατολική πύλη, που οδηγούσε στο νεκροταφείο και τη βόρεια 

πύλη (Brunnentor)115 που συνέδεε την κάτω-πόλη µε την άνω-πόλη. Δεν θα 

πρέπει να αποκλειστεί η ύπαρξη µιας τέταρτης πύλης στα νότια, η οποία θα 

οδηγούσε στο λιµάνι. Κάτι τέτοιο ωστόσο δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί, 

καθώς το νότιο τµήµα των τειχών δεν σώζεται. 

 Η εντυπωσιακότερη όλων ήταν η βορειοδυτική πύλη116. Σήµερα 

διατηρείται σε ύψος περίπου έξι µέτρων. Το αρχικό ύψος της  ωστόσο θα έπρεπε 

να ήταν λίγο πάνω από τα δέκα µέτρα.117 Η κύρια είσοδος, διαστάσεων δυο 

µέτρων σε πλάτος και δυόµιση σε ύψος, σώζεται ανέπαφη. Εκατέρωθεν αυτής 

υπήρχαν δυο ψευδόθυρες, εκ των οποίων ακέραιη σώζεται µόνον η ανατολική, 

που φέρει στο υπέρθυρο ιδιαίτερο αετωµατικό ανάγλυφο. 

 Ο πύργος της πύλης δεν σώζεται σήµερα. Τόσο ο Schwandner όσο και ο 

Ober (εικ.6) έκαναν προσπάθειες αποκατάστασής του µε βάση το σωζόµενο 

τµήµα της πύλης.118 Στην αρχική του κατάσταση θα ήταν τετράγωνου σχήµατος 

διαστάσεων 6,3Χ6,3 µέτρα και θα βρισκόταν ακριβώς πάνω από την κεντρική 

πύλη. Θα αποτελούνταν τουλάχιστον από δυο ορόφους.119 Ο κατώτερος διέθετε 

παράθυρο, τµήµα του οποίου διατηρείται σήµερα. Ο ανώτερος, σύµφωνα µε τον 

Ober, θα πρέπει να είχε δυο παράθυρα, αντίστοιχα µε τον Πύργο 3 της ίδιας 

                                                             
113 Schwandner 1977, 521. 
114 Η συγκεκριµένη πύλη (εικ.5) βρίσκεται πάνω στην παραλία. Ο Schwandner την αποκαλεί «Seetor» 
και η πιο σωστή µετάφραση θα ήταν «παράκτια πύλη». Παρόλα αυτά αποφάσισα να την ονοµάσω µε 
βάση τη θέση της. 
115 Ο Schwandner την αποκαλεί «Πύλη της πηγής» (Brunnentor), πιθανώς εξαιτίας της ύπαρξης 
δεξαµενής βυζαντινών χρόνων πλησίον αυτής. 
116 Schwandner 1977, 528-533. 
117 Ober 1987(β), 580. 
118 Schwandner 1977, 532, Ober 1987(β), 581-582. Ο Schwandner θεωρεί ότι ο πύργος θα πρέπει να 
διέθετε πιθανώς και τρίτο όροφο, ωστόσο ο Ober διαφωνεί ως προς την ύπαρξη και τρίτου ορόφου, µε 
επιχείρηµα το γεγονός ότι οι τοίχοι σε µια τέτοια περίπτωση θα έπρεπε να είχαν µεγαλύτερο πάχος 
προκειµένου να υποστηρίξουν το προστιθέµενο βάρος ενός ακόµη ορόφου. Προσωπικά θεωρώ ότι η 
άποψη του Ober είναι πιο πειστική. 
119 Ο Ober υποστηρίζει ότι η κλίση του εδάφους ακριβώς µπροστά από την πύλη κάνει επιτακτική την 
ύπαρξη δεύτερου ορόφου, έτσι ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή άµυνα (Ober 1987(β), 582). 
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οχύρωσης, που θα εξεταστεί παρακάτω, ενώ από τις 

διαστάσεις του διαπιστώνεται ότι θα στέγαζε δυο 

καταπέλτες.120 

Η είσοδος στον κατώτερο όροφο θα γινόταν 

πιθανότατα από πόρτα στο δυτικό τµήµα του πύργου, µέσω 

του περιδρόµου του τείχους, που θα έφερε ενδεχοµένως 

προµαχώνα. Ο ανώτερος όροφος θα ήταν προσβάσιµος από 

εσωτερική καταπακτή. Ο πύργος θα στεγαζόταν µε 

αµφικλινή στέγη, µια υπόθεση που σχετίζεται µε το 

αντίστοιχο αετωµατικό ανάγλυφο της ανατολικής κόγχης.121 

Η βόρεια πύλη (Brunnentor) συνέδεε την κάτω-πόλη 

µε την άνω-πόλη. Διέθετε έναν µεγάλο θάλαµο εισόδου διαστάσεων 5,42 

µέτρων σε µήκος και 3,92 µέτρων σε πλάτος. Η πύλη (εικ.7) προστατευόταν από 

διώροφο πύργο ακριβώς πάνω της, ο οποίος διέθετε παράθυρα ανάλογα σε 

µέγεθος µε εκείνων της βορειοδυτικής πύλης.122 

Στην άνω-πόλη η οχύρωση είχε δυο πύλες. Τη βόρεια πύλη και την πύλη 

της ακρόπολης. Για τη δεύτερη δεν µπορούν να ειπωθούν πολλά, καθώς δεν 

διατηρείται σε καλή κατάσταση, ενώ έχει δεχθεί και σηµαντικές υστερότερες 

επεµβάσεις.123 

 Η βόρεια πύλη της άνω-πόλης (εικ.8) θα πρέπει να ήταν από τις πρώτες 

που κατασκευάστηκαν για την πολίχνη. Ο Schwandner υποστηρίζει ότι η 

προχειρότητα στην κατασκευή του αναλληµατικού τοίχου, ο οποίος υποστηρίζει 

το µονοπάτι που οδηγεί σε πύλη, δεν ταιριάζει µε την επιµεληµένη κατασκευή 

της υπόλοιπης οχύρωσης και συνεπώς τον θεωρεί πρωιµότερο.  

                                                             
120 Για το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των βοιωτικών οχυρώσεων του δευτέρου τετάρτου του 4ου αιώνα 
π.Χ., δηλαδή τη χρήση καταπέλτη αµυντικού τύπου θα γίνει εκτενής αναφορά σε επόµενο κεφάλαιο 
(σελ. 64-67). 
121 Ober 1987(β), 582. Θεωρεί ότι η ύπαρξη του ανάγλυφου έχει να κάνει µε την αισθητική της 
κατασκευής και συνεπώς ο πύργος θα έπρεπε να στεγάζεται µε αµφικλινή στέγη.  
122 Schwandner 1977, 537. 
123 ό.π., 537. 

Εικόνα 7. Σχέδιο της 
βόρειας πύλης  

(Brunnentor) µε τον 
πύργο της 

(Schwandner 1977, 
εικ.25) 
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Εικόνα 8. Σχέδιο της βόρειας πύλης της άνω-πόλης (Schwandner 1977, εικ.23) 
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Η πύλη έχει υστερότερες συµπληρώσεις που δηλώνουν ότι πρέπει να 

ήταν σε χρήση τουλάχιστον µέχρι και τα βυζαντινά χρόνια.124 Η βόρεια πύλη της 

άνω-πόλης, όπως και η αντίστοιχη (Brunnentor) της κάτω πόλης, 

προστατεύονταν από διώροφο πύργο. 

 Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η οχύρωση είχε τουλάχιστον επτά 

πύργους. Ένας από τους πιο καλοδιατηρηµένους είναι ο πύργος 3 (εικ.9), στο 

βόρειο τµήµα του τείχους. Ο πύργος125 σήµερα σώζεται σε ύψος περίπου 9,5 

µέτρων, ενώ το αρχικό ύψος δεν θα πρέπει να ήταν πάνω από τα 10 µέτρα. 

Αποτελείται από µια συµπαγή βάση 5,5 µέτρων σε ύψος, κλειστό θάλαµο126 και 

εξέδρα µάχης στην οροφή. Το έδαφος µπροστά από τον πύργο έχει απότοµη 

κλίση, καθιστώντας την πρόσβαση των επιτιθέµενων εξαιρετικά δύσκολη. 

 

Εικόνα 9. Σχέδιο του πύργου 3 (Ober 1987 (β), εικ.10) 

                                                             
124 Schwandner 1977, 534, 536. 
125 Για αναλυτική περιγραφή του πύργου βλ. Schwandner 197, 537-539 και Ober 1987(β), 577-580.  
126Schwandner 1977, 539, Ober 1987(β), 580. Και στην περίπτωση του Πύργου 3, όπως και στην 
περίπτωση της βορειοδυτικής πύλης της κάτω-πόλης, ο Schwandner αποκαθιστά τον πύργο µε έναν 
όροφο παραπάνω σε αντίθεση µε τον Ober, η διαφοροποίηση του οποίου και εδώ έχει να κάνει µε το 
λεπτό πάχος των τοίχων του πύργου σε συνδυασµό µε το δύσβατο του σηµείου που θα έκανε περιττή 
την ύπαρξη ενός επιπλέον όροφου. 
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Η είσοδος στον όροφο, που λόγω µεγέθους 

θα µπορούσε να φέρει δυο καταπέλτες, γινόταν 

από πόρτες, µέσω του περιδρόµου του τείχους. Ο 

χώρος του ορόφου διέθετε συνολικά τέσσερα 

παράθυρα. Δυο στα βόρεια και από ένα στα 

ανατολικά και δυτικά. Κάτω από κάθε παράθυρο 

σώζονται δυο ορθογώνιες οπές για τη στήριξη 

ξύλινων παραθυρόφυλλων που άνοιγαν και 

έκλειναν οριζόντια προς τα έξω, πιθανότατα σε 

90ο στηριζόµενα από σχοινιά σε ξύλινες δοκούς 

στην οροφή (εικ.11).127 Τα παραθυρόφυλλα ήταν 

για την προστασία των χειριστών των 

καταπελτών, όταν αυτοί χρειαζόταν να 

τοποθετήσουν καινούριο βλήµα. 

Οι υπόλοιποι έξι πύργοι δεν σώζονται παρά µόνο στο ύψος µερικών 

δόµων κι έτσι δεν µπορεί να γίνει αποκατάστασή τους µε ασφάλεια. Θα ήταν 

ωστόσο πιθανό, να διέθεταν όλοι, τουλάχιστον έναν όροφο, ο οποίος θα έφερε 

αµυντικούς καταπέλτες.128 Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο πύργος 1 (εικ.10), που 

βρίσκεται ουσιαστικά µέσα στη θάλασσα και θα προστάτευε την παραλία από 

πιθανή απόβαση ή το λιµάνι από κατάληψη δια θαλάσσης. Σήµερα δεν σώζεται 

παρά µόνο η βάση του, έτσι δεν γίνεται να διαπιστωθεί αν επρόκειτο για 

αµυντικό πύργο ή φάρο του λιµανιού.  

Η χρονολόγηση129 των οχυρώσεων των Σιφών µπορεί να γίνει µε σχετική 

ασφάλεια, λόγω και της εξαιρετικής διατήρησης του µεγαλύτερου τµήµατος 

αυτών. Από την κεραµική που έχει εντοπιστεί στην περιοχή, αλλά και από άλλα 

αρχιτεκτονικά κατάλοιπα στο χώρο, οι Σίφες πιθανότατα κατοικούνταν 

αδιαλείπτως έως και τα βυζαντινά χρόνια. Η κατασκευή της οχύρωσης θα πρέ- 

                                                             
127 Αυτού του είδους τα παραθυρόφυλλα αναφέρονται σε αττική επιγραφή του 307/6 π.Χ. (IG II2 463): 
θυρίδας τοῦ ἄστεως τῶι κύκλωι κα[τ]αρά[κτ]ους. 
128 Για τους υπόλοιπους πύργους βλ. Schwandner 1977, 537-544. 
129 ό.π., 546-550. 

Εικόνα 10. Ο πύργος 1 όπως 
σώζεται σήµερα (προσωπικό 

αρχείο) 
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Εικ. 11. Αποκατάσταση του παραθύρου µε το ξύλινο παραθυρόφυλλο (Α, Β) (Ober 1987(β), εικ. 
11) 

 

πει να τοποθετηθεί µέσα στον 4ο αιώνα π.Χ., συγκεκριµένα αµέσως µετά το 

πρώτο τέταρτό του.130 

2.3 Κορσιαί 

 Μερικά χιλιόµετρα προς τα βορειοδυτικά, στο σηµερινό χωριό 

Πρόδροµος βρίσκονται τα κατάλοιπα µιας µικρής οχυρωµένης πολίχνης που 

ταυτίζεται µε τις αρχαίες Κορσιές.131 Βρίσκονταν στα αρχαία σύνορα της 

Βοιωτίας µε τη Φωκίδα και ήταν πιθανότατα το επίνειο της Θίσβης.132 

Η κοιλάδα της παραλίας του Σαράντι, εκτείνεται µακρόστενη από Βορρά 

προς Νότο και οριοθετείται ανατολικά και δυτικά από χαµηλά βουνά. Στο βόρειο 

τµήµα αυτής της κοιλάδας,  υπάρχει ένας βραχώδης σχηµατισµός, στο νότιο 

µισό του οποίου βρίσκονται τα κατάλοιπα των οχυρώσεων133, που διατηρούνται 

σε σχετικά καλή κατάσταση και εκµεταλλεύονται εξαιρετικά τη φυσική 

προστασία που παρέχει το φυσικό ανάγλυφο. Είναι κατασκευασµένες µε 

ισόδοµη τοιχοποιΐα από τοπικό ασβεστόλιθο.  

                                                             
130 Schwandner 1977, 550. Χρησιµοποιώντας κυρίως ιστορικά κριτήρια χρονολογεί τις οχυρώσεις 
µεταξύ του 363 και του 330 π.Χ. Πιο πιθανή είναι µια χρονολόγηση αµέσως µετά το 371 π.Χ. και όχι 
υστερότερα του 363 π.Χ., κάτι που θα αναλυθεί παρακάτω (βλ. σελ. 79-83). 
131 Σχετικά µε πληροφορίες για τη θέση βλ. Παυσ. Βοιωτ. 9.244.5, Freitag 2000, 150-155, Büsing 1972, 
74-87, Fossey 1990, 58-61, Hansen – Nielsen 2004, 434. 
132 Freitag 155-159, δεν θα πρέπει να αποκλειστεί η πιθανότητα οι Κορσιές να ήταν, όπως οι Σίφες και 
η Κρεύσις, υπό τον έλεγχο των Θεσπιών. 
133 Για λεπτοµερή περιγραφή των οχυρώσεων βλ. Büsing 1972, 79-85. 
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Εικόνα 12. Κάτοψη των οχυρώσεων των Κορσιών (Büsing 1972, εικ.4) 

 

Οι οχυρώσεις (εικ.12) κάλυπταν το βορειοδυτικό, βόρειο και ανατολικό 

τµήµα του υψώµατος όπου το έδαφος είναι πιο οµαλό και συνεπώς ευάλωτο. 

Στα νότια και δυτικά ένα βάραθρο ύψους 30 µέτρων καθιστούσε περιττή την 

κατασκευή επιπλέον οχύρωσης. 

Ένα εγκάρσιο τείχος χώριζε το εσωτερικό σε δυο τµήµατα, περίπου στο 

1/3 της έκτασής του. Η επικοινωνία των δυο τµηµάτων γινόταν µέσω µιας πύλης 

στο νότιο όριο του τείχους αυτού. Μια δεύτερη πύλη στο νοτιοανατολικό όριο 

της οχύρωσης ήταν πιθανότατα η είσοδος του φρουρίου. Η οχύρωση διέθετε 

συνολικά πέντε ορθογώνιους πύργους134, εκ των οποίων οι δυο µόνο σώζονται 

σε σχετικά καλή κατάσταση135, ενώ οι υπόλοιποι τµηµατικά.  

                                                             
134 Για φωτογραφίες των πύργων βλ. Büsing 1972, 82, 83. 
135 Χωρίς ωστόσο να ξεπερνούν σε ύψος τους 5-6 δόµους. 
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Ένα σηµαντικό ζήτηµα είναι η χρονολόγηση των οχυρώσεων των 

Κορσιών. Η κεραµική που εντοπίζεται επιφανειακά χρονολογείται από τα 

γεωµετρικά έως και τα βυζαντινά χρόνια. Οπωσδήποτε η περίπτωση ανασκαφής 

κοντά στα τείχη και στις θεµελιώσεις τους θα παρείχε περισσότερο ασφαλή 

συµπεράσµατα.136 

Ένας επιπλέον τρόπος πιθανής χρονολόγησης είναι η εξέταση των 

ιστορικών πηγών. Σύµφωνα µε τον Διόδωρο Σικελιώτη, το 347/346 π.Χ. οι 

Κορσιές πέρασαν στον έλεγχο των Φωκέων, οι οποίοι τις επέστρεψαν στους 

Βοιωτούς µε την προϋπόθεση να ισοπεδωθούν τα τείχη. Έτσι οι οχυρώσεις θα 

πρέπει να υπήρχαν ήδη από το πρώτο µισό του 4ου αιώνα π.Χ. 

Λόγω της θέσης όπου βρίσκονται θα πρέπει να συνδέονται µε την ύπαρξη 

κάποιου λιµένα στον κόλπο του Σαράντι, ο οποίος δεν έχει προς το παρόν 

εντοπιστεί, καθώς επίσης και µε την προστασία των βορειοδυτικών συνόρων της 

Βοιωτίας και µε τα νότια περάσµατα του Ελικώνα. Όταν ο Σπαρτιάτης βασιλιάς 

Κλεόµβροτος εισέβαλε στην Βοιωτία το 371 π.Χ., όπως αναφέρθηκε παραπάνω, 

δεν συνάντησε κανένα εµπόδιο διερχόµενος από την περιοχή, ή τουλάχιστον, 

δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο στις πηγές. Αυτό θα µπορούσε να σηµαίνει ότι οι 

Κορσιές δεν ήταν οχυρωµένες µέχρι τότε. 

Συνεπώς µε βάση τις ιστορικές πηγές και σε συνδυασµό µε την οµοιότητα 

της τοιχοποιΐας των Κορσιών µε εκείνες των Σιφών και της Κρεύσιδος που 

αναφέρθηκαν, αλλά και της γειτονικής πόλης της Θίσβης137, η κατασκευή των 

οχυρώσεων θα πρέπει να τοποθετηθεί µεταξύ του 371 και 346 π.Χ. 

 

 

 

                                                             
136 Büsing 1972, 85. 
137 Για τις οχυρώσεις της Θίσβης βλ. Maier 1958, 17-25. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

3.1 Οι οχυρώσεις της νότιας µεθορίου 

 

 Ο καθορισµός των αρχαίων συνόρων της Βοιωτίας µε την Αττική 

αποτέλεσε και αποτελεί ζήτηµα έντονης διαφωνίας ανάµεσα στους σύγχρονους 

µελετητές.138 Ο ορεινός όγκος του Κιθαιρώνα συνιστά αναµφίβολα το φυσικό 

όριο των δυο περιοχών. Παρόλα αυτά παραµένει αβέβαιο σε πoιο σηµείο του 

ακριβώς βρίσκονταν τα σύνορα. Στις βόρειες πλαγιές του; Στις νότιες; Ή µήπως 

έτεµναν κατά µήκος τη βουνοκορφή;  

 Οι κοινότητες στην αρχαία Ελλάδα, είτε στη µορφή των πόλεων κρατών, 

είτε σε ένωση πόλεων όπως στην περίπτωση του Κοινού των Βοιωτών, για να 

διαθέτουν αυτονοµία και ανεξαρτησία θα έπρεπε να έχουν υπό τον έλεγχό τους 

έναν παραγωγικό χώρο για την εκµετάλλευσή του γεωργικά και κτηνοτροφικά, 

όπως επίσης και υδάτινους πόρους, απαραίτητους για την υλοποίηση των 

δραστηριοτήτων αυτών. Τα φυσικά όρια των επικρατειών ορίζονταν και από τα 

φυσικά εµπόδια, όπως τα βουνά, οι λόφοι, τα φαράγγια, οι χαράδρες κ.ο.κ.139  

Στην εξεταζόµενη περίπτωση, το πιθανότερο είναι ότι τα σύνορα δεν 

παρέµεναν ίδια αλλά µετατοπίζονταν άλλοτε στις βόρειες και άλλοτε στις νότιες 

κλιτύες του Κιθαιρώνα, ανάλογα µε το ποιος εκ των Αθηναίων ή Βοιωτών 

υπερτερούσε σε κάθε περίοδο. Οι οχυρώσεις των τριών θέσεων που θα 

ακολουθήσουν, θα θεωρηθούν βοιωτικής κατασκευής. Οι λόγοι αναλύονται στο 

επόµενο κεφάλαιο140. 

                                                             
138 Οι διχογνωµίες θα αναλυθούν περισσότερο στο κεφάλαιο 4 (σελ. 75). 
139 Φαράκλας 1998, 7. Βλ. επίσης και Ξιφαράς 1998, 58. 
140 Βλ. σελ. 74-78. 
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Εικόνα 13.  Κάτοψη του οχυρού των Ελευθερών (Ober 1987(α), εικ.8) 

 

3.1.1 Ελευθερές 

 Στις νότιες πλαγιές του Κιθαιρώνα, στο σηµείο όπου διέρχεται ο 

σύγχρονος δρόµος της Κάζας141 που οδηγεί από την Ελευσίνα στη Θήβα, 

σώζεται σε εξαιρετική κατάσταση ένα οχυρό (εικ.13, 14) που ταυτίζεται σήµερα 

µε εκείνο που αναφέρουν οι πηγές ως Ελευθερές.142 Η ταύτιση ωστόσο της θέσης 

µε εκείνη που περιγράφει ο Παυσανίας παραµένει επισφαλής και έχει 

απασχολήσει ιδιαίτερα την ακαδηµαϊκή κοινότητα.143  

 Η σύγχρονη ονοµασία της θέσης είναι Γυφτόκαστρο και βρίσκεται στην 

κορυφή ενός απότοµου και βραχώδους λόφου και είναι ορατή ακριβώς στα 

βορειοανατολικά, όπως κινείται κανείς από την Ελευσίνα προς τις Ερυθρές 

(Κριεκούκι). Οι οχυρώσεις διασώζονται σε εντυπωσιακό βαθµό και µαγνήτισαν 

                                                             
141 Στην αρχαιότητα ονοµαζόταν Δρυός Κεφαλαί, Θουκ. 3.24.2, Ξεν. Ελλ. 5.4.14, Παυσ. Βοιωτ. 1.6 (Βλ. 
παρ. πηγών σελ. xlv). 
142 Παυσ. Αττ. 38.9 (Βλ. παρ. πηγών σελ. xlv). Ο Παυσανίας διερχόµενος από το σηµείο αναφέρει την 
ύπαρξη των οχυρώσεων και ονοµάζει τη θέση Ελευθερές. 
143 Αρχικά ο Ulrich Kahrstedt (1932, 8-28), που µελέτησε τη συνοριακή περιοχή της Αττικής µε τη 
Βοιωτία ταύτισε τη θέση µε το αττικό οχυρό του Πανάκτου. Την ίδια άποψη είχε και ο Wrede (1933, 
32-33). Για την ταύτιση του Γυφτόκαστρου µε τις Ελευθερές βλ. Vanderpool 1978, 227-245. 
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Εικόνα 14. Άποψη του οχυρού από τα βορειοδυτικά (Fachard 2013, εικ.1) 

το ενδιαφέρον αρκετών αρχαιολόγων που ασχολήθηκαν µε τις οχυρώσεις του 

ελλαδικού χώρου.144 

To οχυρό145 έχει σχήµα ακανόνιστο ορθογώνιο ή ελλειψοειδές, 

διαστάσεων περίπου 300 επί 125 µέτρων µε περίµετρο τειχών 860 µέτρων.146 

Είναι κατασκευασµένο από γκρίζο, τοπικό ασβεστόλιθο και η τοιχοποιΐα είναι, 

στο µεγαλύτερο µέρος, ακανόνιστη και ισοδοµική τραπεζιόσχηµη και σε κάποια 

τµήµατα ισοδοµική µε ορθογώνιες λιθοπλίνθους. Το τείχος στο βόρειο τµήµα 

είναι αµφιµέτωπο, πάχους 2 περίπου µέτρων. 

 Διέθετε συνολικά δώδεκα πύργους: οκτώ στο βόρειο τµήµα, ένα στα 

ανατολικά και τρεις στα νότια. Η απόσταση των πύργων στο βόρειο τµήµα είναι 

περίπου 30 µέτρα µε µέσο όρο περίπου 60 µέτρων για το σύνολο του οχυρού. 

Είχε 6 πύλες: δύο κύριες εισόδους, µια στα δυτικά και µια στα νοτιοανατολικά 

και τέσσερις µικρότερες πυλίδες, δυο στο βόρειο τµήµα, µια ανατολικά και µια 

νότια.  

                                                             
144 Ενδεικτικά για το οχυρό των Ελευθερών βλ. Stikas 1938, 44-52, Cooper 1986, 195, Harding 1988, 
61-71, Camp 1991, 199-202, Ober 1987(β), 601-603, 1989, 294-301, Fachard 2013, 81-106. Βλ. χάρτη 
3. 
145 Λόγω της θέσης στην κορυφή του λόφου, αλλά και του µεγέθους της, η κατασκευή θα µπορούσε να 
χαρακτηριστεί ως ακρόπολη και όχι φρούριο. Το γεγονός όµως ότι δεν περικλείει οικισµό (ο οποίος 
βρίσκεται σε χαµηλότερο επίπεδο στα νοτιοδυτικά), δηλώνει ότι πρόκειται για ανεξάρτητη οχύρωση που 
µπορεί να ονοµαστεί οχυρό. Για τη διάκριση των θέσεων µε ανάλογα κριτήρια βλ. Fachard 2012, 241-
253. 
146 Για λεπτοµερή περιγραφή του οχυρού βλ. Fachard 2013, 87-91 και Ober 1985, 160-163. 
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Η δυτική κύρια πύλη του οχυρού είναι κατασκευασµένη σε µια εσοχή που 

δηµιουργεί το τείχος.147 Στο εξωτερικό τµήµα της σώζει υποδοχές για την 

τοποθέτηση της ξύλινης πόρτας και φέρει επιµεληµένα υποστηρίγµατα για το 

ανώφλι, όµοια µε εκείνα της βορειοδυτικής πύλης στις Σίφες.148 Σηµαντικό 

στοιχείο είναι µια αποσπασµατικά σωζόµενη και έντονα διαβρωµένη επιγραφή 

σε πεσσό στο εξωτερικό τµήµα της πύλης που ερµηνεύεται ότι αναφέρει την 

απόσταση µέχρι τις Πλαταιές.149 

Η νοτιοανατολική κύρια πύλη διέθετε διάδροµο, ενδεχοµένως σε µια 

προσπάθεια καλύτερης προστασίας, την οποία παρείχε σε µεγάλο βαθµό και µια 

έπαλξη ακανόνιστου σχήµατος, ακριβώς βόρεια. Φέρει επίσης επιµεληµένα 

υποστηρίγµατα για το ανώφλι, όπως και η δυτική πύλη, ενώ φαίνεται ότι η 

ξύλινη πόρτα ήταν τοποθετηµένη στο εσωτερικό τµήµα.  

Από την γενικότερη εξέταση των δυο πυλών, εξάγεται µια σηµαντική 

παρατήρηση:  σε αντίθεση µε την νοτιοανατολική πύλη, στην οποία φαίνεται ότι 

έδωσαν ιδιαίτερη προσοχή στην άµυνά της, δεν συµβαίνει το ίδιο και µε τη 

δυτική. Εδώ, το τείχος παρέχει προστασία απέναντι στην αριστερή πλευρά του 

επιτιθέµενου, σε εκείνη δηλαδή που κρατά την ασπίδα και συνεπώς δεν είναι 

ιδιαίτερα αποτελεσµατικό. Αυτό ενδεχοµένως δηλώνει ότι ο κίνδυνος για το 

οχυρό να ήταν µεγαλύτερος από τη µεριά της Αττικής και όχι τόσο από εκείνη 

της Βοιωτίας,150 στοιχείο πιθανώς ιδιαίτερα σηµαντικό για το ζήτηµα, σχετικά 

µε το σε ποιόν ανήκε το οχυρό ή τουλάχιστον ποιος ήταν ο κατασκευαστής 

του.151 

Ανάλογες προβληµατικές προσφέρει και η θέση των πύργων των τειχών. 

Όπως αναφέρθηκε ήδη, η συντριπτική πλειονότητά τους βρίσκεται στο βόρειο 

τµήµα (εικ.15). Αυτό συµβαίνει για έναν προφανή λόγο: η βόρεια πλευρά του  

                                                             
147 Για σχέδια της πύλης βλ. Adam 1982, σελ. 84, εικ. 48, Winter 1971, σελ.220, εικ.219. 
148 Βλ. προηγούµενο κεφάλαιο σελ. 28-19. 
149 Η επιγραφή αναφέρεται πρώτη φορά από τον L. Beschi (1968, 14-19) και αναπαράγεται στο Ober 
1985, 161. Για εικόνα βλ. Fachard 2013, σελ. 90, εικ. 6 
150 Fachard 2013, 89. 
151 Το αν οι Ελευθερές κατασκευάστηκαν από τους Βοιωτούς ή τους Αθηναίους θα αναλυθεί εκτενώς 
στο επόµενο κεφάλαιο (σελ. 75-76). 
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Εικόνα 15. Το βόρειο τµήµα του οχυρού (προσωπικό αρχείο) 

 

 

Εικόνα 16. Τµήµα του νότιου τείχους. Διακρίνονται οι δυο φάσεις οικοδόµησης («βελάκια») 
(Fachard 2013, εικ.1) 
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οχυρού είναι πιο οµαλή στην κλίση του εδάφους και άρα ευκολότερα 

προσβάσιµη από τους επιτιθέµενους. 

Αντίθετα, η νότια πλευρά είναι βραχώδης και σχετικά απόκρηµνη και δεν 

απαιτεί την κατασκευή αντίστοιχης οχύρωσης. Το να δίνεται περισσότερη 

προσοχή στις ευάλωτες πλευρές, ήταν εξάλλου ιδιαίτερο χαρακτηριστικό όχι 

µόνο της αρχαίας ελληνικής, αλλά γενικότερα της οχυρωµατικής αρχιτεκτονικής 

παγκοσµίως.152 

Το νότιο τµήµα του τείχους παρουσιάζει ένα ακόµη ενδιαφέρον 

χαρακτηριστικό. Φαίνεται ότι έχει δύο φάσεις κατασκευής (εικ.16). Στην πρώτη 

φάση ανήκουν οι τρεις πρώτοι δόµοι µε ακανόνιστη τραπεζοειδή τοιχοποιΐα. Ο 

ανώτερος δόµος δηµιουργεί ένα επίπεδο πάνω στο οποίο ήταν πιθανώς  

τοποθετηµένες πήλινες πλίνθοι που συµπλήρωναν το τείχος σε ύψος.153 Στη 

δεύτερη φάση ανήκει η συµπλήρωση µε ορθογώνιες λιθοπλίνθους που 

χρονολογείται πιθανώς στους ελληνιστικούς χρόνους.154 

 Η εξαιρετική διατήρηση των πύργων του βορείου τµήµατος του οχυρού 

παρέχουν περαιτέρω χρήσιµες πληροφορίες σχετικά µε την άµυνα των 

Ελευθερών. Συγκεκριµένα, οι πύργοι 6 και 7 (ξεκινώντας την αρίθµηση από τη 

βορειοδυτική γωνία), φαίνεται ότι διέθεταν παράθυρα, από τα οποία καταπέλτες 

αµυντικού τύπου, έβαλαν κατά του εχθρού.155 Αντίστοιχο χαρακτηριστικό 

παρουσίαζαν και οι πύργοι των οχυρώσεων των Σιφών που εξετάστηκαν στο 

προηγούµενο κεφάλαιο. 

 Ο καλύτερα σωζόµενος εκ των δυο, ο πύργος 7 (εικ.17), έχει συµπαγή 

βάση ύψους περίπου 4 µέτρων και πάνω από αυτή έφερε δυο ορόφους. Το ύψος 

που διατηρείται σήµερα είναι περίπου 8 µέτρα, ωστόσο το αρχικό του ύψος θα 

πρέπει να ήταν περίπου 10 µέτρα. Ο πρώτος όροφος διαθέτει σχισµές για τους 

                                                             
152 Fachard 2013, 87-88. 
153 Αντίστοιχα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά, όπου ισχυρή λίθινη βάση υποστηρίζει πλίνθινη 
ανωδοµή παρατηρείται και σε οχυρώσεις άλλων θέσεων της Βοιωτίας της ίδιας περιόδου, όπως της 
Τανάγρας (βλ. Roller 1974, 260-263), των Πλαταιών (βλ. Scranton 1941, 113-114) και της Θίσβης (βλ. 
Maier 1958, 17-25). 
154 Fachard 2013, 88. 
155 Για λεπτοµερή περιγραφή του πύργου βλ. Ober 1987(β), 582-585. 
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τοξότες, από µια σε κάθε πλευρά, ενώ ο δεύτερος όροφος σώζει τµήµα των 

παραθύρων που αναφέρθηκαν. Αρχιτεκτονικά µέλη που βρέθηκαν στον χώρο 

πιστοποιούν ότι διέθεταν και ξύλινα παραθυρόφυλλα προκειµένου να 

προστατεύονται οι χειριστές των καταπελτών.  

Από το µέγεθος του εσωτερικού χώρου µπορούµε να υποθέσουµε ότι 

έφερε δυο καταπέλτες, οι οποίοι µετακινούνταν για να βάλλουν προς όποια 

κατεύθυνση χρειαζόταν. Η οροφή θα πρέπει να είχε αµφικλινή στέγη και όχι 

εξέδρα µάχης, διότι το λεπτό πάχος των τοίχων θα αδυνατούσε να υποστηρίξει 

το βάρος της.156 

Η είσοδος στους πύργους 6 και 7 γινόταν από τον περίδροµο του τείχους. 

Αντίθετα στους υπόλοιπους πύργους, οι οποίοι δεν διαθέτουν συµπαγή βάση, η 

είσοδος γινόταν από πόρτες στη νότια πλευρά του κάθε πύργου, στο επίπεδο του 

 

Εικόνα 17. Αποκατάσταση του πύργου 7 (Α), τοµή από τη νότια πλευρά (Β), αποκατάσταση του 
παραθυρόφυλλου (Γ), λίθινο τµήµα µε σύνδεσµο παραθυρόφυλλου (Δ), κάτοψη του άνω ορόφου 

µε τους καταπέλτες (Ε) (Ober 1987(β), εικ.16) 

 

                                                             
156 Ober 1987(β), 584. 



44 
 

εδάφους. Η απουσία συµπαγούς βάσης δείχνει ότι πιθανώς δεν διέθεταν χώρο 

µε καταπέλτες. 

Τέλος, από το εσωτερικό του οχυρού, περνούσε αρχαίος δρόµος, από την 

ανατολική πύλη, κατά µήκος του νότιου τείχους έως τη δυτική πύλη. Αν και δεν 

σώζεται σε όλο το µήκος του σε καλή κατάσταση, φαίνεται ότι συνδεόταν µε 

τον κύριο δρόµο κατά την αρχαιότητα.157 

Σχετικά µε τη χρονολόγηση των οχυρώσεων, δεν θα πρέπει να βασιστεί 

κανείς µόνο στα χαρακτηριστικά της κατασκευής τους. Η κεραµική που έχει 

εντοπιστεί κυρίως επιφανειακά χρονολογείται στην πλειονότητά της στον 

ύστερο 5ο και στον 4ο αιώνα π.Χ. και αποτελείται τόσο από τοπικά, όσο και από 

αττικά εργαστήρια.158 Αν δεχτούµε ότι τα αγγεία µιας συγκεκριµένης 

χρονολογίας έχουν τη δυνατότητα χρήσης για ένα διάστηµα µεταγενέστερο από 

τη χρονολόγησή τους, τότε το οχυρό θα µπορούσε να έχει κατασκευαστεί στο 

δεύτερο τέταρτο του 4ου αιώνα π.Χ.  

Το συµπέρασµα αυτό εξάγεται και σε συνδυασµό µε τα υπόλοιπα 

χαρακτηριστικά του οχυρού, τα οποία, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οµοιάζουν 

σε µεγάλο βαθµό µε άλλες οχυρώσεις της Βοιωτίας, κυριότερα µε εκείνες των 

Σιφών.  

 

3.1.2 Τσιγκουράτι και Λοιµικό 

Ανάµεσα στις ανατολικές πλαγιές του Κιθαιρώνα και στις δυτικές 

πλαγιές της Πάρνηθας βρίσκεται η µικρή εύφορη κοιλάδα των Σκούρτων στην 

περιοχή που είναι γνωστή σήµερα ως Δερβενοχώρια. Οι κάτοικοι των πέντε 

σύγχρονων οικισµών της Πύλης, των Σκούρτων, της Στεφάνης, του Πρασίνου 

                                                             
157 Ober 1987(α), 213. 
158 Για ανάλυση της κεραµικής από το οχυρό των Ελευθερών βλ. Ober 1987(α), 213-215. 
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και του Πανάκτου ασχολούνται σήµερα µε τη γεωργία και την κτηνοτροφία, 

εκµεταλλευόµενοι την κοιλάδα µε τη διαχρονική σπουδαιότητά της. 

Από τις ιστορικές πηγές γνωρίζουµε ότι τα Σκούρτα ήταν περιοχή που 

διεκδικούσαν τόσο οι Βοιωτοί, όσο και οι Αθηναίοι. Από τον Θουκυδίδη 

αναφέρεται κοινή απόφαση µεταξύ Αττικής και Βοιωτίας το 421 π.Χ., να µην 

οικοδοµήσει κανείς στην περιοχή και να διατηρηθεί αυτή ως βοσκότοπος.159 Η 

κοινή χρήση βοσκοτόπων στην κοιλάδα των Σκούρτων µεταξύ Βοιωτών-

Κορινθίων και Αθηναίων επιβεβαιώνεται και από την κεραµική που έχει 

εντοπιστεί επιφανειακά στην περιοχή.160  

Στο νοτιοδυτικό άκρο της κοιλάδας ορθώνεται ο λόφος της Καβασάλας 

σε υψόµετρο 714 µέτρων, στην κορυφή του οποίου σώζονται σε εξαιρετικά κακή 

κατάσταση τα ερείπια ενός αρχαίου οχυρού. Επιγραφή που εντοπίστηκε στην 

συγκεκριµένη περιοχή στα τέλη της δεκαετίας του 80’ βοηθά στην ταυτοποίηση 

της θέσης µε εκείνη του αρχαίου Πανάκτου.161 

Ακριβώς απέναντι από το λόφο της Καβασάλας, στο βορειοανατολικό 

όριο της κοιλάδας των Σκούρτων, υψώνεται στα 737 µέτρα, ένας άλλος λόφος, 

το Πυργάρι ή Τσιγκουράτι. Οι Camp και Ober προφανώς εξαιτίας δυσκολίας 

στην προφορά, αναφέρουν το Τσιγκουράτι ως Tsoukrati.  Περίπου 7 χιλιόµετρα 

ανατολικότερα στέκει ένας ακόµη λόφος, το Λοιµικό, µε λίγο µεγαλύτερο 

υψόµετρο (790 µέτρα).162 Στους δυο αυτούς λόφους σώζονται τα κατάλοιπα δυο 

τετράγωνων πύργων (εικ.18, 19), για τους οποίους έχει υποστηριχθεί ότι είχαν 

κατασκευαστεί σαν ζευγάρι.163 

Από την εξέταση των χαρακτηριστικών κατασκευής τους διαπιστώνεται 

ότι και οι δυο πύργοι είναι κατασκευασµένοι από γκρίζο, τοπικό ασβεστόλιθο,  

                                                             
159 Θουκ. 5.42.1 (Βλ. παρ. πηγών σελ. xlv-xlvi). 
160 Munn 1989(α), 155. Για µελέτη σχετικά µε τη µεθόριο Βοιωτίας-Αττικής και τα Σκούρτα βλ. Munn 
1987, 198-199. 
161 Για την ταύτιση του οχυρού µε το Πάνακτο βλ. Vanderpool 1978, 233-234. Για την επιγραφή που 
αναφέρει τη θέση βλ. Munn 1989(β), 274. Για τα ζητήµατα και τις προβληµατικές που παρουσιάζει το 
Πάνακτο βλ. Munn 1989(γ), 231-244. 
162 Camp 1991, 198, Ober 1985, 147-148. 
163 Για την υποστήριξη της συγκεκριµένης άποψης βλ. Vanderpool 1978, 240-242. Βλ. χάρτες 4, 5. 
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Εικόνα 18. Ο πύργος στο Τσιγκουράτι από τα Νότια και Νοτιοδυτικά αντίστοιχα 
(προσωπικό αρχείο) 

 

µε τραπεζοειδή τοιχοποιΐα και έχουν ακριβώς τις ίδιες διαστάσεις µε πλευρές 

περίπου 6Χ6 µέτρων. 

Στο εσωτερικό είναι χωρισµένοι σε θαλάµους, τέσσερις για το 

Τσιγκουράτι και τρεις για το Λοιµικό, ενώ οι είσοδοι βρίσκονταν στα νότια και 

ανατολικά αντίστοιχα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το βόρειο µισό 

του πύργου στο Τσιγκουράτι και το δυτικό µισό στο Λοιµικό, ήταν συµπαγή, 

γεµισµένα µε χώµα και αργούς λίθους, προφανώς µέχρι την οροφή, όπου ήταν 

διαµορφωµένη εξέδρα από την οποία έκαναν την παρατήρηση και εξέπεµπαν 

προειδοποιητικά σήµατα καπνού και φωτιάς. Τα στοιχεία αυτά πιστοποιούν ότι 

οι δυο πύργοι ήταν φρυκτωρίες. 164  

Οι δυο αυτοί πύργοι θα είχαν εξαιρετική επόπτευση της κοιλάδας των 

Σκούρτων στα δυτικά και της αττικής ενδοχώρας στα νότια.165 Η χρονολόγηση 

των πύργων δεν µπορεί να γίνει µε ασφάλεια. Η επιφανειακή κεραµική είναι 

ελάχιστη ενώ οι ίδιοι οι πύργοι δεν σώζονται σε ικανοποιητικό ύψος. Παρόλα  

                                                             
164 Ενδεικτικά για τις φρυκτωρίες στην αρχαιότητα βλ. Θουκ. 3.80.2 και Αισχ. Αγαµ. 280-330 (Βλ. παρ. 
πηγών σελ. xlvi-xlvii). 
165 Camp 1991, 199. 
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Εικόνα 19.  Ο πύργος του Λοιµικού από τα βορειοανατολικά και ανατολικά αντίστοιχα 

(προσωπικό αρχείο) 

 

αυτά η τοιχοποιΐα τους και ο χαρακτηριστικός διαχωρισµός του εσωτερικού 

τους, δίνουν πολύτιµες πληροφορίες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

συγκριτικά µε τους πύργους της ενδοχώρας που θα εξετασθούν στη συνέχεια. 

 

3.2 Οι πύργοι της ενδοχώρας 

 Η γεωµορφολογία της βοιωτικής ενδοχώρας παρουσιάζει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον. Είναι εύκολο να διαπιστώσει κανείς ότι ουσιαστικά χωρίζεται σε 

δυο τµήµατα: στο ανατολικό κοµµάτι, που είναι οµαλό, µε µεγάλες πεδινές 

εκτάσεις, εκείνες της Κωπαΐδας και της Θήβας166 και στο ανατολικό κοµµάτι, 

όπου δεσπόζει ο ορεινός όγκος του Ελικώνα. Σε σηµαντικές θέσεις στο δυτικό, 

ορεινό µισό, είχε κατασκευαστεί µια οµάδα πύργων-φρυκτωριών µε σκοπό τον 

έλεγχο των περασµάτων.  

 

                                                             
166 Η Βοιωτία διαθέτει τις µεγαλύτερες πεδιάδες σε µέγεθος στον ελλαδικό χώρο µετά από εκείνη της 
Θεσσαλίας. Κατά την αρχαιότητα βέβαια ήταν µικρότερου µεγέθους συγκριτικά µε τη σύγχρονη εποχή, 
λόγω και της ύπαρξης της λίµνης της Κωπαΐδας η οποία πλέον έχει αποξηρανθεί πλήρως. Αν λάβει 
κανείς υπόψη όµως τόσο τις ανάγκες της εποχής όσο και τα µέσα που διέθεταν οι κάτοικοι για την 
καλλιέργεια της γης, ήταν σαφώς επαρκείς όχι µόνο για τη συντήρησή τους αλλά και για εξαγωγή 
πλεονασµάτων. Αυτά τα πλεονάσµατα τους παρείχαν αυτάρκεια και ήταν πιθανώς και ο λόγος για τον 
οποίο οι Βοιωτοί δεν ίδρυσαν αποικίες πέραν µιας εξαίρεσης, εκείνη της Τέω στα παράλια της Μικράς 
Ασίας (Buck 1979, xi-xii).  
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3.2.1 Μαυροβούνι 

 Την πρόσβαση µέσω της βοιωτικής ενδοχώρας, στο οχυρωµένο επίνειο 

των Σιφών, που εξετάστηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο, αποκόπτει ένα χαµηλό 

βουνό, που ονοµάζεται σήµερα Μαυροβούνι και ουσιαστικά αποτελεί τη δυτική 

προέκταση του όρους Κοροµπίλι, το οποίο εκτείνεται στις νοτιοανατολικές 

βοιωτικές ακτές του κορινθιακού κόλπου. 

 Στην κορυφή του χαµηλού αυτού βουνού, σε υψόµετρο 446 µέτρων, πολύ 

κοντά στον σύγχρονο αυτοκινητόδροµο, βρίσκεται ένας τετράγωνος πύργος 

(εικ.20).167 Κατασκευασµένος από τοπικό, γκρίζο ασβεστόλιθο, έχει πλευρές 

διαστάσεων 6,10 µέτρων και σώζεται σε ύψος 6,5 µέτρων. Η τοιχοποιΐα είναι 

ακανόνιστη τραπεζιόσχηµη µε τους δόµους να µην έχουν σταθερό ύψος. Οι 

τοίχοι έχουν πάχος περίπου 65 εκ. Στη νότια πλευρά βρίσκεται η είσοδος µε 

άνοιγµα περίπου 1 µέτρο. Στη δυτική πλευρά διατηρείται το άνοιγµα ενός 

στενού παραθύρου περίπου 80 εκ. από τη βορειοδυτική γωνία και σε ύψος 4,2 

µέτρων από το έδαφος.  

 Ο πύργος στο Μαυροβούνι διαθέτει ένα όµοιο χαρακτηριστικό µε τους 

πύργους στο Τσιγκουράτι και Λοιµικό. Αν και το εσωτερικό καλύπτεται από 

υλικό που έχει καταρρεύσει από την ανωδοµή, διακρίνεται εµφανώς ένας τοίχος, 

πάχους περίπου 45 εκ., που εκτείνεται από τον δυτικό έως τον ανατολικό τοίχο 

του πύργου και απέχει 90 εκατοστών από το εσωτερικό µέτωπο του νότιου 

τοίχου. Το διάστηµα µεταξύ των δυο αυτών τοίχων χωρίζεται περίπου στο µέσο 

του από έναν ακόµη τοίχο.  

 Οι τοίχοι του εσωτερικού υποστήριζαν την εξέδρα στο βόρειο τµήµα του 

πύργου από την οποία γινόταν η παρατήρηση και στέλνονταν τα 

προειδοποιητικά σήµατα καπνού και φωτιάς.  

                                                             
167 Για αναφορά και περιγραφή του πύργου βλ. Tomlinson – Fossey 1970, 260-261, Camp 1991, 197, 
Lawrence 1979, 181 και Schwandner 1977, 519. 
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Εικόνα 20.  Ο πύργος στο Μαυροβούνι από τα νότια και νοτιοδυτικά αντίστοιχα (προσωπικό 
αρχείο) 

 

Η θέση στην οποία βρίσκεται ο πύργος παρουσιάζει κάποιες 

ιδιαιτερότητες. Περίπου 215 µέτρα ανατολικά του πύργου σώζονται τα 

κατάλοιπα ενός περιβόλου, πιθανώς οχυρωµατικού, πολυγωνικής κάτοψης, µε 

περίµετρο 645 µέτρων και καταλαµβάνει έκταση 25000 µ2. Οι τοίχοι, πάχους 

περίπου 1,30 µέτρου, είναι κατασκευασµένοι από αργούς λίθους, µε τη 

γενικότερη εικόνα της κατασκευής να υποδηλώνει βιασύνη.  

Στο εσωτερικό του περιβόλου εντοπίζονται τα κατάλοιπα 52 ορθογώνιων 

κτηρίων, τα οποία είναι τοποθετηµένα χωρίς κάποια εµφανή χωροταξία ενώ δεν 

έχει διαπιστωθεί η χρήση τους.168 Στο βορειοδυτικό τµήµα βρίσκεται ένας 

µικρός δωρικός ναός από ασβεστόλιθο που χρονολογείται πιθανώς τον 5ο αιώνα 

π.Χ.169, αν και υπάρχουν ενδείξεις από την επιφανειακή κεραµική ότι η λατρεία 

του ιερού πρέπει να είχε διάρκεια από τα Γεωµετρικά έως και τα Ελληνιστικά 

χρόνια.170 

Ο ρόλος του περιβόλου αποτελεί δυσεπίλυτο πρόβληµα. Από τους 

Tomlinson και Fossey, που επισκέφτηκαν και µελέτησαν την περιοχή, έχουν 

διατυπωθεί διάφορες ερµηνείες. Τα κτήρια στο εσωτερικό του περιβόλου, σε 

συνδυασµό µε το ιερό, οµοιάζουν µε αντίστοιχα ευρήµατα στο ιερό της Ήρας 

                                                             
168 Tomlinson – Fossey 1970, 252-255. 
169 ό.π., 245-246. Ο ναός φέρει χαρακτηριστικά που έχουν εντοπιστεί και σε άλλες θέσεις της Βοιωτίας, 
όπως η Αυλίδα. 
170 ό.π., 256. 
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στην Περαχώρα171, και θα µπορούσαν να ερµηνευτούν ως οικισµός στον οποίο 

διέµεναν όσοι προσέρχονταν για τις ετήσιες γιορτές του ιερού. Κάτι τέτοιο 

ωστόσο δεν µοιάζει πιθανό, καθώς η κεραµική από το εσωτερικό του περιβόλου 

ανήκει στην πλειονότητά της, αποκλειστικά, στον 4ο αιώνα π.Χ. και δεν έχει το 

χρονολογικό εύρος της αντίστοιχης κεραµικής από το ιερό στην Περαχώρα.172  

Επίσης, η θέση βρίσκεται σε κοντινή απόσταση, τόσο από τις Σίφες, όσο 

και από τις πόλεις των Θεσπιών και της Θίσβης και άρα δεν θα ήταν απαραίτητο 

να υπάρχουν καταλύµατα, ενώ η απουσία πόσιµου νερού και καλλιεργήσιµων 

εκτάσεων απορρίπτει και την πιθανότητα να αποτελεί κάποιο µόνιµο οικισµό. 

Συνεπώς ο περίβολος αποτελεί κάποιο οχυρωµατικό έργο και η κατασκευή του 

πρέπει να τοποθετηθεί χρονολογικά στο πρώτο τέταρτο του 4ου αιώνα π.Χ. και 

ενδεχοµένως στα γεγονότα πριν τη µάχη των Λεύκτρων. Αυτή η άποψη που 

διατυπώνουν οι Tomlinson και Fossey, προκύπτει από τη διαπίστωση ότι το 

οχυρό έχει το χαρακτήρα φύλαξης προκεχωρηµένης θέσης και έρχεται σε 

αντίθεση µε τον πύργο/φρυκτωρία, ο οποίος έχει εµφανώς αµυντικό ρόλο, εκείνο 

της παρατήρησης.173 Συνεπώς η χρονολόγησή του θα πρέπει να τοποθετηθεί στα 

χρόνια αµέσως µετά τα Λεύκτρα.174 

Στο βορειοανατολικό τµήµα του περιβόλου βρίσκεται µια ακόµη 

κατασκευή. Πρόκειται για ένα ορθογώνιο οχυρό µε τέσσερις κυκλικούς πύργους 

σε κάθε γωνία του. Το οχυρό αυτό έχει κατασκευαστεί µε το υλικό από τους 

τοίχους του περιβόλου και η κατασκευή του χρονολογείται στους ύστερους 

ρωµαϊκούς χρόνους.175 Το σύνολο των οχυρώσεων της θέσης καθώς και το 

γεγονός ότι ανήκουν σε διαφορετικές χρονολογικές φάσεις, φανερώνει αν µη τι 

άλλο την ιδιαίτερη στρατηγική σηµασία που είχε η περιοχή. 

                                                             
171 Ενδεικτικά για την Περαχώρα βλ. Plommer – Salviat 1966, 207-215, Sinn 1990, 53-116, Tomlison 
1969, 164-172, 1977, 197-202. 
172 Στην περίπτωση της Περαχώρας, ο οικισµός έχει την ίδια διάρκεια χρήσης µε το ιερό. 
173 Tomlinson – Fossey 1970, 257. Οι Tomlinson και Fossey θεωρούν ότι κατασκευάστηκε από το 
σπαρτιατικό στρατό την περίοδο των γεγονότων που οδήγησαν στη µάχη των Λεύκτρων και είχε 
ανάλογο χαρακτήρα µε το οχυρό της Δεκέλειας κατά την περίοδο του Πελοποννησιακού Πολέµου. 
174 ό.π., 261.  
175 ό.π., 261-263. 
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3.2.2 Άσκρη 

 Μερικά χιλιόµετρα βόρεια από το Μαυροβούνι, στους βορειοδυτικούς 

πρόποδες του Ελικώνα, στην κορυφή ενός κωνικού λόφου, σε υψόµετρο 632 

µέτρων, βρίσκονται τα κατάλοιπα ενός ακόµη πύργου. Η θέση που ονοµάζεται 

σήµερα Πυργάκι ταυτίζεται πιθανώς µε την ακρόπολη της αρχαίας πόλης της 

Άσκρης,176 γενέτειρας του Ησιόδου, από τον οποίο αναφέρεται ότι βρισκόταν 

στην Κοιλάδα των Μουσών.177 Ο σύγχρονος οικισµός της Άσκρης βρίσκεται σε 

απόσταση 3,5 χιλιοµέτρων από εκείνο το Πυργάκι.  

 Ο τετράγωνος πύργος (εικ.21) είναι κατασκευασµένος από γκρίζο, τοπικό 

ασβεστόλιθο, µε ως επί το πλείστον ισόδοµη τοιχοποιΐα και σε κάποια τµήµατα 

ακανόνιστη τραπεζιόσχηµη. Το µήκος της κάθε πλευράς είναι περίπου 7,70 

µέτρα και σώζεται σε ύψος περίπου 4,5 µέτρων. Η είσοδος βρίσκεται στη νότια 

πλευρά και το εσωτερικό χωρίζεται σε δυο τµήµατα, όπου το βόρειο τµήµα ήταν 

συµπαγές, γεµάτο µε χώµα, µε το ανώτερο µέρος διαµορφωµένο πιθανότατα σε 

εξέδρα. Η πρόσβαση στο βόρειο τµήµα γινόταν µε µια στενή κλίµακα. Έχει 

δηλαδή ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά µε τους πύργους στο Τσιγκουράτι, στο 

Λοιµικό και στο Μαυροβούνι. 

Ο πύργος, λόγω της θέσης του, διέθετε εξαιρετική επόπτευση της 

ευρύτερης περιοχής: της πεδιάδας της Κωπαΐδας στα βόρεια, των Θεσπιών στα 

ανατολικά, καθώς και του Ελικώνα και της Φωκίδας στα δυτικά.178 Ιδιαίτερο 

στοιχείο για τη διαχρονική σηµασία της θέσης είναι η ύπαρξη µεσαιωνικού 

πύργου της περιόδου της φραγκοκρατίας, σε χαµηλότερο λόφο στα δυτικά, 

ακριβώς απέναντι από το Πυργάκι.179 

                                                             
176 Για την ταύτιση της θέσης ως Άσκρη βλ. Camp 1991, 197, Roux 1954, 45-48, Wallace 1974, 5-24, 
Bintliff 1997, 244, Snodgrass 1985, 89-95, Fossey 1988, 142-145. Στη θέση Πυργάκι σώζονται τα 
µοναδικά υλικά κατάλοιπα της περιοχής. 
177 Και οι περιγραφές των αρχαίων πηγών φανερώνουν ότι το Πυργάκι είναι πιθανότατα η ακρόπολη της 
Άσκρης: Wallace 1974, 6. Βλ. χάρτη 6. 
178 Camp 1991, 197. 
179 Snodgrass 1985, 93. Βλ. Εικ. 2(γ). 
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Τον πύργο περικλείει ένας περίβολος ελλειπτικού σχήµατος, µήκους 120 

µέτρων στον ευρύτερο άξονά του που καταλαµβάνει µια έκταση 4 

στρεµµάτων.180 Είναι κατασκευασµένος από ακατέργαστους λίθους και 

διατηρείται σε πολύ κακή κατάσταση.181 Η επιφανειακή κεραµική 

χρονολογείται από τα Γεωµετρικά έως και τα Ελληνιστικά χρόνια, µε την ακµή 

της να παρουσιάζεται στην περίοδο µεταξύ Αρχαϊκών και Κλασικών.182 Εξαιτίας 

της οµοιότητάς του µε τις θέσεις που προαναφέρθηκαν, η κατασκευή του πύργου 

θα πρέπει να τοποθετηθεί αµέσως µετά το πρώτο τέταρτο του 4ου αιώνα π.Χ. Ο 

περίβολος λόγω της ιδιαίτερα κακής διατήρησής του, καθιστά δυσκολότερη την 

χρονολόγησή του. Ωστόσο θεωρείται ότι είναι προγενέστερος του πύργου και 

χρονολογείται πιθανώς στα Αρχαϊκά χρόνια.183 

3.2.3 Ευαγγελίστρια 

Περίπου τέσσερα χιλιόµετρα βορειοδυτικά της θέσης Πυργάκι, στις 

δυτικές πλαγιές του Ελικώνα, απλώνεται από τα ανατολικά προς τα δυτικά, µια 

µακρόστενη κοιλάδα. Στο µέσο της κοιλάδας αυτής βρίσκεται ο σύγχρονος 

 

   

Εικόνα 21. Ο πύργος της Άσκρης από τα νοτιοανατολικά και νότια αντίστοιχα – στη δεύτερη 
φωτογραφία διακρίνεται ο περίβολος (προσωπικό αρχείο) 

                                                             
180 Snodgrass 1985, 93, Hansen – Nielsen 2004, 433. 
181 Lawrence 1979, 162. 
182 Snodgrass 1985, 90-91. 
183 Hansen – Nielsen 2004, 433. 
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οικισµός της Ευαγγελίστριας, µε το οµώνυµο µοναστήρι, περίπου 1,5 χιλιόµετρο 

δυτικότερα αυτού.  

 Πολύ κοντά στον σύγχρονο δρόµο που ενώνει τον οικισµό της 

Ευαγγελίστριας µε το Μάζι, περίπου 350 µέτρα πριν τη στροφή που οδηγεί στο 

µοναστήρι, είναι εµφανή τα κατάλοιπα ενός ορθογώνιου πύργου. Η µοναδική 

αναφορά γίνεται από τον Robert Morstein Kallet-Marx ο οποίος εντόπισε και 

µελέτησε τον πύργο στα µέσα της δεκαετίας του ’80 και δηµοσίευσε τα 

συµπεράσµατά του το 1989.184  

Ο πύργος είναι κατασκευασµένος από γκρίζο, τοπικό ασβεστόλιθο, µε 

τοιχοποιΐα ακανόνιστη τραπεζοειδή. Η νοτιοδυτική γωνία διατηρείται σε ύψος 

τεσσάρων δόµων, ενώ το εσωτερικό και ολόκληρο το βόρειο τµήµα είναι 

καλυµµένα από υλικό που έχει καταρρεύσει. Επιπλέον, πολλές από τις 

λιθοπλίνθους που σώζονται στην αρχική τους θέση, έχουν µετατοπιστεί 

ελαφρώς κι έτσι δεν µπορεί να υπολογιστεί το µήκος των πλευρών µε ασφάλεια. 

Πιθανότατα όµως, αρχικά θα πρέπει να είχαν µήκος περίπου 6,6 µέτρων.185 

 Η κατάσταση διατήρησης του πύργου δεν δίνει τη δυνατότητα να 

προσδιοριστεί σε ποιο σηµείο βρισκόταν η είσοδος, ενώ δεν έχουν εντοπιστεί 

ούτε αρχιτεκτονικά της µέλη. Εξαιτίας του ότι το εσωτερικό καλύπτεται από 

χαλάσµατα της ανωδοµής, δεν µπορεί να διαπιστωθεί αν είχε εσωτερικό 

διαχωρισµό ώστε να φέρει εξέδρα στην οροφή, όπως οι πύργοι που 

προαναφέρθηκαν.  

 Η κοιλάδα της Ευαγγελίστριας ήταν γνωστό πέρασµα κατά την 

αρχαιότητα µέσω του οποίου υπήρχε η δυνατότητα κάποιος να παρακάµψει το 

στενό πέρασµα µεταξύ των δυτικών πλαγιών του Ελικώνα και της λίµνης της 

                                                             
184 Βλ. Kallet-Marx 1989, 301-311. Δυστυχώς παρόλες τις προσπάθειές µου δεν ήταν δυνατό να 
εντοπίσω την ακριβή θέση του πύργου και αρκέστηκα στις περιγραφές του συγκεκριµένου µελετητή. 
185 ό.π., 304. Ο υπολογισµός αυτός γίνεται µε βάση και τις διαστάσεις των άλλων πύργων, όπως εκείνοι 
στην Άσκρη και στο Μαυροβούνι. 
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Κωπαΐδας, κινούµενος από το βορρά προς το νότο.186 Η ύπαρξη του πύργου στο 

σηµείο προφανώς σχετίζεται µε τον έλεγχο του συγκεκριµένου περάσµατος. 

 

3.2.4 Λαφύστιο 

 Περίπου πέντε χιλιόµετρα νοτιοανατολικά της πόλης της Λιβαδειάς, στον 

οικισµό Λαφύστιο, που βρίσκεται στους ανατολικούς πρόποδες του οµώνυµου 

βουνού και αποτελεί προέκταση του Ελικώνα προς τα ανατολικά, υπάρχει 

αναφορά για έναν τετράγωνο ή ορθογώνιο πύργο. 

Η ύπαρξη του πύργου αναφέρεται πρώτη φορά από τον περιηγητή E. 

Dodwell στις αρχές του 19ου αιώνα, ο οποίος µάλιστα χρησιµοποίησε και ένα 

σχέδιο του S. Pomardi. Οι επόµενες αναφορές του W. Leake µερικά χρόνια 

αργότερα.187  Η µοναδική πρόσφατη αναφορά ανήκει στον αρχαιολόγο John M. 

Camp.188 Οι δυο περιηγητές αναφέρουν τη θέση ως Rhakes (προφανώς 

παράφραση του «Ράχες»). Την ίδια ονοµασία υιοθετεί και ο Camp. Η αρχική 

ονοµασία του οικισµού ήταν Γρανίτσα (σλάβικη λέξη που σηµαίνει «σύνορο») 

και βρισκόταν σε υψηλότερο σηµείο του Λαφυστίου όρους. Στη σηµερινή του 

τοποθεσία, όπου προηγουµένως υπήρχαν µόνο µερικά χειµαδιά και έφερε το 

τοπωνύµιο Ράχες, µεταφέρθηκε µετά την ανεξαρτησία της Ελλάδας. Το 1927 

πήρε την  σύγχρονη ονοµασία Λαφύστιο. 

 Δυστυχώς σήµερα δεν διατηρούνται κατάλοιπα του πύργου. Ο Camp 

επισκέφθηκε τη θέση το 1986 όπου διαπίστωσε ότι τα κατάλοιπα του πύργου 

είχαν χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή του καµπαναριού της εκκλησίας του 

χωριού, που βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση και φέρει τη χρονολογία 

                                                             
186 Kallet-Marx 1989, 301. 
187 Dodwell 1819, 245, Leake 1835, 133. Για το σχέδιο του Pomardi βλ. Camp 1991, σελ. 194, εικ.1. 
188 Camp 1991, 193-197. 
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1899. Ορισµένα µάλιστα είχαν ενσωµατωθεί 

στον σύγχρονο στάβλο ενός σπιτιού, στην 

ίδια θέση που βρισκόταν ο πύργος (εικ.22). 

Τα ελάχιστα κατάλοιπα που ήταν 

εντοιχισµένα στο στάβλο ήταν λιθόπλινθοι 

από γκρίζο ασβεστόλιθο διαστάσεων 1 

µέτρου σε µήκος, 60 εκατοστών σε πάχος και 

45 εκατοστών σε ύψος. 189 Από την εξέταση 

του σωζόµενου υλικού και τις περιγραφές των 

περιηγητών, ο Camp υποστηρίζει ότι στην 

αρχική του µορφή ο πύργος θα πρέπει να ήταν 

όµοιος µε τους αντίστοιχους πύργους της 

Ευαγγελίστριας, της Άσκρης, του Μαυροβουνίου, όπως επίσης και εκείνους στο 

Τσιγκουράτι και Λοιµικό, ενώ χρονολογικά θα πρέπει να τοποθετηθεί στο 

δεύτερο ή στο τρίτο τέταρτο του 4ου αιώνα π.Χ.190  

Δυστυχώς σήµερα δεν σώζεται τίποτα από τα κατάλοιπα του πύργου και 

άρα δεν είναι δυνατό να µελετηθεί περεταίρω.191 Το βέβαιο όµως είναι ότι λόγω 

της θέσης του, ο πύργος θα διέθετε εξαιρετική εποπτεία της Κωπαΐδας στα 

δυτικά, της Αλιάρτου στα ανατολικά και του Ορχοµενού στα βόρεια. 

 Από το σηµείο που βρισκόταν ο πύργος περνούσε ο δρόµος που οδηγούσε 

από την αρχαία πόλη της Κορώνειας, σε εκείνη της Λιβαδειάς, ενώ το σύνορο 

των δυο πόλεων ήταν ακριβώς σε εκείνη την περιοχή192 και συνεπώς ο πύργος 

θα πρέπει να προστάτευε το πέρασµα. Το κατά πόσο θα µπορούσαν να 

                                                             
189 Camp 1991, 194. 
190 ό.π., 194-199. 
191 Το Λαφύστιο αποτελεί τη γενέτειρα του πατέρα µου και είχα τη δυνατότητα να επισκεφθώ και να 
συνοµιλήσω µε την εκλιπούσα σήµερα σύζυγο του ιδιοκτήτη του στάβλου στον οποίο ενσωµατώθηκε 
υλικό του πύργου. Δυστυχώς διαπίστωσα ότι ο στάβλος έχει επικαλυφθεί µε σοβά και είναι αδύνατο να 
εντοπιστεί και να µελετηθεί το υλικό.  
192 SEG ΧΧΙΙΙ, 297, SEG XXXV, 406. Ενδιαφέρον αποτελεί και η παλιά ονοµασία του Λαφυστίου, της 
οποίας η ελληνική µετάφραση είναι «σύνορο». 

Εικόνα 22.  Υλικό του πύργου 
ενσωµατωµένο στο σύγχρονο στάβλο 

(Camp 1991, εικ.3) 
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στέλνονται προειδοποιητικά σήµατα παραµένει αβέβαιο, καθώς η θέση δεν έχει 

οπτική επαφή ούτε µε την Κορώνεια αλλά ούτε και µε τη Λιβαδειά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

Χρονολόγηση και ταυτοποίηση των οχυρώσεων 

 

4.1 Χαρακτηριστικά και τρόποι κατασκευής και δοµής  

 Το υλικό κατασκευής σε όλες τις εξεταζόµενες βοιωτικές οχυρώσεις είναι 

ο γκρίζος ασβεστόλιθος193, που αφθονεί στο υπέδαφος της Βοιωτίας, γεγονός 

που καθιστά εύκολη και ανέξοδη τη λατόµησή του.  

Ο συγκεκριµένου τύπου ασβεστόλιθος (εικ.23) πέρα από την αφθονία του 

στις περιοχές αυτές, διαθέτει επίσης την ιδιότητα να είναι αρκετά συµπαγής και 

σκληρός, ιδανικός για οχυρώσεις που βρίσκονται σε βουνοκορφές ή κοντά στη 

θάλασσα και αντιµετωπίζουν τη βιαιότητα των στοιχείων της φύσης πέρα από 

τις προφανείς προσπάθειες εκπόρθησης. 

 

Εικόνα 23. Λεπτοµέρεια του ασβεστόλιθου από το εσωτερικό του πύργου στο Μαυροβούνι 
(προσωπικό αρχείο) 

                                                             
193 Για τα χαρακτηριστικά του γκρίζου ασβεστόλιθου βλ. Müller-Wiener 1995, 45. 
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Η παρουσία του γκρίζου ασβεστόλιθου στο υπέδαφος της Βοιωτίας 

επιβεβαιώνεται και επιφανειακά. Τουλάχιστον σε δυο θέσεις, στην Άσκρη και 

στο Μαυροβούνι έχουν εντοπιστεί µικρά επιφανειακά λατοµεία.194 Ωστόσο δεν 

αποκλείεται και σε άλλες θέσεις η ύπαρξη επιφανειακών λατοµείων µικρής 

έκτασης, των οποίων η παρουσία είναι δύσκολο να διαπιστωθεί, εξαιτίας της 

πυκνής θαµνώδους βλάστησης που καλύπτει την περιοχή.  

Οι ογκόλιθοι, µετά την εξόρυξή τους στο λατοµείο, όπου γινόταν µια 

πρώτη, υποτυπώδης επεξεργασία µε βελόνι, µεταφέρονταν στον χώρο 

κατασκευής του έργου µε άµαξες τεσσάρων τροχών που σέρνονταν από ένα 

ζευγάρι βόδια ή σπανιότερα µουλάρια.195 Η τοποθέτηση των λίθων στις θέσεις 

τους γινόταν µε ανυψωτικές µηχανές, τα σχοινιά των οποίων προσαρµόζονταν 

είτε σε «αγκώνες», είτε σε ειδικές, λαξευτές αύλακες, είτε σε ειδικά εξαρτήµατα, 

όπως ο λύκος και ο καρκίνος.196 

Η τοιχοποιΐα των οχυρώσεων χαρακτηρίζεται από οµοιοµορφία. Σε όλες 

τις περιπτώσεις που εξετάστηκαν, το σύστηµα που χρησιµοποιείται κατά κόρον 

είναι το ισόδοµο, το ακανόνιστο τραπεζιόσχηµο και  λιγότερο το ακανόνιστο 

ορθογώνιο.197  

 Η τραπεζιόσχηµη τοιχοποιΐα εµφανίζεται στον ύστερο 5ο αιώνα π.Χ. και 

ουσιαστικά πρόκειται για µίξη του ορθογωνίου και του πολυγωνικού 

συστήµατος. Οι λιθόπλινθοι είναι επίπεδες στις άνω και κάτω επιφάνειες και 

κατά κανόνα ισοϋψείς, όµως οι κάθετες πλευρές τους είναι λαξευµένες σε κλίση 

δηµιουργώντας ένα τραπέζιο. Συνήθως από τις δυο κάθετες πλευρές, η µια µόνο 

έχει κλίση ενώ η άλλη σχηµατίζει ορθή γωνία και σπανιότερα εµφανίζεται 

λιθόπλινθος µε δυο κεκλιµένες κάθετες πλευρές. Σε ορισµένες περιπτώσεις 

µπορεί να παρεµβάλλεται µια ορθογώνια λιθόπλινθος µεταξύ δυο 

τραπεζιόσχηµων. Η δόµηση ήταν έτσι ώστε να µην δηµιουργούνται κενά µεταξύ 

των λιθοπλίνθων και παρείχε µια σχετική οπτική οµοιοµορφία. Αν και ο 

                                                             
194 Κοκορού-Αλευρά – Πουπάκη – Ευσταθόπουλος – Χατζηκωνσταντίνου 2014, 257, 259. 
195 Διοδ. 4.18, Müller-Wiener 1995, 46-48, Μπούρας 1999, 182. 
196 Müller-Wiener 1995, 86, 88-89, Μπούρας 1999, 182-184.  
197 Μπούρας 1999, 189. 
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Lawrence υποστηρίζει ότι η τοιχοποιΐα αυτή ήταν προτιµητέα από τους 

κατασκευαστές, καθώς έδινε τη δυνατότητα της εύκολης και γρήγορης 

οικοδόµησης, είναι πιο λογικό να υποθέσει κανείς ότι η προτίµηση σε αυτόν τον 

τύπο οικοδόµησης δεν είχε ως κριτήριο την ταχύτητα κατασκευής, αλλά την 

καλύτερη στατικότητα και «ελαστικότητα» του οικοδοµήµατος στις σεισµικές 

δονήσεις. Αυτό θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιµο σε περιοχές µε έντονη σεισµικότητα 

όπως η Βοιωτία. Η τοιχοποιΐα αυτή συναντάται κυρίως σε οχυρώσεις και για 

διάστηµα περίπου εκατό χρόνων από την εµφάνισή της.198 

 Τέλος, ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι ο τρόπος µε τον οποίο έχουν 

δοµηθεί οι τοίχοι των οχυρώσεων, όπως εκείνες στις Σίφες και τις Ελευθερές199. 

Παρατηρείται ότι στις δυο αυτές θέσεις, το τείχος των µεταπυργίων 

διαστηµάτων της οχύρωσης αποτελείται από δυο µέτωπα εξαιρετικής και 

ιδιαίτερα προσεγµένης κατασκευής, µε το εσωτερικό τους να πληρούται από 

αργούς λίθους και χώµα. Στην περίπτωση του γεµίσµατος παρατηρείται ανάλογη 

επιµέλεια µε εκείνη των εξωτερικών µετώπων, καθώς οι αρχαίοι κατασκευαστές 

δεν απέθεσαν απλά τους αργούς λίθους µε το χώµα, αλλά αντίθετα τους 

τοποθετήσαν µε τέτοιο τρόπο ώστε να φαίνεται σαν ένας ενιαίος, εξαιρετικά 

σταθερός, συµπαγής όγκος. Ο ίδιος τρόπος δόµησης του εσωτερικού των 

µεταπυργίων διαστηµάτων, παρατηρείται και στο οχυρό των Αιγοσθένων στο 

Πόρτο Γερµενό.200 

 Ο συγκεκριµένος τρόπος κατασκευής θυµίζει το έµπλεκτο σύστηµα 

δόµησης που χρησιµοποιήθηκε κατά κόρον κατά την ρωµαϊκή περίοδο. Η 

σηµαντική διαφορά  ωστόσο εντοπίζεται στο ότι σε αυτή την περίπτωση, το 

γέµισµα του τείχους γίνεται µε χυτή τοιχοποιΐα αργών λίθων και κονιάµατος 

                                                             
198 Lawrence 1962, 226. Παρόλο που οι όψεις λατοµείου, δηλαδή οι ακατέργαστες επιφάνειες των 
λιθοπλίνθων ενισχύουν τη συγκεκριµένη θεωρία, είναι προσωπική άποψη ότι οι τραπεζιόσχηµες 
λιθόπλινθοι απαιτούν περισσότερο χρόνο για την τοποθέτηση και τη µεταξύ τους συµπλήρωση, για το 
λόγο αυτό κρίνω πιο πιθανό τον παράγοντα στατικότητας. 
199 Δυστυχώς οι οχυρώσεις στις άλλες θέσεις δεν διατηρούνται σε τέτοιο βαθµό ώστε να προκύψουν 
ανάλογα συµπεράσµατα και να διαπιστωθεί αν πρόκειται για γενικευµένο χαρακτηριστικό. 
200 Οι πληροφορίες αυτές µου δόθηκαν σε προσωπική µας συζήτηση από την πολιτικό µηχανικό κ. 
Ελένη-Εύα Τουµπακάρη της Διεύθυνσης Αναστήλωσης µνηµείων. Μάλιστα η ίδια αποκαλεί το γέµισµα 
αυτού του είδους δόµησης «λιθόδεµα». 
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(opus caementicium).201 Ιδιαίτερο επίσης στοιχείο είναι η απουσία διάτονων 

λίθων για τη σύνδεση των εξωτερικών µετώπων µε το γέµισµα. 

 Σχετικά µε το έµπλεκτο σύστηµα δόµησης, ο Karlsson αναφέρει ότι τα 

πρωϊµότερα παραδείγµατα προέρχονται από τον ηπειρωτικό ελλαδικό χώρο και 

όχι από την Σικελία, όπως θεωρείτο παλαιότερα.202 Πάνω σε αυτήν την άποψη 

βασίζεται και ο Cooper υποστηρίζοντας ότι το έµπλεκτο είναι ουσιαστικά 

επινόηση Βοιωτών µηχανικών της εποχής του Επαµεινώνδα και εµφανίζονται 

για πρώτη φορά στον ελλαδικό χώρο στις οχυρώσεις της Μεσσήνης, της 

Μαντίνειας και της Μεγαλόπολης.203 Ανάλογη είναι και η άποψη του Luraghi.204 

 Αντίθετα ο Roy υποστηρίζει ότι είναι εξαιρετικά επισφαλές να ταυτίζεται 

η πρώιµη χρήση του εµπλέκτου µε τους Βοιωτούς, καθώς δεν είναι βέβαιο ότι 

οι οχυρώσεις των τριών θέσεων της Πελοποννήσου, που χρησιµοποιούν ως 

παραδείγµατα οι τρεις προηγούµενοι µελετητές, κατασκευάστηκαν από 

Βοιωτούς µηχανικούς.205 

 Πράγµατι το να αποδοθεί στους Βοιωτούς µηχανικούς η ανακάλυψη του 

εµπλέκτου είναι δύσκολο να αποδειχθεί. Παρόλα αυτά η παρουσία του 

συγκεκριµένου συστήµατος στις βοιωτικές οχυρώσεις βοηθά στο να 

τοποθετηθούν αυτές χρονολογικά στην ίδια ή έστω σε κοντινή µεταξύ τους 

περίοδο και προσθέτει ένα επιπλέον στοιχείο για τις µεταξύ τους οµοιότητες 

αλλά και την ικανότητα των κατασκευαστών τους. 

 

 

 

                                                             
201 Για ορισµό του εµπλέκτου συστήµατος βλ. Ορλάνδος – Τραυλός, 1986, 99.  
202 Karrlson 1992, 73-76. Ενδεικτικά βλ.  Pimouguet-Pédarros 2000. 
203 Cooper 2000, 156, 175. 
204 Luraghi 2008, 33. 
205 Roy 2014, 125. 
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4.2 Διαδικασία ανάθεσης, χρηµατοδότηση και επάνδρωση 

Αντίθετα µε τους τρόπους δόµησης  και τα αρχιτεκτονικά 

χαρακτηριστικά, για τα οποία παρέχουν αρκετές και ιδιαίτερα χρήσιµες 

πληροφορίες, τόσο οι ιστορικές πηγές όσο και οι επιγραφές, δυστυχώς δεν ισχύει 

το ίδιο για την ανάθεση και τη διαδικασία κατασκευής των οχυρώσεων.206 Τα 

περισσότερα στοιχεία που γνωρίζουµε σήµερα αναφέρονται κυρίως στην 

περιοχή της Αττικής και ειδικότερα στην Αθήνα.  

 Όταν είχε πλέον ληφθεί η απόφαση για την κατασκευή οχυρώσεων, 

γινόταν η πρόσληψη του αρχιτέκτονα, ο οποίος ήταν ο υπεύθυνος για τη 

σχεδίαση αλλά και την επίβλεψη της κατασκευής του έργου.207 Η επιλογή και η 

πρόσληψη του αρχιτέκτονα γινόταν από την Εκκλησία του Δήµου, όπως 

επιβεβαιώνει επιγραφή του 307/306 π.Χ.208 Εξειδικευµένο προσωπικό, όπως 

λιθοξόοι και ξυλουργοί αλλά και απλοί τεχνίτες, ελεύθεροι πολίτες και δούλοι 

αποτελούσαν το σύνολο του εργατικού δυναµικού.209 Σχετικά µε τις αµοιβές των 

εργαζοµένων, επιγραφή210 του 408/407 π.Χ. για τις εργασίες ολοκλήρωσης του 

Ερεχθείου, αναφέρει την ηµερήσια αποζηµίωση διαφόρων ειδικοτήτων και 

παρέχει έτσι πολύτιµες πληροφορίες. Το συγκεκριµένο κτήριο βέβαια αποτελεί 

ένα σύνθετο αρχιτεκτόνηµα µε πλούσιο γλυπτό διάκοσµο και αρκετές άλλες 

ιδιαιτερότητες, που καθιστούν τη διαδικασία ανάθεσης και κατασκευής του 

αρκετά πολύπλοκη συγκριτικά µε την κατασκευή οχυρώσεων που κύριο 

χαρακτηριστικό τους είναι κυρίως η λειτουργικότητα. Μπορεί ωστόσο να 

αποτελέσει ένα παράδειγµα ανάθεσης της κατασκευής ενός δηµοσίου 

οικοδοµήµατος. 

Με ποιόν τρόπο θα µπορούσαµε τότε να είµαστε βέβαιοι κατά το δυνατόν 

ότι οι ίδιες διαδικασίες πρόσληψης και γενικότερα οι πληροφορίες που αντλούµε 

για την Αθήνα, θα µπορούσαν να ισχύουν και για την περιοχή της Βοιωτίας; Η 

                                                             
206 Müller-Wiener 1995, 17. 
207 Πλατ. Πολιτ. 259e-260a (Βλ. παρ. πηγών σελ. xlvii). 
208 IG ii2 463.6-7. 
209 Ξεν. Ελλ. 4.8.10 (Βλ. παρ. πηγών σελ. xlvii). 
210 IG i3 476. 
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αλήθεια είναι ότι από τη στιγµή που δεν υπάρχουν πηγές στις οποίες γίνεται 

αναφορά σε ανάλογα θέµατα, είναι εξαιρετικά δύσκολο να γνωρίζουµε µε 

βεβαιότητα.  

Με την επανίδρυση του Κοινού των Βοιωτών211 µετά το 378 π.Χ., το 

παλαιότερο ολιγαρχικό σύστηµα άλλαξε σε δηµοκρατικό, τόσο στην πόλη της 

Θήβας όσο και στο σύνολο των πόλεων της Βοιωτίας, ειδικά µετά την 

καταστροφή των Θεσπιών και του Ορχοµενού. Η νέα συµµαχία ήταν δοµηµένη 

στα πρότυπα της Αθήνας, όπου όλοι οι κάτοικοι της Αττικής θεωρούνταν 

Αθηναίοι πολίτες. Υπήρχε πλέον µια κοινή συνέλευση για ένα διευρυµένο 

κοινωνικό σύνολο, σε αντίθεση µε το ολιγοµελές, ολιγαρχικό, της προηγούµενης 

περιόδου ενώ τα αστικά κέντρα δεν ήταν πλέον ανεξάρτητες πόλεις-κράτη, αλλά 

υφιστάµενες, διοικητικές µονάδες παρόµοιες µε εκείνες των δήµων και των 

φυλών της Αθήνας.212 Παρόλα αυτά η σηµαντικότερη επιρροή στο Κοινό 

παρέµενε στα χέρια της Θήβας η οποία διέθετε και την πλειοψηφία των 

Βοιωταρχών.213 Οι σηµαντικές οµοιότητες του Κοινού των Βοιωτών µε το 

αθηναϊκό πολιτικό µοντέλο, θα µπορούσαν να είναι ένδειξη ότι και για τις 

αποφάσεις ανάθεσης, κατασκευής και µισθοδοσίας, ακολουθούνταν ανάλογες 

διαδικασίες. 

Το σύνολο επιγραφών που αναφέρουν τις διαδικασίες ανάθεσης και 

κατασκευής του ναού214 του Διός Βασιλέα στο λόφο του Προφήτη Ηλία, λίγο 

έξω από τη Λιβαδειά, επιβεβαιώνουν ότι η επίβλεψη του έργου γινόταν από ένα 

νεοσύστατο συµβούλιο ναοποιών, σε συνεργασία µε τους αρχιτέκτονες του 

                                                             
211 Για τη λειτουργία του Κοινού των Βοιωτών βλ. McInerney 2013, 468-469. 
212 Buck 1994, 106-107. Η πιθανότητα το Κοινό των Βοιωτών κατά την περίοδο εκείνη να παρουσιάζει 
τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, πιστοποιείται και από τα νοµίσµατα της περιόδου. Το µοτίβο της 
«Ασπίδας του Ηρακλή» ή του «Βοιωτικού Θυρεού» στον εµπροσθότυπο φυσικά από µόνο του δεν 
αποτελεί απόδειξη µιας τέτοιας ισχυρής ένωσης, καθώς παραµένει το βασικό µοτίβο στον εµπροσθότυπο 
στο σύνολο των βοιωτικών νοµισµάτων από την εµφάνιση του Κοινού έως και την οριστική διάλυσή 
του µετά τη µάχη της Χαιρώνειας το 338 π.Χ. Στον οπισθότυπο ωστόσο, η αναφορά στην πόλη που 
κόβει το κάθε νόµισµα αντικαθίσταται από τα αρχικά ονοµάτων. Τα τελευταία κατά τον Head (1974, 
62) αντιστοιχούσαν στο όνοµα ενός από τους τρεις Πολέµαρχους, που εναλλάσσονταν εκ περιτροπής 
στην προεδρεία, η οποία ήταν υπεύθυνη για τον έλεγχο της νοµισµατοκοπίας. Ο Kraay (1976, 112) τα 
εκλαµβάνει ως ονόµατα των Βοιωταρχών που εκλέγονταν κάθε χρόνο.  
213 Munn 1997, 80-81. 
214 Ο ναός για αδιευκρίνιστους λόγους παρέµεινε ηµιτελής.  
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µνηµείου, τους Βοιωτάρχες και τους κατόπτες που απάρτιζαν το οικονοµικό 

συµβούλιο του Κοινού.215 

Η εξεύρεση των οικονοµικών πόρων είναι ένα ακόµη σηµαντικό ζήτηµα. 

Γενικότερα η κατασκευή οχυρώσεων συνιστά µια πολυδάπανη και ακριβή 

διαδικασία. Αν θεωρήσουµε βέβαια ότι οι οχυρώσεις δεν κατασκευάστηκαν από 

µια µεµονωµένη πόλη αλλά κάτω από ένα συνολικό σχέδιο µε τη συνεργασία 

και συµµετοχή του συνόλου των Βοιωτικών πόλεων, τότε αντιλαµβάνεται 

κανείς ότι είναι ευκολότερη η συγκέντρωση των πόρων για την υλοποίησή τους. 

Ενδεικτικό της εξωστρέφειας των εµπορικών σχέσεων και της οικονοµίας 

της Βοιωτίας γενικότερα, µετά το πρώτο τέταρτο του 4ου αιώνα π.Χ., είναι η 

εύρεση 180 βοιωτικών νοµισµάτων στην Αγορά της Αθήνας, που 

χρονολογούνται από τον 4ο αιώνα και εξής.216 Η εύρεση νοµισµάτων από τον 4ο 

αιώνα και εξής στην αγορά της αρχαίας Αθήνας δεν εκπλήσσει καθώς όπως 

αναφέρθηκε, οι σχέσεις µεταξύ Θήβας και Αθήνας µεταβλήθηκαν ριζικά µετά 

το τέλος του Πελοποννησιακού πολέµου το 404 π.Χ. και είναι λογικό να 

ενισχύθηκαν σηµαντικά οι εµπορικές σχέσεις τους µετά την περίοδο αυτή. 

Αυτό που έµενε µετά και την ολοκλήρωση  της κατασκευής των 

οχυρώσεων ήταν η επάνδρωσή τους. Σχετικά µε την στρατολόγηση, 

πληροφορούµαστε από τα Ελληνικά της Οξυρύγχου ότι η περιοχή της Βοιωτίας, 

στις αρχές του 4ου αιώνα π.Χ. ήταν χωρισµένη διοικητικά σε έντεκα περιφέρειες, 

που η καθεµία από αυτές εξέλεγε έναν βοιωτάρχη, ενώ ήταν υποχρεωµένη να 

παρέχει έναν αριθµό στρατιωτών περίπου χιλίων οπλιτών και εκατό ιππέων.217 

Δυστυχώς δεν υπάρχουν λεπτοµερείς περιγραφές σχετικά µε τον ακριβή τρόπο 

διεκπεραίωσης της στρατολόγησης, ούτε και για τον αριθµό που συνεισέφερε η 

κάθε περιοχή σε ελαφρύ πεζικό (ψιλούς). Γνωρίζουµε όµως από αναφορές του 

Θουκυδίδη ότι στη µάχη του Δηλίου το 424 π.Χ. οι Βοιωτοί παρέταξαν απέναντι 

στους Αθηναίους µια συνολική δύναµη 7000 οπλιτών, 10000 ψιλών, 1000 

                                                             
215 Fröhlich 2013, 262, Pitt 2014, 376. 
216 Kroll 1993, xx. 
217 Amouretti – Ruzé 2004, 52-53. 
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ιππέων και 500 πελταστών.218 Τους ίδιους αριθµούς επιβεβαιώνει και ο 

Διόδωρος.219 

Την επάνδρωση των οχυρώσεων και κυριότερα των πύργων/φρυκτωριών 

είναι πιο πιθανό να την αναλάµβαναν ελαφρά οπλισµένοι στρατιώτες. Αν 

θεωρήσουµε ότι η Βοιωτία θα είχε τη δυνατότητα να παρατάξει τους ίδιους 

αριθµούς ελαφρού πεζικού και κατά τον 4ο αιώνα π.Χ., θα µπορούσε να 

αντεπεξέλθει χωρίς ιδιαίτερο πρόβληµα τόσο στις εκστρατείες της, όσο και στην 

επάνδρωση των οχυρώσεων.  

Τέλος, η επάνδρωση των οχυρώσεων θα ήταν σε θέση να επιτευχθεί από 

νεαρούς κληρωτούς, µε ανάλογο τρόπο που λειτουργούσε και ο θεσµός της 

«εφηβείας» στην γειτονική Αττική την ίδια περίπου περίοδο.220 Σε κάθε 

περίπτωση εξυπακούεται ότι, από τη στιγµή που επιλέγεται η κατασκευή 

οχυρώσεων, θα έχει αντιµετωπισθεί και το πρόβληµα της επάνδρωσής τους. 

 

4.3 Ο καταπέλτης αµυντικού τύπου 

 Ένα επιπλέον κοινό στοιχείο των βοιωτικών οχυρώσεων είναι η χρήση 

του αµυντικού καταπέλτη.221 Η διαπίστωση αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι οι 

εσωτερικοί χώροι των πύργων διέθεταν παράθυρα, τα οποία έκλειναν µε ξύλινα 

παραθυρόφυλλα, που ανέβαιναν και κατέβαιναν προκειµένου να 

προστατεύονται οι χειριστές όσο όπλιζαν τη µηχανή του καταπέλτη. Ενδεικτικές 

περιπτώσεις είναι οι οχυρώσεις των Σιφών και των Ελευθερών, εξαιτίας της 

εξαιρετικής τους διατήρησης. 222 Δεν θα πρέπει να αποκλειστεί η ύπαρξη πύργων 

µε καταπέλτες και στις οχυρώσεις των Κορσιών και της Κρεύσιδος, όµως η κακή  

                                                             
218 Θουκ. 4.93.3. 
219 Διοδ. 12.69.3 (Βλ. παρ. πηγών σελ. xlvii-xlviii). 
220 Αριστ. Αθην. Πολ. 42.1-5 (Βλ. παρ. πηγών σελ. xlvii). 
221 Σχετικά µε την εµφάνιση του καταπέλτη βλ. Marsden 1969, 5-16, 48-56, 206-210, Campbell 2011, 
677-700, Ober 1987(β), 569-572, Kern 1999, 161-193, Ma 2000, 347-348, 354, Schiefsky 2005, 1-4, 
Amouretti – Ruzé 2004, 136-138, Rihll 2006, 379-383, και van Wees 2004, 142. 
222 Βλ. προηγούµενο κεφάλαιο σελ. 30, 33, 42, 43. 
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Εικόνα 24. Σχέδιο του πρώιµου καταπέλτη που χρησιµοποιήθηκε στις βοιωτικές οχυρώσεις 
(Ober 1987(β), εικ.1) 

 

 

 

 

Εικόνα 25.  Σύγχρονη αποκατάσταση του γαστραφέτη (αριστερά) και του πρώιµου καταπέλτη 
(δεξιά) (Campbell 2011, εικ.1) 
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κατάσταση διατήρησής τους δεν βοηθά στην επιβεβαίωση αυτής της 

πιθανότητας. 

Ποιά ήταν όµως η µορφή των πρώιµων καταπελτών και πότε 

εµφανίζονται; Ο Διόδωρος Σικελιώτης αναφέρει ότι οι πρώτοι καταπέλτες 

εφευρέθηκαν και κατασκευάστηκαν στις Συρακούσες από τους µηχανικούς του 

τυράννου Διονυσίου Α΄ το 399 π.Χ.223 και χρησιµοποιήθηκαν για πρώτη φορά 

στην πολιορκία της Μοτύης δυο χρόνια αργότερα.224 

Τα πρώτα µηχανήµατα αυτού του τύπου ήταν σχετικά µικρά σε µέγεθος 

ώστε να τα χειρίζεται ένα άτοµο και ταυτίζονται µε τα µηχανήµατα που 

αναφέρουν οι πηγές ως «γαστραφέτες».225 Στη συνέχεια εξελίχθηκαν σε 

µεγαλύτερες κατασκευές (εικ.24, 25), αρχικά χωρίς τη δυνατότητα περιστροφής 

και έτσι δεν ήταν σε θέση να βάλλουν άµεσα προς διαφορετικές κατευθύνσεις. 

Η κατασκευή του καταπέλτη ήταν η εξής: ένα τόξο από χαλκό ήταν 

τοποθετηµένο οριζόντια πάνω σε ένα µακρύ, ξύλινο κορµό. Κατά µήκος της 

ανώτερης επιφάνειας του κορµού υπήρχε στενή αύλακα όπου τοποθετούσαν το 

βέλος. Η χορδή του τόξου, κατασκευασµένη από σκοινί ή τένοντες, ήταν 

προσαρτηµένη σε µεταλλικό στέλεχος, µέσω του οποίου εξαπέλυαν το βέλος. 

Την χορδή τραβούσαν προς τα πίσω µε ένα στρόφαλο. Όλη η κατασκευή ήταν 

στερεωµένη πάνω σε ξύλινη βάση. 226 

 Η ανακάλυψη των πολιορκητικών µηχανών, έστω και σε αυτή την 

πρώιµη µορφή, έδωσε στους πολιορκητές τεράστιο πλεονέκτηµα έναντι των 

πολιορκηµένων, καθιστώντας επιτακτική την κατασκευή µεγαλύτερων και 

ισχυρότερων οχυρώσεων. Έως τότε η συνηθισµένη τακτική πολιορκίας ήταν ο 

επιτειχισµός, µε τον οποίο αποκλειόταν η πόλη έως ότου παραδοθεί εξαιτίας της 

                                                             
223 Διοδ. 14.42.1: Καὶ γὰρ τὸ καταπελτικὸν εὑρέθη κατὰ τοῦτον τὸν καιρὸν ἐν Συρακούσαις. 
224 Διοδ. 14.50.4: ἀπὸ δὲ τῆς γῆς τοῖς ὀξυβελέσι καταπέλταις οἱ Συρακόσιοι χρώµενοι συχνοὺς τῶν 
πολεµίων ἀνῄρουν· καὶ γὰρ κατάπληξιν εἶχε µεγάλην τοῦτο τὸ βέλος διὰ τὸ πρώτως εὑρεθῆναι κατ´ ἐκεῖνον 
τὸν καιρόν. 
225 Δηλαδή «αυτός που εξαπολύεται από την κοιλιά». Η ονοµασία προέρχεται προφανώς από το γεγονός 
ότι αφού τοποθετούσαν το βέλος, στήριζαν το πίσω µέρος του γαστραφέτη στην κοιλιά τους προκειµένου 
να τραβήξουν τη χορδή. Παρόµοιο τρόπο χρήσης είχαν και οι µεσαιωνικές βαλλίστρες. 
226 Ober 1987(β), 569. 
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έλλειψης φαγητού και νερού.227 Καθώς ο καταπέλτης είχε κατασκευαστεί 

αρχικά ως επιθετικό όπλο δεν θα έπρεπε να είχαν διαπιστωθεί οι αµυντικές 

προοπτικές του αµέσως.  

 Λόγω της πρώιµης µορφής του, όµως, δεν θα ήταν σε θέση να εξαπολύσει 

βλήµατα αρκετά µεγάλα σε µέγεθος ώστε να προκαλέσει ισχυρά πλήγµατα στις 

οχυρώσεις και συνεπώς θα πρέπει να περιορίστηκε σε µηχάνηµα αµυντικού 

τύπου, µε χρήση κατά προσωπικού.228 Από το µέγεθος των δωµατίων των 

πύργων, υπολογίζεται ότι το µέγεθος των καταπελτών ήταν περίπου 1.2-2.8 

µέτρα σε πλάτος και 1.4-3.2 µέτρα σε µήκος, ενώ µπορούσαν να εκτοξεύσουν 

βλήµατα σε αποστάσεις 200-300 µέτρων.229 Η δύναµη µε την οποία 

εξαπολύονταν τα βέλη θα πρέπει να ήταν τροµερή, ειδικά από τη στιγµή που 

µηχανές τέτοιου είδους ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Χαρακτηριστικό των 

συναισθηµάτων που προξενούσαν είναι η φράση του Σπαρτιάτη βασιλιά 

Αρχιδάµου Γ’ όταν αντίκρισε για πρώτη φορά τη βολή καταπέλτη: «Ἡράκλεις, 

ἀπόλωλεν ἀνδρὸς ἁρετά».230  

 Πότε όµως ξεκινά η αµυντική χρήση του πρώιµου καταπέλτη; Η πρώτη 

επιβεβαιωµένη αµυντική χρήση γίνεται από τους κατοίκους της Περίνθου 

εναντίον του Φιλίππου Β’ το 340 π.Χ.231 Από αττική επιγραφή που 

χρονολογείται το 371/370 π.Χ.,232 φαίνεται ότι οι Αθηναίοι γνώριζαν την ύπαρξη 

των καταπελτών, ενώ από µια ακόµη επιγραφή του 321/320 π.Χ.233 

πληροφορούµαστε ότι είχαν στην κατοχή τους 1800 βέλη καταπέλτη που ήταν 

                                                             
227 Χαρακτηριστικό παράδειγµα επιτειχισµού ήταν η απόπειρα πολιορκίας των Συρακουσών από τους 
Αθηναίους (Θουκ. 7.3.1-7.6.4 (Βλ. παρ. πηγών σελ. xlviii-xlix). Για την εξέλιξη του επιτειχισµού βλ. 
Westlake 1983, 12-24. Για τις αλλαγές που επέφερε η πολιορκητική στις πολεµικές τακτικές βλ. Ober 
1991, 173-192. 
228 Ober 1987(β), 571 
229 Ober 1987(β), 570.  
230 Πλούτ. Ηθ. 16 ΙΙΙ Αποφθέγµατα Λακωνικά. Η φράση αυτή επιβεβαιώνει και τις αλλαγές που επέφερε 
η χρήση του καταπέλτη στις µέχρι τότε πολεµικές τακτικές. 
231 Διοδ. 16.74.5 (Βλ. παρ. πηγών σελ. xlix). 
232 IG II2, 1422. Η επιγραφή χρονολογείται στο 371/370 π.Χ. αν και υπάρχουν διαφωνίες που την 
τοποθετούν χρονολογικά κατά µια δεκαετία υστερότερη (Cole 1981, 216-219). σχεδόν οκτώ δεκαετίες 
µετά την ανακάλυψή τους, οι καταπέλτες είναι λογικό να χρησιµοποιούνταν ευρέως  στον ελλαδικό 
χώρο. 
233 IG II2, 1469B. Σχεδόν οκτώ δεκαετίες µετά την εµφάνισή τους τους, οι καταπέλτες είναι λογικό να 
χρησιµοποιούνταν ευρέως στον ελλαδικό χώρο. 
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αποθηκευµένα στη Χαλκοθήκη της Ακρόπολης. Αν και η επιγραφή αναφέρει ότι 

τα βέλη ήταν αφιερωµένα στην Αθηνά, ωστόσο ένας τόσο µεγάλος αριθµός 

υποδηλώνει ότι τα βέλη ήταν πιθανότατα καθαρά χρηστικού τύπου και όχι 

αναθηµατικά.  

 Επιπλέον θα πρέπει να θεωρηθεί πιθανό, για την περίπτωση των 

βοιωτικών οχυρώσεων, ότι τρεις δεκαετίες µετά την ανακάλυψή τους, οι 

καταπέλτες θα είχαν πάψει πια να αποτελούν µονοπώλιο των Συρακουσίων και 

θα ξέφευγαν από τα στενά όρια της Σικελίας. Μια λογική υπόθεση λοιπόν, είναι 

ότι η Θήβα, όντας η ισχυρότερη πόλη-κράτος στη δεκαετία του 360 π.Χ., υπό 

την ηγεσία του Επαµεινώνδα, ανέπτυξε σηµαντικό οικοδοµικό πρόγραµµα, στο 

οποίο συµπεριέλαβε τις τελευταίες στρατιωτικές καινοτοµίες.234  

 Η εξέλιξη του καταπέλτη από µη περιστρεφόµενο σε περιστρεφόµενο και 

η αύξηση του µεγέθους του ώστε να εκτοξεύει λίθους, επιτυγχάνεται από τους 

µηχανικούς του Φιλίππου Β’ και του γιού του Αλεξάνδρου.235 Μάλιστα από τη 

στιγµή που ο Φίλιππος, επηρεάστηκε σε τόσο µεγάλο βαθµό από τους 

Επαµεινώνδα και Πελοπίδα κατά την περίοδο «οµηρίας» του στη Θήβα, ώστε 

να προχωρήσει στην αναδιοργάνωση του µακεδονικού στρατού, θα µπορούσε 

να έχει δει τις µηχανές αυτές, τις οποίες θεώρησε απαραίτητο να συµπεριλάβει 

στις τάξεις του στρατού του και µάλιστα να τις εξελίξει προκειµένου να καλύψει 

τις ανάγκες του. 

 

4.2 Συγκρίσιµες οχυρώσεις 

 Μετά την εξέταση των χαρακτηριστικών κατασκευής των βοιωτικών 

οχυρώσεων, είναι απαραίτητο να γίνουν συγκρίσεις µε οχυρώσεις που φέρουν  

   

                                                             
234 Ober 1987(β), 571. Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι στο οχυρό του Ευρύαλου στις Συρακούσες, η 
χρήση πρώιµων καταπελτών χρονολογείται στο τρίτο τέταρτο του 4ου αιώνα (Winter 1963, 377-378). 
Για τις οχυρώσεις στις Συρακούσες βλ. Karlsson 1992. 
235 Kern 1999, 197-236. 
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Εικόνα 26.  Άποψη του βόρειου τµήµατος του δυτικού τείχους της Μεσσήνης (Müth 2014, εικ. 2) 

 

ανάλογα στοιχεία, όπως επίσης και µε οχυρώσεις γειτονικών, στη Βοιωτία, 

περιοχών. 

Οι οχυρώσεις µε τη µεγαλύτερη οµοιότητα στις βοιωτικές είναι εκείνες 

της Μεσσήνης (εικ.26).236 Η πόλη ιδρύεται από τον Θηβαίο στρατηγό 

Επαµεινώνδα το 369 π.Χ. και αµέσως ξεκινά η οικοδόµηση των τειχών, τα οποία 

ολοκληρώθηκαν µέσα σε διάστηµα 85 ηµερών237 και αποτελούν από τα 

σηµαντικότερα επιτεύγµατα της οχυρωµατικής αρχιτεκτονικής του 4ου αιώνα 

π.Χ.238 Το διάστηµα που χρειάστηκε για να ολοκληρωθούν οι οχυρώσεις έχει 

αµφισβητηθεί αν θεωρήσουµε ότι εξαρχής κατασκευάστηκαν οι οχυρώσεις µε 

τη µορφή που σώζονται σήµερα. Είναι λογικό ότι οχυρώσεις τέτοιου µεγέθους 

και κατασκευής θα απαιτούσαν µεγαλύτερο διάστηµα των 85 ηµερών για να 

ολοκληρωθούν.  

                                                             
236 Για την τοπογραφία και τα τείχη της Μεσσήνης βλ. Ober 1987(β), 572-577, Ober 1992, 148-151, 
Hoepfner 2005, 22-228, Müth 2014, 105-122, Müth 2007, Müth 2002, 16-30, Sӓflund 1935, 99, Winter 
1971, 165, Lawrence 1979, 231, 382-385, 404-406, Adam 1982,  Marsden 1969, 127-138, Θέµελης 1998, 
Χλέπα, 2008. Βλ. χάρτη 7. 
237 Διοδ. 15.66.1, 15.67.1 (Βλ. παρ. πηγών σελ. xlix-xlx). 
238 Ober 1987(β), 572. 
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Ωστόσο το χρονικό διάστηµα θα µπορούσε να ευσταθεί αν υποθέσουµε 

ότι ήταν µονόδροµος η ταχύτατη οικοδόµηση των τειχών της Μεσσήνης προτού 

προλάβει να ανασυνταχθεί ο σπαρτιατικός στρατός. Επίσης η ιδιαίτερη 

ικανότητα που είχαν οι Βοιωτοί µηχανικοί στην ανοικοδόµηση οχυρώσεων, σε 

συνδυασµό µε το τεράστιο ανθρώπινο δυναµικό του στρατού του Επαµεινώνδα 

που αριθµούσε συνολικά 70000 στρατιώτες239 και τη συνδροµή των 

απελεύθερων ειλώτων της Μεσσηνίας, που θα παρείχαν την απαραίτητη 

χειρωνακτική εργασία, προσθέτουν επιπλέον στοιχεία σε αυτήν την υπόθεση. 

 Το τείχος, κατασκευασµένο από τοπικό, γκρίζο ασβεστόλιθο, είχε 

συνολικό µήκος 9,5 χιλιοµέτρων. Σήµερα το καλύτερα σωζόµενο τµήµα 

βρίσκεται στα δυτικά της αρχαίας πόλης. Πύργοι παρεµβάλλονται ανά 30 έως 

90 µέτρα, τετράγωνοι στην πλειονότητά τους µε εξαίρεση έναν πεταλόσχηµο και 

έναν ηµικυκλικό. Η τοιχοποιΐα είναι κυρίως ισόδοµη µε τραπεζιόσχηµες 

λιθόπλινθους και σε µικρότερο βαθµό ισόδοµη µε ορθογώνιες λιθόπλινθους στα 

µεταπύργια διαστήµατα (κουρτίνα) του τείχους, το οποίο έχει πάχος 2,5 µέτρων 

και είναι αµφιµέτωπο µε αργούς λίθους  στο εσωτερικό. Η τοιχοποιΐα των 

πύργων είναι ισόδοµη µε τραπεζιόσχηµες λιθόπλινθους. 

 Από τους πύργους, οι καλύτερα διατηρηµένοι είναι ο πύργος Ν (εικ.27) 

και ο πύργος L (εικ.28) στο δυτικό και βόρειο τµήµα του τείχους αντίστοιχα.240 

Ο πρώτος είχε αρχικό ύψος 9 µέτρων και αποτελείται από συµπαγή βάση, πάνω 

στην οποία βρίσκεται δωµάτιο που στέγαζε καταπέλτες. Στην οροφή υπήρχε 

εξέδρα µάχης. Η πρόσβαση στο δωµάτιο γινόταν µέσω των παρόδων του 

τείχους, από πόρτες στους πλαϊνούς τοίχους του πύργου. Επίσης το δωµάτιο 

έφερε τέσσερα παράθυρα, δυο στην πρόσοψη και από ένα στα πλάγια.241  

 Ο πύργος L είχε αρχικό ύψος 12,5 µέτρα. Είχε συµπαγή βάση µε δυο 

δωµάτια πάνω της. Η πρόσβαση στους εσωτερικούς χώρους γινόταν από πόρτες  

                                                             
239 Πλουτ. Πελ. 24.4, ἡγούµενος ἑπτὰ µυριάδων Ἑλληνικῆς στρατιᾶς. 
240 Τα γράµµατα της ονοµασίας των πύργων προέρχονται από την κάτοψη του Blouet (1831, εικ.22). 
241 Ober 1987(β), 573-574.  
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Εικόνα 27. Ο πύργος Ν - Πρόσοψη (Α), τοµή από το πίσω τµήµα (Β), τοµή από τα πλάγια (Γ) και 
κάτοψη του δευτέρου ορόφου µε τους καταπέλτες (Δ) (Ober 1987(β), εικ.3) 

 

 

 

Εικόνα 28. Ο πύργος L της Μεσσήνης - Πρόσοψη (Α) και τοµή από το πίσω τµήµα (Β) (Ober 
1987(β), εικ.5) 
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στους πλαϊνούς τοίχους του πρώτου ορόφου, µέσω των παρόδων του τείχους. 

Τα δωµάτια επικοινωνούσαν προφανώς µε εσωτερική σκάλα. Ο πρώτος όροφος 

διέθετε σχισµές για τους τοξότες, δυο στην πρόσοψη και από µια στα πλάγια. Ο 

δεύτερος όροφος στέγαζε καταπέλτες και έφερε τέσσερα παράθυρα ακριβώς 

όπως ο πύργος Ν. Αυτά διέθεταν και παραθυρόφυλλα που άνοιγαν προς τα 

πλάγια. Στην οροφή του πύργου υπήρχε αµφικλινής στέγη προφανώς για 

καλύτερη στεγανότητα του δωµατίου µε τους καταπέλτες.242 

Οι σωζόµενες πύλες είναι τέσσερις. Σε εξαιρετική κατάσταση σώζεται η 

λεγόµενη Αρκαδική πύλη, στο βόρειο τµήµα του τείχους, για την οποία έχει 

υποστηριχθεί ότι κατεδαφίστηκε και ανακατασκευάστηκε στα ελληνιστικά 

χρόνια.243 Γενικότερα η χρονολόγηση των τειχών της Μεσσήνης έχει 

αµφισβητηθεί κατά καιρούς από τους µελετητές. Οι παλαιότεροι µελετητές 

τοποθετούσαν τη χρονολόγηση των τειχών στα ελληνιστικά χρόνια, προφανώς 

εξαιτίας της ελλιπούς µελέτης των οχυρώσεων του 4ου αιώνα π.Χ.244 Οι πιο 

πρόσφατες µελέτες (εκτός από ορισµένες ελάχιστες, ενδεχοµένως, υστερότερες 

επισκευές), δέχονται ως πιθανή χρονολογία κατασκευής των οχυρώσεων το 369 

π.Χ.245  

Η χρονολόγηση των οχυρώσεων της Μεσσήνης βοηθά και τη 

χρονολόγηση των βοιωτικών οχυρώσεων. Πράγµατι, αν παρατηρήσει κανείς τις 

οχυρώσεις της Βοιωτίας και της Μεσσήνης θα διαπιστώσει ότι ο πύργος 3 από 

τις Σίφες είναι όµοιος µε τον πύργο Ν της Μεσσήνης (εικ.29) και ο πύργος 7 του 

οχυρού στις Ελευθερές µε τον πύργο L της Μεσσήνης, τόσο ως προς τις 

διαστάσεις, όσο και ως προς την τοιχοποιΐα και τα άλλα επί µέρους 

χαρακτηριστικά.  

                                                             
242 Ober 1987(β), 574-577. Η διαφορά στο µέγεθος των πύργων σχετίζεται προφανώς µε το γεγονός ότι 
ο πύργος L βρίσκεται σε πιο οµαλό έδαφος, ακριβώς δίπλα στην Αρκαδική πύλη και άρα το σηµείο 
απαιτούσε περισσότερη προστασία. 
243 Scranton 1941, 128-129. 
244 Sӓflund 1935, 99, Kirsten 1964, 906-910. 
245 Lawrence 1979, 384, Ober 1987(β), 573, Ober 1992, 148-149. 
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Εικόνα 29. Ο πύργος 3 στις Σίφες και ο πύργος Ν στη Μεσσήνη αντίστοιχα (βλ. εικ.7, 24) 

 Τι συµβαίνει όµως µε τις οχυρώσεις σε περιοχές γειτονικές της Βοιωτίας 

όπως η Αττική, η Μεγαρίδα και η Φωκίδα; Στην Αττική, που είναι 

αναµφισβήτητα η πιο µελετηµένη περιοχή, δεν συναντάται σε καµία περίπτωση 

οχύρωσης (Οινόη, Πάνακτο, Φυλή, Ραµνούς, Θορικός και Σούνιο) η ισόδοµη µε 

τραπεζιόσχηµες λιθοπλίνθους τοιχοποιΐα, µε µοναδική εξαίρεση τµήµα της 

οχύρωσης της Ελευσίνας.246  

Και στην περίπτωση των πύργων/φρυκτωριών όµως, παρατηρούνται 

επίσης διαφορές στα χαρακτηριστικά. Ενώ οι βοιωτικοί πύργοι είναι ορθογώνιοι 

µε εσωτερική διαρρύθµιση και εξέδρα παρατήρησης, οι πύργοι της Αττικής 

αντίθετα, είναι στην πλειονότητά τους κυκλικοί, συνήθως µε συµπαγή βάση και 

τοιχοποιΐα πολυγωνική ή µε αργούς λίθους.247 

Στη Μεγαρίδα οι οχυρώσεις που σώζονται, όπως και εκείνες στην Αττική, 

φέρουν ελάχιστες οµοιότητες µε αυτές της Βοιωτίας. Το εντυπωσιακό οχυρό στα 

Αιγόσθενα, θεωρείται ότι είναι κατασκευή των Αθηναίων και χρονολογείται 

πιθανότατα µέσα στο δεύτερο µισό ή στο τελευταίο τέταρτο του 4ου αιώνα π.Χ. 

Η τοιχοποιΐα είναι ισοδοµική µε ορθογώνιες λιθόπλινθους. Ο πύργος Α έχει 

εµφανείς επιρροές από τους πρώιµους πύργους µε καταπέλτες, όπως εκείνοι στις 

                                                             
246 Camp 1991, 201. Για τις συγκεκριµένες αττικές οχυρώσεις βλ. Wrede 1933, passim. Για οχυρωµένα 
στρατόπεδα στην Αττική βλ. McCredie 1966. 
247 Camp 1991, 198. Για κατάλογο των αττικών πύργων βλ. Munn 1983, 401-443, Ober 1985, 130-180. 
Ο πύργος στο Μάζι της Αττικής αν και ορθογώνιος δεν φέρει καµία οµοιότητα µε τους βοιωτικούς (βλ. 
Ober 1987(β), 589-591). 
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Σίφες, στις Ελευθερές και στη Μεσσήνη, αλλά πιθανότατα αποτελεί εξέλιξη 

αυτών.248  

Σχετικά µε τους πύργους που σώζονται στη Μεγαρίδα, κανένας δεν φέρει 

τα χαρακτηριστικά αυτών που συναντώνται στη Βοιωτία. Οι δυο πύργοι, ένας 

ορθογώνιος και ένας κυκλικός πάνω από τις οχυρώσεις στα Αιγόσθενα 

διατηρούνται σε πολύ κακή κατάσταση. Χρονολογούνται πιθανότατα µετά τα 

µέσα του 4ου αιώνα π.Χ. και συνδέονται µε το οχυρό.249 Οι άλλοι δυο πύργοι στα 

Βαθυχώρια Μεγαρίδας,  ένας ορθογώνιος και ένας κυκλικός, όπως και στα 

Αιγόσθενα, χρονολογούνται στο τρίτο τέταρτο του 4ου αιώνα π.Χ.250 Γενικά 

φαίνεται ότι οι οχυρώσεις στη Μεγαρίδα είναι κατασκευασµένες πιθανότατα 

από τους Αθηναίους κατά την περίοδο του Δηµητρίου του Πολιορκητή.251 Πέρα 

από τους πύργους στα Αιγόσθενα και στα Βαθυχώρια, η πλειονότητα των 

υπολοίπων πύργων της Μεγαρίδας φαίνεται ότι συνδέεται µε αγροτικές 

εγκαταστάσεις.252 

Στη Λιλαία και την Τιθορέα της Φωκίδας253 βρίσκονται οι µοναδικές 

οχυρώσεις, πέρα από εκείνες της Μεσσήνης, που έχουν οµοιότητες µε τις 

βοιωτικές. Ο πύργος της οχύρωσης έχει ισόδοµη µε τραπεζοειδείς λιθοπλίνθους 

τοιχοποιΐα, ενώ είχε εσωτερικό χώρο που στέγαζε πιθανότατα καταπέλτες, όπως 

υποδηλώνουν τα δυο παράθυρα που σώζονται στην πρόσοψη. Γενικά ο πύργος 

που σώζεται στην οχύρωση της Λιλαίας είναι όµοιος µε τον πύργο L της 

Μεσσήνης. Αν και οι οχυρώσεις της Φωκίδας έχουν µεγάλη δυσκολία στη 

χρονολόγηση, εκείνες της Λιλαίας πιθανότατα χρονολογούνται στον Τρίτο Ιερό 

Πόλεµο (356-346 π.Χ.).254 Η χρονολόγηση αυτή υποδεικνύει ότι η κατασκευή 

τους πιθανότατα επηρεάστηκε από τα βοιωτικά χαρακτηριστικά. 

                                                             
248 Για τα Αιγόσθενα βλ. Benson 1895, 314-324, Scranton 1941, 81, Hammond 1954, 103-122, Winter 
1971, 142, 145, Ober 1987(β), 586-589. Για τα Αιγόσθενα ως βοιωτική κατασκευή βλ. Cooper 1986, 
195. Για τα περάσµατα της περιοχής βλ. Wiseman 1974, 535-543. Για ανάλογους δρόµους στην 
Πελοπόννησο βλ. Πίκουλας 1995. 
249 Ober 1983, 387-392. 
250 Ober 1987(β), 591-595.  
251 Lawrence 1979, 388-389. 
252 Hammond 1954, 103-122. 
253 Για τη Φωκίδα βλ. Tillard 1910, 54-75. 
254 Ober 1992, 163-164. 
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Δυτικά της Φωκίδας, στην Χάλκεια της Αιτωλίας, κοντά στον σύγχρονο 

οικισµό της Βασιλικής, διατηρείται ένα οχυρό µε εξαιρετική οµοιότητα µε 

εκείνα των Ελευθερών και της Μεσσήνης. Το οχυρό είναι κατασκευασµένο 

πολύ κοντά στον κορινθιακό κόλπο και πιθανώς προστάτευε κάποιο λιµάνι. Η 

τοιχοποιΐα είναι ισόδοµη µε τραπεζοειδείς λιθοπλίνθους, ενώ οι πύργοι έφεραν 

δωµάτια µε καταπέλτες.255 Είναι πιθανό, η κατασκευή του οχυρού να έγινε από 

τον Επαµεινώνδα, ο οποίος κατέλαβε την περιοχή από τους Αχαιούς και την 

επέστρεψε προσωρινά στους Αιτωλούς, συνάπτοντας µαζί τους συµµαχία.256 

Δεν θα πρέπει να αποκλειστεί βέβαια και η πιθανότητα οι οχυρώσεις της 

Χάλκειας, απλά να µιµούνται εκείνες στη Βοιωτία και τη Μεσσήνη. 

Τέλος στην περιοχή της Εύβοιας δεν συναντώνται οχυρώσεις που να 

οµοιάζουν µε εκείνες της Βοιωτίας. Αντίθετα έχουµε οχυρώσεις εκτεταµένες, 

κυρίως από τον 4ο αιώνα π.Χ. και εξής, χωρίς όµως ιδιαίτερη επιµέλεια στην 

τοιχοποιΐα, που χρησιµεύουν κυρίως στην προστασία των αγροτικών 

πληθυσµών και των γεωργικών τους εκτάσεων.257 

 

4.3 Ο ρόλος των βοιωτικών οχυρώσεων 

Ιδιαίτερη σηµασία έχει ο ρόλος που είχαν οι βοιωτικές οχυρώσεις που 

εξετάστηκαν. Ήταν ανεξάρτητες κατασκευές ή ανήκαν σε ένα οργανωµένο 

σχέδιο που είχε ως στόχο την προστασία µιας εκτεταµένης γεωγραφικής έκτασης 

από εξωτερικούς κινδύνους; Και αν ισχύει το δεύτερο, ποιος ήταν άραγε ο 

κίνδυνος;  

Στην περίπτωση των οχυρωµένων επινείων του κορινθιακού κόλπου, 

είναι προφανές ότι στόχος ήταν η προστασία των προσβάσιµων κόλπων και των  

                                                             
255 ό.π., 165-166. 
256 Buckler 1980, 188-191. 
257 Για την Εύβοια βλ. Fachard 2012, 135-287, Chatzidimitriou – Chidiroglou 2014, 311-324. Για 
πύργους που συνδέονται µε αγροτικές εγκαταστάσεις βλ. Koutsoukou – Kanellopoulos 1990, 155-174. 
Για τη θεωρία που συνδέει τους πύργους των Κυκλάδων µε το δουλεµπόριο βλ. Morris – Papadopoulos 
2005, 155-209. 



76 
 

Εικόνα 30.  Κατόψεις των βοιωτικών πύργων µε τη χαρακτηριστική εσωτερική 

διαρρύθµιση (Camp 1991, εικ.7) 

στολίσκων που ενδεχοµένως ελλιµενίζονταν εκεί, απέναντι σε µια επίθεση από 

την Πελοπόννησο, όπως εκείνη που προηγήθηκε της µάχης των Λεύκτρων.258  

 Για τους πύργους όµως και ειδικά για εκείνους στην µεθόριο µε την 

Αττική, τα πράγµατα είναι πιο περίπλοκα. Σηµαντικό ζήτηµα για τους δυο 

πύργους στο Τσιγκουράτι και Λοιµικό και το οχυρό των Ελευθερών είναι να 

δοθεί µια πειστική απάντηση στο ερώτηµα για το αν ανήκουν στους Βοιωτούς ή 

στους Αθηναίους.  

Η τοιχοποιΐα, το σχήµα και η εσωτερική τους διαρρύθµιση έχουν 

παράλληλα µόνο στη Βοιωτία και όχι στην Αττική. Συγκεκριµένα ο Camp 

(εικ.30) αναφέρει αυτού του είδους τους πύργους ως «πύργους µε θαλάµους» 

και ισχυρίζεται ότι ανήκουν σε µια ιδιαίτερη κατηγορία πύργων που 

παρουσιάζουν συγκεκριµένα βοιωτικά χαρακτηριστικά και τοποθετούνται 

χρονολογικά στο δεύτερο τέταρτο του 4ου αιώνα π.Χ., µε τον ρόλο τους να είναι 

προφανώς η παρατήρηση και προειδοποίηση για πιθανό κίνδυνο από την 

Αττική.259 

Οι δυο πύργοι έχουν απασχολήσει ιδιαίτερα τους µελετητές σχετικά µε 

την ταυτότητά τους. Οι ισχυρότερες διαφωνίες προέρχονται από τους Ober260 

και  Vanderpool261 που υποστηρίζουν αττική και βοιωτική προέλευση 

                                                             
258 Βλ. Κεφάλαιο 1 σελ. 8. 
259 Camp 1991, 197-199. Η αγγλική ονοµασία «compartment tower» που χρησιµοποιεί ο Camp, µε 
δυσκόλεψε ιδιαίτερα στην ελληνική της µετάφραση, ωστόσο επιλέχθηκε η ονοµασία «πύργος µε 
θαλάµους». Kahrstedt 1932, 23. 
260 Ober 1985, 147-148. 
261 Vanderpool 1978, 240-242. 
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αντίστοιχα. Ο πρώτος ενέταξε το σύνολο των πύργων και οχυρών της µεθορίου 

της Βοιωτίας µε την Αττική σε µια θεωρία ενός ευρύτερου αµυντικού 

συστήµατος των Αθηναίων, χρησιµοποιώντας ως βασικό επιχείρηµα την οπτική 

επαφή που είχαν οι συνοριακές οχυρώσεις µε εκείνες στο εσωτερικό της 

Αττικής, χωρίς να λάβει υπόψη του το σύνολο των χαρακτηριστικών των 

πύργων, όπως για παράδειγµα η τοιχοποιΐα και η διαρρύθµιση του εσωτερικού. 

Αντίθετα, τα συγκεκριµένα στοιχεία ήταν που χρησιµοποίησαν, αρχικά ο 

Vanderpool και κυρίως ο Camp στη συνέχεια για να υποστηρίξουν βοιωτική 

προέλευση των οχυρώσεων.  

Ακόµη όµως και το ίδιο το βασικό επιχείρηµα του Ober περί οπτικής 

επαφής των πύργων είναι σαθρό. Αναφέρει για παράδειγµα ότι οι δυο πύργοι 

στο Τσιγκουράτι και στο Λοιµικό σε περίπτωση απειλής από τη Βοιωτία, 

έστελναν σήµατα, τα οποία, µέσω των υπολοίπων πύργων της Αττικής, έφθαναν 

µέχρι την Αθήνα µε σκοπό την οργάνωση της άµυνας και την αποστολή στρατού 

προς τα σύνορα.  

Αυτό που παραλείπει να αναφέρει ο Ober είναι ότι οι δυο αυτοί πύργοι 

δεν έχουν καθόλου καλή οπτική επαφή µε το εσωτερικό της Βοιωτίας εξαιτίας 

του ορεινού εδάφους που παρεµβάλλεται. Συνεπώς, δεν θα ήταν σε θέση να 

ειδοποιήσουν για τυχόν απειλές από εχθρικό στρατό, καθώς δεν θα µπορούσαν 

να τον εντοπίσουν, πριν να είναι πλέον πολύ κοντά τους και άρα αργά για 

οποιαδήποτε αντίδραση. Από την άλλη οι συγκεκριµένες θέσεις έχουν 

εξαιρετική εποπτεία της Αττικής εξαιτίας του πεδινού της εδάφους. Πλέον οι 

µελετητές στην πλειονότητά τους συµφωνούν ότι πρόκειται για βοιωτικούς 

συνοριακούς πύργους µε στόχο την επίβλεψη της αττικής ενδοχώρας. 

Χαρακτηριστικό µάλιστα είναι το γεγονός ότι ο Munn, ενώ αρχικά θεωρούσε 

τους πύργους αττικούς, υπήρξε µεταστροφή στις απόψεις του.262 

                                                             
262 Munn 1983, 443-444. 
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Ιδιαίτερα θέµατα σχετικά µε την χρονολόγηση και ταύτισή του 

παρουσιάζει και το οχυρό στο Γυφτόκαστρο.263 Γενικά θα πρέπει να 

θεωρήσουµε σχεδόν βέβαιο ότι ταυτίζεται πράγµατι µε το γνωστό από τις πηγές 

αρχαίο οχυρό των Ελευθερών που αναφέρεται στις πηγές.264 Ωστόσο αυτό από 

µόνο του δεν αποδεικνύει το αν κατασκευάστηκε από τους Βοιωτούς ή τους 

Αθηναίους.  

 Ως προς τα χαρακτηριστικά κατασκευής, είναι οφθαλµοφανές ότι 

παρουσιάζει εκπληκτικές οµοιότητες µε τις οχυρώσεις της Μεσσήνης, αλλά και 

µε εκείνες στις Σίφες.265 Αντίθετα δεν υπάρχουν αντίστοιχες οχυρώσεις πουθενά 

στην Αττική. Πέρα όµως από τα χαρακτηριστικά της κατασκευής, υπάρχουν και 

άλλα στοιχεία που βοηθούν στην ταύτιση της θέσης ως βοιωτική. 

 Οι πηγές αναφέρουν ότι η περιοχή των Ελευθερών ήταν κατά διαστήµατα 

άλλοτε βοιωτική και άλλοτε αττική. Ο Ηρόδοτος περιγράφει ότι η περιοχή των 

Πλαταιών και συνεπώς και οι Ελευθερές, ανήκαν στους Αθηναίους στα τέλη του 

6ου αιώνα π.Χ.266 Δεν φαίνεται όµως ότι η κατάσταση παρέµεινε έτσι για µεγάλο 

χρονικό διάστηµα.  

 Ο Θουκυδίδης αναφέρει ότι η πεδιάδα των Σκούρτων στα δυτικά των 

Ελευθερών παρέµεινε κοινός βοσκότοπος µε απόφαση του 421 π.Χ., ενώ το 

αττικό οχυρό του Πανάκτου στα νοτιοανατολικά ισοπεδώθηκε από τους  

                                                             
263 Ο Ober (1985, 147-148, 205) εντάσσει το οχυρό στις Ελευθερές στην ίδια θεωρία του ευρύτερου 
αµυντικού συστήµατος των Αθηναίων, η οποία σε πολλά σηµεία χωλαίνει, ενώ θα µπορούσε κάλλιστα 
να ειπωθεί ότι σε ένα βαθµό µεροληπτεί. Η θεωρία του έχει προκαλέσει έντονες διαφωνίες µε 
χαρακτηριστική εκείνη του Harding (1988, 61-71), αναγκάζοντάς τον να «απαντήσει» µε νέο άρθρο 
(Ober 1989, 294-301). Ο Camp εκφράζει τις αντιρρήσεις του αποφεύγοντας ωστόσο την αντιπαράθεση 
και την πόλωση (Camp 1991, 202). Εξίσου σηµαντική είναι και η θέση του Munn (1993), ο οποίος στη 
µελέτη του για την άµυνα της Αττικής δεν συµπεριλαµβάνει στις αττικές οχυρώσεις ούτε το οχυρό των 
Ελευθερών, αλλά ούτε και τους πύργους στο Τσιγκουράτι και Λοιµικό. 
264 Βλ. Κεφάλαιο 3, σελ. 38. 
265 Ο Ober (1988, 147-168) κατατάσσει τους πύργους που έφεραν καταπέλτες, σε πρώτης και δεύτερης 
γενιάς, ανάλογα µε το µέγεθος των δωµατίων, το πάχος των τοίχων και το µέγεθος των παραθύρων (για 
αποκατάσταση των παραθύρων βλ. Ober 1987(β), εικ. 31). Οι πύργοι στις Ελευθερές, στις Σίφες και στη 
Μεσσήνη ανήκουν στην πρώτη γενιά, δηλαδή στο δεύτερο τέταρτο του 4ου αιώνα π.Χ. Στο ίδιο 
συνηγορεί και η κεραµική από τις Ελευθερές που χρονολογείται στα τέλη του 5ου µε τις αρχές του 4ου 
αιώνα π.Χ. (Ober 1987(β), 582) και προέρχεται από τη Βοιωτία (Ober 1987(α), 215-220). 
266 Ηροδ.  6.108. l. 
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Βοιωτούς.267 Το τελευταίο θα είχε ως συνέπεια όλες οι εκτάσεις που βρίσκονταν 

βόρεια του Πανάκτου να περιήλθαν υπό τον έλεγχό τους. 

 Μια επιπλέον πληροφορία που αντλείται  από τον Θουκυδίδη, είναι ότι 

τα σύνορα της Αττικής στον βορρά περνούσαν από την πόλη της Οινόης, 

ακριβώς νότια-νοτιοανατολικά των Ελευθερών.268 Έτσι τα σύνορα θα έπρεπε να 

βρίσκονται ακριβώς βόρεια της Οινόης και συνεπώς οι Ελευθερές να 

βρίσκονταν σε βοιωτικό έδαφος. Αν και ο Θουκυδίδης περιγράφει γεγονότα του 

5ου αιώνα π.Χ., τα σύνορα δεν θα πρέπει να είχαν µετατοπιστεί τουλάχιστον για 

τα επόµενα 50-80 χρόνια.269  

 Ένα ακόµη στοιχείο που δείχνει ότι το οχυρό των Ελευθερών είναι 

βοιωτικό, έχει να κάνει µε τον πύργο στο Μάζι, ακριβώς νότια των Ελευθερών 

και δυτικά της Οινόης. Ο τετράγωνος πύργος είναι κατασκευασµένος από 

ασβεστόλιθο µε ισοδοµική τοιχοποιΐα. Σήµερα διατηρείται µόνον η 

βορειοδυτική γωνία, φαίνεται όµως ότι στην αρχική του κατάσταση θα πρέπει 

να είχε πέντε ορόφους, των οποίων τα δωµάτια έφεραν καταπέλτες όπως έχει 

υποστηρίξει στη µελέτη του ο Ober.270 

Ο ρόλος του πύργου ήταν προφανώς για να προστατεύει τον δρόµο που 

οδηγούσε από τη Βοιωτία στην Αττική. Αν και χρονολογικά είναι πιθανότατα 

υστερότερος του οχυρού των Ελευθερών (συγκεκριµένα στο τρίτο τέταρτο του 

4ου αιώνα π.Χ.), η παρουσία του πύργου, στην ίδια περιοχή που υπάρχει τόσο το 

οχυρό στις Ελευθερές, όσο και η οχυρωµένη πόλη της Οινόης, φανερώνει ότι αν 

οι Ελευθερές ήταν αττικές, τότε ο πύργος στο Μάζι δεν θα είχε λόγο ύπαρξης 

καθώς θα ήταν περιττός.271 Ένας παρόµοιος πύργος κοντά στο Βαρνάβα 

Αττικής, φαίνεται ότι είχε την ίδια χρήση µε τον πύργο στο Μάζι, δηλαδή την 

                                                             
267 Βλ. Κεφάλαιο 3, σελ. 45 (υποσηµ. 159 και 160). 
268 Θουκ. 2.18. l. 
269 Camp 1991, 199. 
270 Ober 1987(β), 589-591. 
271 Camp 1991, 201. 
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προστασία της αττικής µεθορίου, ακριβώς όπως έκαναν οι πύργοι στο 

Τσιγκουράτι, στο Λοιµικό και το οχυρό στις Ελευθερές.272  

Ο ρόλος των πύργων της βοιωτικής ενδοχώρας είναι πιο κατανοητός. Ο 

πύργος στο Μαυροβούνι, πάνω από τις Σίφες, εξαιτίας της εξαιρετικής του 

θέσης, από την οποία µπορεί κανείς να εποπτεύσει ολόκληρο τον κόλπο της 

Δοµβραίνας µέχρι την Πελοπόννησο στα νότια και δυτικά και την πεδιάδα των 

Θεσπιών στα βόρεια και ανατολικά, λειτουργούσε ως σηµείο παρατήρησης, από 

όπου στέλνονταν προειδοποιητικά σήµατα προς τη βοιωτική ενδοχώρα σε 

περίπτωση επίθεσης στο επίνειο των Σιφών, από τη θάλασσα.273 

Ο πύργος της Άσκρης, έχοντας οπτική επαφή µε τον πύργο στο 

Μαυροβούνι, πιθανώς θα έδινε τη δυνατότητα να µεταβιβάζονται τα 

προειδοποιητικά σήµατα βαθύτερα στην ενδοχώρα. Επιπλέον, από τη 

συγκεκριµένη θέση υπάρχει η δυνατότητα να επιβλέπει ολόκληρη τη 

νοτιοδυτική Βοιωτία έως τα σύνορα µε την Αττική, αλλά και τα περάσµατα του 

Ελικώνα που οδηγούν στη Θήβα και τις Θεσπιές.274  

Ο πύργος της Ευαγγελίστριας βαθιά στο εσωτερικό του Ελικώνα, 

πιθανώς είναι λίγο υστερότερος από εκείνους στο Μαυροβούνι και στην Άσκρη. 

Χρονολογείται στα χρόνια του Τρίτου Ιερού Πολέµου (356-346 π.Χ.) και 

συνδέεται µε την απειλή που αποτελούσαν οι Φωκείς για τη Βοιωτία. Ως εκ 

τούτου, ο ρόλος του θα µπορούσε να είναι ο έλεγχος των περασµάτων του 

Ελικώνα και η αποτροπή του φωκικού στρατού που θα επιχειρούσε να εισβάλει 

στη Βοιωτία.275 

Τέλος ο πύργος στο Λαφύστιο είναι εξαιρετικά δύσκολο να χρονολογηθεί 

µε ασφάλεια, καθώς δεν διατηρούνται πλέον κατάλοιπα αυτού. Με βάση τις 

λίγες πληροφορίες που διαθέτουµε από τους Dodwell, Leake και Camp276, θα 

µπορούσε να χρονολογηθεί στο δεύτερο ή στο τρίτο τέταρτο του 4ου αιώνα π.Χ. 

                                                             
272 Camp 1991, 202. 
273 Tomlinson – Fossey 1970, 261. 
274 Camp 1991, 197. 
275 Kallet-Marx 1988, 310-311. Για τα περάσµατα του Ελικώνα βλ. Burn 1949, 313-323. 
276 Βλ. σελ. 54-55. 
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Ο ρόλος του συγκεκριµένου πύργου θα µπορούσε να είναι ο έλεγχος του δρόµου 

που οδηγούσε από τη Βοιωτία προς τη Φωκίδα277 και άρα να λειτουργεί 

συµπληρωµατικά προς τον πύργο της Ευαγγελίστριας που είχε ανάλογο ρόλο 

για τα περάσµατα του Ελικώνα, όπως αναφέρθηκε παραπάνω278.  

Σε κάθε περίπτωση θα µπορούσε να υποθέσει κανείς ότι λόγω του 

µεγέθους και της επιµεληµένης κατασκευής, οι οχυρώσεις αυτές δεν θα πρέπει 

να πολιορκήθηκαν ποτέ, γεγονός για το οποίο έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει καµία 

ένδειξη, είτε από τα υλικά κατάλοιπα, είτε από τις γραπτές πηγές. Λόγω της 

αδυναµίας των πολιορκητών εκείνης της περιόδου να εκπορθήσουν µια 

οχυρωµένη θέση µε απευθείας επίθεση, είναι πιθανό ότι και µόνο η παρουσία 

των οχυρώσεων στις θέσεις αυτές αλλά και στα περάσµατα που προστάτευαν θα 

πρέπει να απέτρεπε οποιαδήποτε διάθεση εχθρικής επίθεσης προς το εσωτερικό 

της Βοιωτίας. 

 

                                                             
277 Camp 1991, 195. 
278 Βλ. σελ. 52-54, 80. 



82 
 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

 Από τις δέκα οχυρωµένες θέσεις279 της Βοιωτίας που εξετάστηκαν 

παραπάνω µπορεί να εξαχθούν κάποια συνολικά συµπεράσµατα. Διαπιστώθηκε 

ότι οι οχυρώσεις έχουν όλες την ίδια τοιχοποιΐα: ισόδοµη µε τραπεζιόσχηµες 

λιθοπλίνθους, οι οποίες διατηρούν τις όψεις λατοµείου, δηλαδή έχει παραµείνει 

ακατέργαστη χωρίς να λειανθεί η πρόσοψη, µε εξαίρεση τη λάξευση 

κατακόρυφης ταινίας στις γωνίες των πύργων των οχυρώσεων και των 

πύργων/φρυκτωριών. Οι πύργοι των οχυρώσεων, έχουν εσωτερικούς χώρους, 

συνήθως σε έναν και, σε λιγότερες περιπτώσεις, δυο ορόφους, στα οποία 

στέγαζαν καταπέλτες αµυντικού τύπου.   

 Η πανοµοιότυπη κατασκευή, υποδεικνύει ένα συγκεκριµένο και όχι 

πολλούς διαφορετικούς κατασκευαστές. Ταυτόχρονα, η οµοιότητα µε τις 

οχυρώσεις της Μεσσήνης, οι οποίες όχι µόνο διατηρούνται σε εξαιρετική 

κατάσταση, αλλά είναι ασφαλώς χρονολογηµένες µε βάση τις πηγές, φανερώνει 

ότι η κατασκευή τους έγινε από τους Βοιωτούς και συγκεκριµένα από το Θηβαίο 

στρατηγό Επαµεινώνδα˙ συνεπώς θα πρέπει να τοποθετηθούν χρονολογικά στο 

δεύτερο και τρίτο τέταρτο του 4ου αιώνα π.Χ.  

 Τη χρονολόγηση της Μεσσήνης επιβεβαιώνει και η κεραµική που έχει 

εντοπιστεί στις θέσεις, κυρίως επιφανειακά, καθώς δυστυχώς δεν έχει γίνει 

ανασκαφή σε καµία από αυτές.280 Παράλληλα, η χρήση του αµυντικού 

καταπέλτη, ο οποίος εφευρέθηκε από τους Συρακούσιους το 399 π.Χ., 

συµβαδίζει µε τη χρονολόγηση που αναφέρθηκε. Η Θήβα, ως ηγέτιδα δύναµη, 

είχε τη δυνατότητα να εξοπλιστεί µε τέτοιες µηχανές και η διατήρηση των 

σκήπτρων του ελλαδικού χώρου, επέβαλλε τη χρησιµοποίηση της τελευταίας 

λέξης της τεχνολογίας. Εξάλλου, οι Βοιωτοί είχαν τη φήµη των 

                                                             
279 Σχεδόν όλες οι πόλεις της Βοιωτίας όπως η Θήβα, οι Θεσπιές, οι Πλαταιές, η Τανάγρα, η Θίσβη, ο 
Ορχοµενός κ.α. διέθεταν οχύρωση στον 4ο αιώνα π.Χ. Οι οχυρώσεις τους όµως δεν ήταν 
κατασκευασµένες αµιγώς µέσα στην περίοδο αυτή αλλά ήταν κυρίως συµπληρώσεις και ενισχύσεις 
οχυρώσεων που υπήρχαν από προηγούµενες περιόδους. 
280 Ένα συνηθισµένο φαινόµενο που έχει να κάνει µε τις οχυρώσεις, οι οποίες πολύ σπάνια 
ανασκάπτονται. 
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«πολυµήχανων»281, ενώ ήταν οι πρώτοι οι οποίοι επιχείρησαν επιθετική 

πολιορκία στην περίπτωση των Πλαταιών το 428-426 π.Χ.282  

 Οι Βοιωτοί αρχιτέκτονες φαίνεται ότι είχαν ιδιαίτερη ικανότητα στην 

κατασκευή οχυρώσεων. Ο Ober αναφέρει283 ότι σε αττική επιγραφή του 394/393 

π.Χ.284 αναγράφεται ένας Βοιωτός αρχιτέκτονας µε το όνοµα Δηµοσθένης, που 

εργάστηκε στην ανοικοδόµηση των Μακρών Τειχών. Σχολιάζοντας αυτή την 

πληροφορία, ισχυρίζεται ότι ο συγκεκριµένος επηρεάστηκε από την 

αρχιτεκτονική των Αθηναίων, την οποία στη συνέχεια µετέφερε στη Βοιωτία. 

Εδώ όµως τίθενται ζητήµατα που αποδεικνύουν ότι ο ισχυρισµός του Ober είναι 

εσφαλµένος.  

Για την κατασκευή οποιουδήποτε οικοδοµήµατος επιλέγεται πάντα 

κάποιος που είναι γνώστης και ιδιαίτερα ικανός για να επιτευχθεί το καλύτερο 

δυνατό αποτέλεσµα, ειδικά στην περίπτωση αµυντικών οχυρώσεων. Επιπλέον 

για να επιλεγεί εν τέλει ένας ξένος αρχιτέκτονας, έπρεπε να έχει πραγµατικά 

ιδιαίτερες ικανότητες, διαφορετικά θα είχαν προτιµήσει έναν ντόπιο. Ακόµη οι 

βοιωτικές οχυρώσεις δεν παρουσιάζουν οµοιότητες µε εκείνες της Αττικής και 

ειδικά των Μακρών Τειχών, έτσι φαίνεται µάλλον απίθανο να επηρεάστηκαν οι 

Βοιωτοί από τους Αθηναίους σε οποιοδήποτε βαθµό. Εποµένως ο Βοιωτός 

Δηµοσθένης επιλέχθηκε να εργαστεί στο συγκεκριµένο έργο, προφανώς διότι 

γνώριζε από κατασκευές οχυρώσεων. Οι αρχιτέκτονες µε αυτή την εµπειρία 

εργάστηκαν λίγα χρόνια αργότερα και στην κατασκευή των οχυρώσεων της 

Βοιωτίας. 

Η επιβλητικότητα που χαρακτηρίζει τις οχυρώσεις της Βοιωτίας, οι 

οποίες συγκαταλέγονται στις πρώτες που κατασκευάζονται σε τόσο µεγάλο 

                                                             
281 Κατά την πολιορκία του οχυρού των Αθηναίων στο Δήλιο, το 424 π.Χ., κατά τη διάρκεια του 
Πελοποννησιακού πολέµου, οι Βοιωτοί χρησιµοποίησαν µηχανές που εκτόξευαν φωτιά και είναι 
πιθανώς η πρώτη περίπτωση που πηγές αναφέρουν την ύπαρξη του υγρού πυρός (Θουκ. 4.100). (Βλ. 
παρ. πηγών σελ. l). 
282 Θουκ. 2.2-6 (Βλ. παρ. πηγών σελ. li-lii). 
283 Ober 1987(β), 603. 
284 IG II2 1657. Δηµοσθένης Βοιώτιο[ς σὺν] τῆι προσαγωγῆ[ι] τῶν λίθων. 
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µέγεθος αποκλειστικά από λίθο285, είναι πιθανό να οφειλόταν στην απειλή που 

αποτελούσε πλέον για τους αµυνόµενους η εµφάνιση του καταπέλτη. Η 

κατασκευή ισχυρότερων οχυρώσεων πιθανώς οδήγησε στην αµυντική χρήση 

των πρώιµων καταπελτών. 

Τι ήταν όµως εκείνο που επέβαλε στους Βοιωτούς την κατασκευή των 

συγκεκριµένων οχυρώσεων; Η απάντηση σε αυτό, σχετίζεται ενδεχοµένως µε 

τις εκστρατείες των Βοιωτών σε Θεσσαλία και Πελοπόννησο. Οι εκστρατείες 

αυτές που έλαβαν χώρα ταυτόχρονα, θα είχαν ως αποτέλεσµα να «αδειάσει» η 

Βοιωτία από στρατό. Ενδεχόµενη αποτυχία των εκστρατειών ή παράκαµψη του 

στρατού τους από τον εχθρό, θα σήµαινε άµεσο κίνδυνο για τη απροστάτευτη 

Βοιωτία. Είναι λοιπόν λογικό, ο Επαµεινώνδας, να διέταξε την κατασκευή ενός 

συνόλου οχυρώσεων µε σκοπό την προστασία της περιοχής. Το συµπέρασµα 

αυτό προκύπτει αν συνδυάσει κανείς τη χρονολόγηση των οχυρώσεων, ειδικά 

των πύργων-φρυκτωριών στο δεύτερο τέταρτο του 4ου αιώνα π.Χ., µε την 

κατασκευή των οχυρώσεων της Μεσσήνης.286 Φαίνεται πως ο στρατηγικός νους 

του Επαµεινώνδα προέβλεψε τη σηµασία των οχυρώσεων για την προστασία 

µιας περιοχής από εξωτερικές απειλές και θεώρησε απαραίτητη την κατασκευή 

τους και µάλιστα αξιοποιώντας καινοτόµα κατασκευαστικά στοιχεία, χάρη στην 

ικανότητα των αρχιτεκτόνων του.  

Είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό ότι οι οχυρώσεις βρίσκονται 

αποκλειστικά στις ακτές του Κορινθιακού κόλπου και στα δυτικά σύνορα µε την 

Αττική, ενώ απουσιάζουν εντελώς στο βορρά. Αυτό έχει σίγουρα ιδιαίτερη 

σηµασία. Στο βορρά, τόσο οι Φωκείς, όσο και οι Λοκροί, την περίοδο µετά τη 

µάχη των Λεύκτρων ήταν σύµµαχοι των Βοιωτών και µάλιστα τους 

ακολουθούσαν στις εκστρατείες. Αυτό καθιστούσε περιττό να οχυρωθεί µια 

περιοχή που συνορεύει µε συµµάχους τους, ενώ στην περίπτωση που η 

εκστρατεία του Πελοπίδα στη Θεσσαλία αποτύγχανε, δεν υπήρχε ο κίνδυνος από 

                                                             
285 Σε όλη την ιστορία µέχρι τότε, ήταν σύνηθες οι οχυρώσεις να κατασκευάζονται από συνδυασµό 
υλικών, όπως λίθου, ξύλου και πλίνθων. Για τη χρήση του ξύλου στις οχυρώσεις βλ. Nichols 1959, 35-
137. Για τη συµπλήρωση του τείχους των Πλαταιών µε υλικά όπως ξύλο και δέρµατα βλ. Θουκ. 2.75.4 
(Βλ. παρ. πηγών σελ. lii). 
286 Camp 1991, 199 Cooper 1986, 195. 
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τους Θεσσαλούς, καθώς θα έπεφταν πάνω στις περιοχές των Λοκρών και των 

Φωκέων.287  

Από την άλλη, επιλέχθηκε να οχυρωθούν οι τρεις προσβάσιµοι κόλποι 

του Κορινθιακού, εκ των οποίων ο ένας είχε δεχθεί επίθεση από τους Σπαρτιάτες 

στα γεγονότα που οδήγησαν στη µάχη των Λεύκτρων.288  Είναι λοιπόν λογικό 

να ήθελαν να αποφύγουν την επανάληψη της απειλής. Το οχυρό στις Ελευθερές 

και οι δυο πύργοι στο Τσιγουράτι και στο Λοιµικό, αν και έµοιαζαν να 

προστατεύουν τα σύνορα της Βοιωτίας από τους Αθηναίους, στην 

πραγµατικότητα φαίνεται πως εξυπηρετούσαν κάτι διαφορετικό.  

Σε όλες τις περιπτώσεις πολέµου µεταξύ Αθηναίων και Βοιωτών, εκείνοι 

που έκαναν εισβολή ήταν αποκλειστικά οι πρώτοι,289 ενώ η διαδροµή που 

ακολουθούσαν ήταν µέσω της πεδιάδας της Τανάγρας και όχι µέσα από τα 

περάσµατα του Κιθαιρώνα. Ακόµη, ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στα 

τριάντα και πλέον χρόνια που οι δυο περιοχές αντιµάχονταν τόσο ένοπλα, όσο 

και διπλωµατικά, οι στρατοί τους ποτέ δεν πέρασαν τα σύνορα.290 

Αντίθετα, εκείνοι που χρησιµοποιούσαν τα περάσµατα του Κιθαιρώνα 

προς τη Μεγαρίδα, ήταν οι Σπαρτιάτες, µε σηµαντικότερο παράδειγµα τη 

διαδροµή που ακολούθησαν, όταν διέφυγαν µετά τη µάχη των Λεύκτρων. Την 

ίδια διαδροµή είναι επόµενο να ακολουθούσαν και σε πιθανή εισβολή, 

επιλέγοντας αφενός τη συντοµότερη διαδροµή, διαµέσου της Μεγαρίδας, προς 

τον Κιθαιρώνα και στη συνέχεια στην πεδιάδα των Θεσπιών και από εκεί στη 

Θήβα και αφετέρου αποφεύγοντας να περάσουν µέσα από την ενδοχώρα των 

Αθηναίων για να εισέλθουν στη Βοιωτία από την πεδιάδα της Τανάγρας.291 Το 

οχυρό στις Ελευθερές πέρα από τον έλεγχο των περασµάτων θα λειτουργούσε 

                                                             
287 Βλ. Κεφάλαιο 1, σελ. 9. 
288 Βλ. Κεφάλαιο 1, σελ. 8. 
289 Αυτό βέβαια έχει να κάνει και µε το πόσο δυνατή ήταν η κάθε περιοχή και ασφαλώς οι Αθηναίοι 
υπερτερούσαν των Βοιωτών σε όλες τις περιόδους µέχρι τον 4ο αιώνα π.Χ. 
290 Munn 1993, 187. 
291 Βλ. χάρτη 8. 
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και ως καταφύγιο για τους αγροτικούς πληθυσµούς της περιοχής σε ενδεχόµενη 

απειλή ενός εχθρικού στρατού.292 

Εύλογα θα υποστήριζε κανείς ότι οι οχυρώσεις, λοιπόν, του Κιθαιρώνα, 

τα τρία οχυρωµένα επίνεια του κορινθιακού και οι δυο πύργοι στο Μαυροβούνι 

και στην Άσκρη, εγγράφονται σε ένα οργανωµένο σχέδιο για την προστασία της 

Βοιωτίας, σε περίπτωση επίθεσης των Σπαρτιατών. Στο ήδη υπάρχον δίκτυο 

οχυρώσεων προστέθηκαν µερικά χρόνια αργότερα οι δυο πύργοι στην 

Ευαγγελίστρια και στο Λαφύστιο για την προστασία από επιθέσεις των Φωκέων 

κατά τον Τρίτο Ιερό Πόλεµο293. 

Συµπερασµατικά, µετά τη µάχη των Λεύκτρων (371 π.Χ.) διαπιστώνεται 

η εµφάνιση οχυρώσεων µε συγκεκριµένα στοιχεία κατασκευής, που θα 

µπορούσαν να χαρακτηρισθούν ως «βοιωτικά», µολονότι κάτι τέτοιο δεν µπορεί 

προς το παρόν να υποστηριχθεί µε απόλυτη βεβαιότητα. Οι παρατηρήσεις που 

προκύπτουν από τη µελέτη των επιµέρους βοιωτικών οχυρώσεων 

αποµακρύνουν την έρευνα από την παραδεδοµένη «αθηνοκεντρικότητα» των 

παλιότερων ετών και ενισχύουν τη σύγχρονη τάση για προσεκτικότερη 

συνολικότερη εκτίµηση των αρχαιολογικών καταλοίπων, µε στόχο την 

καλύτερη κατανόηση της ουσιαστικής λειτουργίας και του ρόλου των παραπάνω 

µνηµείων294. Οπωσδήποτε η συγκεκριµένη µελέτη δεν είναι δυνατόν να 

απαντήσει συνολικά στους προβληµατισµούς δεκαετιών της αρχαιολογικής 

κοινότητας, φιλοδοξεί ωστόσο να συµβάλει στην καλύτερη κατανόηση και 

επανεκτίµηση των αρχαίων ελληνικών οχυρώσεων µέσα στα σύγχρονά τους 

ιστορικά συµφραζόµενα. 

 
 
 

                                                             
292 Fachard 2013, 102. 
293 Είναι σηµαντικό το ότι κατά τον Τρίτο Ιερό Πόλεµο, οι Φωκείς δεν προχώρησαν νοτιότερα από την 
βοιωτική πόλη της Κορώνειας ώστε να απειλήσουν την Αλίαρτο και κατά συνέπεια την ίδια τη Θήβα 
(Διοδ. 16.35.3, Βλ. παρ. πηγών σελ. lii) και είναι πιθανό κάτι τέτοιο να οφείλεται στους πύργους της 
Ευαγγελίστριας, του Λαφυστίου και ενδεχοµένως και άλλων που είτε δεν έχουν εντοπιστεί, είτε δεν 
σώζονται πλέον. 
294 Για πρόσφατες µελέτες αρχαίων οχυρώσεων βλ. Frederiksen 2016, Müth 2016. 
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Ø Θουκ. 2.2-2.6: [2] [2.1] Τέσσαρα µὲν γὰρ καὶ δέκα ἔτη ἐνέµειναν αἱ τριακοντούτεις σπονδαὶ 
αἳ ἐγένοντο µετ' Εὐβοίας ἅλωσιν· τῷ δὲ πέµπτῳ καὶ δεκάτῳ ἔτει, ἐπὶ Χρυσίδος ἐν Ἄργει τότε 
πεντήκοντα δυοῖν δέοντα ἔτη ἱερωµένης καὶ Αἰνησίου ἐφόρου ἐν Σπάρτῃ καὶ Πυθοδώρου ἔτι 
δύο µῆνας ἄρχοντος Ἀθηναίοις, µετὰ τὴν ἐν Ποτειδαίᾳ µάχην µηνὶ ἕκτῳ καὶ ἅµα ἦρι ἀρχοµένῳ 
Θηβαίων ἄνδρες ὀλίγῳ πλείους τριακοσίων (ἡγοῦντο δὲ αὐτῶν βοιωταρχοῦντες Πυθάγγελός τε 
ὁ Φυλείδου καὶ Διέµπορος ὁ Ὀνητορίδου) ἐσῆλθον περὶ πρῶτον ὕπνον ξὺν ὅπλοις ἐς Πλάταιαν 
τῆς Βοιωτίας οὖσαν Ἀθηναίων ξυµµαχίδα. [2.2] ἐπηγάγοντο δὲ καὶ ἀνέῳξαν τὰς πύλας 
Πλαταιῶν ἄνδρες, Ναυκλείδης τε καὶ οἱ µετ' αὐτοῦ, βουλόµενοι ἰδίας ἕνεκα δυνάµεως ἄνδρας 
τε τῶν πολιτῶν τοὺς σφίσιν ὑπεναντίους διαφθεῖραι καὶ τὴν πόλιν Θηβαίοις 
προσποιῆσαι. [2.3] ἔπραξαν δὲ ταῦτα δι' Εὐρυµάχου τοῦ Λεοντιάδου, ἀνδρὸς Θηβαίων 
δυνατωτάτου. προϊδόντες γὰρ οἱ Θηβαῖοι ὅτι ἔσοιτο ὁ πόλεµος ἐβούλοντο τὴν Πλάταιαν αἰεὶ 
σφίσι διάφορον οὖσαν ἔτι ἐν εἰρήνῃ τε καὶ τοῦ πολέµου µήπω φανεροῦ καθεστῶτος 
προκαταλαβεῖν. ᾗ καὶ ῥᾷον ἔλαθον ἐσελθόντες, φυλακῆς οὐ προκαθεστηκυίας. [2.4] θέµενοι δὲ 
ἐς τὴν ἀγορὰν τὰ ὅπλα τοῖς µὲν ἐπαγαγοµένοις οὐκ ἐπείθοντο ὥστε εὐθὺς ἔργου ἔχεσθαι καὶ 
ἰέναι ἐπὶ τὰς οἰκίας τῶν ἐχθρῶν, γνώµην δ' ἐποιοῦντο κηρύγµασί τε χρήσασθαι ἐπιτηδείοις καὶ 
ἐς ξύµβασιν µᾶλλον καὶ φιλίαν τὴν πόλιν ἀγαγεῖν (καὶ ἀνεῖπεν ὁ κῆρυξ, εἴ τις βούλεται κατὰ τὰ 
πάτρια τῶν πάντων Βοιωτῶν ξυµµαχεῖν, τίθεσθαι παρ' αὑτοὺς τὰ ὅπλα), νοµίζοντες σφίσι 
ῥᾳδίως τούτῳ τῷ τρόπῳ προσχωρήσειν τὴν πόλιν. [3] [3.1] οἱ δὲ Πλαταιῆς ὡς ᾔσθοντο ἔνδον 
τε ὄντας τοὺς Θηβαίους καὶ ἐξαπιναίως κατειληµµένην τὴν πόλιν, καταδείσαντες καὶ 
νοµίσαντες πολλῷ πλείους ἐσεληλυθέναι (οὐ γὰρ ἑώρων ἐν τῇ νυκτί) πρὸς ξύµβασιν ἐχώρησαν 
καὶ τοὺς λόγους δεξάµενοι ἡσύχαζον, ἄλλως τε καὶ ἐπειδὴ ἐς οὐδένα οὐδὲν 
ἐνεωτέριζον. [3.2] πράσσοντες δέ πως ταῦτα κατενόησαν οὐ πολλοὺς τοὺς Θηβαίους ὄντας καὶ 
ἐνόµισαν ἐπιθέµενοι ῥᾳδίως κρατήσειν· τῷ γὰρ πλήθει τῶν Πλαταιῶν οὐ βουλοµένῳ ἦν τῶν 
Ἀθηναίων ἀφίστασθαι. [3.3] ἐδόκει οὖν ἐπιχειρητέα εἶναι, καὶ ξυνελέγοντο διορύσσοντες τοὺς 
κοινοὺς τοίχους παρ' ἀλλήλους, ὅπως µὴ διὰ τῶν ὁδῶν φανεροὶ ὦσιν ἰόντες, ἁµάξας τε ἄνευ 
τῶν ὑποζυγίων ἐς τὰς ὁδοὺς καθίστασαν, ἵνα ἀντὶ τείχους ᾖ, καὶ τἆλλα ἐξήρτυον ᾗ ἕκαστον 
ἐφαίνετο πρὸς τὰ παρόντα ξύµφορον ἔσεσθαι. [3.4] ἐπεὶ δὲ ὡς ἐκ τῶν δυνατῶν ἑτοῖµα ἦν, 
φυλάξαντες ἔτι νύκτα καὶ αὐτὸ τὸ περίορθρον ἐχώρουν ἐκ τῶν οἰκιῶν ἐπ' αὐτούς, ὅπως µὴ κατὰ 
φῶς θαρσαλεωτέροις οὖσι προσφέροιντο καὶ σφίσιν ἐκ τοῦ ἴσου γίγνωνται, ἀλλ' ἐν νυκτὶ 
φοβερώτεροι ὄντες ἥσσους ὦσι τῆς σφετέρας ἐµπειρίας τῆς κατὰ τὴν πόλιν. προσέβαλόν τε 
εὐθὺς καὶ ἐς χεῖρας ᾖσαν κατὰ τάχος. [4] [4.1] οἱ δ' ὡς ἔγνωσαν ἐξηπατηµένοι, ξυνεστρέφοντό 
τε ἐν σφίσιν αὐτοῖς καὶ τὰς προσβολὰς ᾗ προσπίπτοιεν ἀπεωθοῦντο. [4.2] καὶ δὶς µὲν ἢ τρὶς 
ἀπεκρούσαντο, ἔπειτα πολλῷ θορύβῳ αὐτῶν τε προσβαλόντων καὶ τῶν γυναικῶν καὶ τῶν 
οἰκετῶν ἅµα ἀπὸ τῶν οἰκιῶν κραυγῇ τε καὶ ὀλολυγῇ χρωµένων λίθοις τε καὶ κεράµῳ 
βαλλόντων, καὶ ὑετοῦ ἅµα διὰ νυκτὸς πολλοῦ ἐπιγενοµένου, ἐφοβήθησαν καὶ τραπόµενοι 
ἔφευγον διὰ τῆς πόλεως, ἄπειροι µὲν ὄντες οἱ πλείους ἐν σκότῳ καὶ πηλῷ τῶν διόδων ᾗ χρὴ 
σωθῆναι (καὶ γὰρ τελευτῶντος τοῦ µηνὸς τὰ γιγνόµενα ἦν), ἐµπείρους δὲ ἔχοντες τοὺς 
διώκοντας τοῦ µὴ ἐκφεύγειν, ὥστε διεφθείροντο οἱ πολλοί. [4.3] τῶν δὲ Πλαταιῶν τις τὰς πύλας 
ᾗ ἐσῆλθον καὶ αἵπερ ἦσαν µόναι ἀνεῳγµέναι ἔκλῃσε στυρακίῳ ἀκοντίου ἀντὶ βαλάνου 
χρησάµενος ἐς τὸν µοχλόν, ὥστε µηδὲ ταύτῃ ἔξοδον ἔτι εἶναι. [4.3] διωκόµενοι δὲ κατὰ τὴν 
πόλιν οἱ µέν τινες αὐτῶν ἐπὶ τὸ τεῖχος ἀναβάντες ἔῤῥιψαν ἐς τὸ ἔξω σφᾶς αὐτοὺς καὶ 
διεφθάρησαν οἱ πλείους, οἱ δὲ κατὰ πύλας ἐρήµους γυναικὸς δούσης πέλεκυν λαθόντες καὶ 
διακόψαντες τὸν µοχλὸν ἐξῆλθον οὐ πολλοί (αἴσθησις γὰρ ταχεῖα ἐπεγένετο), ἄλλοι δὲ ἄλλῃ 
τῆς πόλεως σποράδες ἀπώλλυντο. [4.5] τὸ δὲ πλεῖστον καὶ ὅσον µάλιστα ἦν ξυνεστραµµένον 
ἐσπίπτουσιν ἐς οἴκηµα µέγα, ὃ ἦν τοῦ τείχους καὶ αἱ θύραι ἀνεῳγµέναι ἔτυχον αὐτοῦ, οἰόµενοι 
πύλας τὰς θύρας τοῦ οἰκήµατος εἶναι καὶ ἄντικρυς δίοδον ἐς τὸ ἔξω. [4.6] ὁρῶντες δὲ αὐτοὺς 
οἱ Πλαταιῆς ἀπειληµµένους ἐβουλεύοντο εἴτε κατακαύσωσιν ὥσπερ ἔχουσιν, ἐµπρήσαντες τὸ 
οἴκηµα, εἴτε τι ἄλλο χρήσωνται. [4.7] τέλος δὲ οὗτοί τε καὶ ὅσοι ἄλλοι τῶν Θηβαίων περιῆσαν 
κατὰ τὴν πόλιν πλανώµενοι, ξυνέβησαν τοῖς Πλαταιεῦσι παραδοῦναι σφᾶς τε αὐτοὺς καὶ τὰ 
ὅπλα χρήσασθαι ὅτι ἂν βούλωνται. [4.8] οἱ µὲν δὴ ἐν τῇ Πλαταίᾳ οὕτως 
ἐπεπράγεσαν· [5] [5.1] οἱ δ' ἄλλοι Θηβαῖοι, οὓς ἔδει ἔτι τῆς νυκτὸς παραγενέσθαι πανστρατιᾷ, 
εἴ τι ἄρα µὴ προχωροίη τοῖς ἐσεληλυθόσι, τῆς ἀγγελίας ἅµα καθ' ὁδὸν αὐτοῖς ῥηθείσης περὶ 
τῶν γεγενηµένων ἐπεβοήθουν. [5.2] ἀπέχει δὲ ἡ Πλάταια τῶν Θηβῶν σταδίους ἑβδοµήκοντα, 
καὶ τὸ ὕδωρ τὸ γενόµενον τῆς νυκτὸς ἐποίησε βραδύτερον αὐτοὺς ἐλθεῖν· ὁ γὰρ Ἀσωπὸς 
ποταµὸς ἐῤῥύη µέγας καὶ οὐ ῥᾳδίως διαβατὸς ἦν. [5.3] πορευόµενοί τε ἐν ὑετῷ καὶ τὸν ποταµὸν 
µόλις διαβάντες ὕστερον παρεγένοντο, ἤδη τῶν ἀνδρῶν τῶν µὲν διεφθαρµένων, τῶν δὲ ζώντων 
ἐχοµένων. [5.4] ὡς δ' ᾔσθοντο οἱ Θηβαῖοι τὸ γεγενηµένον, ἐπεβούλευον τοῖς ἔξω τῆς πόλεως 
τῶν Πλαταιῶν· ἦσαν γὰρ καὶ ἄνθρωποι κατὰ τοὺς ἀγροὺς καὶ κατασκευή, οἷα ἀπροσδοκήτου 
κακοῦ ἐν εἰρήνῃ γενοµένου· ἐβούλοντο γὰρ σφίσιν, εἴ τινα λάβοιεν, ὑπάρχειν ἀντὶ τῶν ἔνδον, 
ἢν ἄρα τύχωσί τινες ἐζωγρηµένοι. καὶ οἱ µὲν ταῦτα διενοοῦντο, [5.5] οἱ δὲ Πλαταιῆς ἔτι 
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διαβουλευοµένων αὐτῶν ὑποτοπήσαντες τοιοῦτόν τι ἔσεσθαι καὶ δείσαντες περὶ τοῖς ἔξω 
κήρυκα ἐξέπεµψαν παρὰ τοὺς Θηβαίους, λέγοντες ὅτι οὔτε τὰ πεποιηµένα ὅσια δράσειαν ἐν 
σπονδαῖς σφῶν πειράσαντες καταλαβεῖν τὴν πόλιν, τά τε ἔξω ἔλεγον αὐτοῖς µὴ ἀδικεῖν· εἰ δὲ 
µή, καὶ αὐτοὶ ἔφασαν αὐτῶν τοὺς ἄνδρας ἀποκτενεῖν οὓς ἔχουσι ζῶντας· ἀναχωρησάντων δὲ 
πάλιν ἐκ τῆς γῆς ἀποδώσειν αὐτοῖς τοὺς ἄνδρας. [5.6] Θηβαῖοι µὲν ταῦτα λέγουσι καὶ ἐποµόσαι 
φασὶν αὐτούς· Πλαταιῆς δ' οὐχ ὁµολογοῦσι τοὺς ἄνδρας εὐθὺς ὑποσχέσθαι ἀποδώσειν, ἀλλὰ 
λόγων πρῶτον γενοµένων ἤν τι ξυµβαίνωσι, καὶ ἐποµόσαι οὔ φασιν. [5.7] ἐκ δ' οὖν τῆς γῆς 
ἀνεχώρησαν οἱ Θηβαῖοι οὐδὲν ἀδικήσαντες· οἱ δὲ Πλαταιῆς ἐπειδὴ τὰ ἐκ τῆς χώρας κατὰ τάχος 
ἐσεκοµίσαντο, ἀπέκτειναν τοὺς ἄνδρας εὐθύς. ἦσαν δὲ ὀγδοήκοντα καὶ ἑκατὸν οἱ ληφθέντες, 
καὶ Εὐρύµαχος εἷς αὐτῶν ἦν, πρὸς ὃν ἔπραξαν οἱ προδιδόντες. [6] [6.1] τοῦτο δὲ ποιήσαντες ἔς 
τε τὰς Ἀθήνας ἄγγελον ἔπεµπον καὶ τοὺς νεκροὺς ὑποσπόνδους ἀπέδοσαν τοῖς Θηβαίοις, τά τε 
ἐν τῇ πόλει καθίσταντο πρὸς τὰ παρόντα ᾗ ἐδόκει αὐτοῖς. [6.2] τοῖς δ' Ἀθηναίοις ἠγγέλθη εὐθὺς 
τὰ περὶ τῶν Πλαταιῶν γεγενηµένα, καὶ Βοιωτῶν τε παραχρῆµα ξυνέλαβον ὅσοι ἦσαν ἐν τῇ 
Ἀττικῇ καὶ ἐς τὴν Πλάταιαν ἔπεµψαν κήρυκα, κελεύοντες εἰπεῖν µηδὲν νεώτερον ποιεῖν περὶ 
τῶν ἀνδρῶν οὓς ἔχουσι Θηβαίων, πρὶν ἄν τι καὶ αὐτοὶ βουλεύσωσι περὶ αὐτῶν· [6.3] οὐ γὰρ 
ἠγγέλθη αὐτοῖς ὅτι τεθνηκότες εἶεν. ἅµα γὰρ τῇ ἐσόδῳ γιγνοµένῃ τῶν Θηβαίων ὁ πρῶτος 
ἄγγελος ἐξῄει, ὁ δὲ δεύτερος ἄρτι νενικηµένων τε καὶ ξυνειληµµένων· καὶ τῶν ὕστερον οὐδὲν 
ᾔδεσαν. οὕτω δὴ οὐκ εἰδότες οἱ Ἀθηναῖοι ἐπέστελλον· ὁ δὲ κῆρυξ ἀφικόµενος ηὗρε τοὺς ἄνδρας 
διεφθαρµένους. [6.4] καὶ µετὰ ταῦτα οἱ Ἀθηναῖοι στρατεύσαντες ἐς Πλάταιαν σῖτόν τε 
ἐσήγαγον καὶ φρουροὺς ἐγκατέλιπον, τῶν τε ἀνθρώπων τοὺς ἀχρειοτάτους ξὺν γυναιξὶ καὶ 
παισὶν ἐξεκόµισαν. 

 

Ø Θουκ. 4.89.1-4.101.5: [89] [89.1] τοῦ δ' ἐπιγιγνοµένου χειµῶνος εὐθὺς ἀρχοµένου, ὡς τῷ 
Ἱπποκράτει καὶ Δηµοσθένει στρατηγοῖς οὖσιν Ἀθηναίων τὰ ἐν τοῖς Βοιωτοῖς ἐνεδίδοτο καὶ ἔδει 
τὸν µὲν Δηµοσθένη ταῖς ναυσὶν ἐς τὰς Σίφας ἀπαντῆσαι, τὸν δ' ἐπὶ τὸ Δήλιον, γενοµένης 
διαµαρτίας τῶν ἡµερῶν ἐς ἃς ἔδει ἀµφοτέρους στρατεύειν, ὁ µὲν Δηµοσθένης πρότερον 
πλεύσας πρὸς τὰς Σίφας καὶ ἔχων ἐν ταῖς ναυσὶν Ἀκαρνᾶνας καὶ τῶν ἐκεῖ πολλοὺς ξυµµάχων, 
ἄπρακτος γίγνεται µηνυθέντος τοῦ ἐπιβουλεύµατος ὑπὸ Νικοµάχου ἀνδρὸς Φωκέως ἐκ 
Φανοτέως, ὃς Λακεδαιµονίοις εἶπεν, ἐκεῖνοι δὲ Βοιωτοῖς· [89.2] καὶ βοηθείας γενοµένης 
πάντων Βοιωτῶν ̔οὐ γάρ πω Ἱπποκράτης παρελύπει ἐν τῇ γῇ ὤν ̓προκαταλαµβάνονται αἵ τε 
Σῖφαι καὶ ἡ Χαιρώνεια. ὡς δὲ ᾔσθοντο οἱ πράσσοντες τὸ ἁµάρτηµα, οὐδὲν ἐκίνησαν τῶν ἐν ταῖς 
πόλεσιν. 

[90] [90.1] ὁ δὲ Ἱπποκράτης ἀναστήσας Ἀθηναίους πανδηµεί, αὐτοὺς καὶ τοὺς µετοίκους καὶ 
ξένων ὅσοι παρῆσαν ὕστερος ἀφικνεῖται ἐπὶ τὸ Δήλιον, ἤδη τῶν Βοιωτῶν ἀνακεχωρηκότων 
ἀπὸ τῶν Σιφῶν· καὶ καθίσας τὸν στρατὸν Δήλιον ἐτείχιζε τοιῷδε τρόπῳ [τὸ ἱερὸν τοῦ 
Ἀπόλλωνος ]. [90.2] τάφρον µὲν κύκλῳ περὶ τὸ ἱερὸν καὶ τὸν νεὼν ἔσκαπτον, ἐκ δὲ τοῦ 
ὀρύγµατος ἀνέβαλλον ἀντὶ τείχους τὸν χοῦν, καὶ σταυροὺς παρακαταπηγνύντες, ἄµπελον 
κόπτοντες τὴν περὶ τὸ ἱερὸν ἐσέβαλλον καὶ λίθους ἅµα καὶ πλίνθον ἐκ τῶν οἰκοπέδων τῶν ἐγγὺς 
καθαιροῦντες, καὶ παντὶ τρόπῳ ἐµετεώριζον τὸ ἔρυµα. πύργους τε ξυλίνους κατέστησαν ᾗ 
καιρὸς ἦν καὶ τοῦ ἱεροῦ οἰκοδόµηµα οὐδὲν ὑπῆρχεν· ἥπερ γὰρ ἦν στοὰ 
κατεπεπτώκει. [90.3] ἡµέρᾳ δὲ ἀρξάµενοι τρίτῃ ὡς οἴκοθεν ὥρµησαν ταύτην τε εἰργάζοντο καὶ 
τὴν τετάρτην καὶ τῆς πέµπτης µέχρι ἀρίστου. [90.4] ἔπειτα, ὡς τὰ πλεῖστα ἀπετετέλεστο, τὸ µὲν 
στρατόπεδον προαπεχώρησεν ἀπὸ τοῦ Δηλίου οἷον δέκα σταδίους ὡς ἐπ' οἴκου πορευόµενον, 
καὶ οἱ µὲν ψιλοὶ οἱ πλεῖστοι εὐθὺς ἐχώρουν, οἱ δ' ὁπλῖται θέµενοι τὰ ὅπλα ἡσύχαζον· 
Ἱπποκράτης δὲ ὑποµένων ἔτι καθίστατο φυλακάς τε καὶ τὰ περὶ τὸ προτείχισµα, ὅσα ἦν 
ὑπόλοιπα, ὡς χρῆν ἐπιτελέσαι. 

[91] [91.1] οἱ δὲ Βοιωτοὶ ἐν ταῖς ἡµέραις ταύταις ξυνελέγοντο ἐς τὴν Τάναγραν· καὶ ἐπειδὴ ἀπὸ 
πασῶν τῶν πόλεων παρῆσαν καὶ ᾐσθάνοντο τοὺς Ἀθηναίους προχωροῦντας ἐπ' οἴκου, τῶν 
ἄλλων βοιωταρχῶν, οἵ εἰσιν ἕνδεκα, οὐ ξυνεπαινούντων µάχεσθαι, ἐπειδὴ οὐκ ἐν τῇ Βοιωτίᾳ 
ἔτι εἰσί (µάλιστα γὰρ ἐν µεθορίοις τῆς Ὠρωπίας οἱ Ἀθηναῖοι ἦσαν, ὅτε ἔθεντο τὰ ὅπλα), 
Παγώνδας ὁ Αἰολάδου βοιωταρχῶν ἐκ Θηβῶν µετ' Ἀριανθίδου τοῦ Λυσιµαχίδου καὶ ἡγεµονίας 
οὔσης αὐτοῦ βουλόµενος τὴν µάχην ποιῆσαι καὶ νοµίζων ἄµεινον εἶναι κινδυνεῦσαι, 
προσκαλῶν ἑκάστους κατὰ λόχους, ὅπως µὴ ἁθρόοι ἐκλίποιεν τὰ ὅπλα, ἔπειθε τοὺς Βοιωτοὺς 
ἰέναι ἐπὶ τοὺς Ἀθηναίους καὶ τὸν ἀγῶνα ποιεῖσθαι, λέγων τοιάδε. 

[92] [92.1] ‘Χρῆν µέν, ὦ ἄνδρες Βοιωτοί, µηδ' ἐς ἐπίνοιάν τινα ἡµῶν ἐλθεῖν τῶν ἀρχόντων ὡς 
οὐκ εἰκὸς Ἀθηναίοις, ἢν ἄρα µὴ ἐν τῇ Βοιωτίᾳ ἔτι καταλάβωµεν αὐτούς, διὰ µάχης ἐλθεῖν. τὴν 
γὰρ Βοιωτίαν ἐκ τῆς ὁµόρου ἐλθόντες τεῖχος ἐνοικοδοµησάµενοι µέλλουσι φθείρειν, καὶ εἰσὶ 
δήπου πολέµιοι ἐν ᾧ τε ἂν χωρίῳ καταληφθῶσι καὶ ὅθεν ἐπελθόντες πολέµια 
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ἔδρασαν. [92.2] νυνὶ δ' εἴ τῳ καὶ ἀσφαλέστερον ἔδοξεν εἶναι, µεταγνώτω. οὐ γὰρ τὸ προµηθές, 
οἷς ἂν ἄλλος ἐπίῃ, περὶ τῆς σφετέρας ὁµοίως ἐνδέχεται λογισµὸν καὶ ὅστις τὰ µὲν ἑαυτοῦ ἔχει, 
τοῦ πλέονος δὲ ὀρεγόµενος ἑκών τινι ἐπέρχεται. [92.3] πάτριόν τε ὑµῖν στρατὸν ἀλλόφυλον 
ἐπελθόντα καὶ ἐν τῇ οἰκείᾳ καὶ ἐν τῇ τῶν πέλας ὁµοίως ἀµύνεσθαι. Ἀθηναίους δὲ καὶ προσέτι 
ὁµόρους ὄντας πολλῷ µάλιστα δεῖ. [92.4] πρός τε γὰρ τοὺς ἀστυγείτονας πᾶσι τὸ ἀντίπαλον καὶ 
ἐλεύθερον καθίσταται, καὶ πρὸς τούτους γε δή, οἳ καὶ µὴ τοὺς ἐγγύς, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἄπωθεν 
πειρῶνται δουλοῦσθαι, πῶς οὐ χρὴ καὶ ἐπὶ τὸ ἔσχατον ἀγῶνος ἐλθεῖν (παράδειγµα δὲ ἔχοµεν 
τούς τε ἀντιπέρας Εὐβοέας καὶ τῆς ἄλλης Ἑλλάδος τὸ πολὺ ὡς αὐτοῖς διάκειται), καὶ γνῶναι 
ὅτι τοῖς µὲν ἄλλοις οἱ πλησιόχωροι περὶ γῆς ὅρων τὰς µάχας ποιοῦνται, ἡµῖν δὲ ἐς πᾶσαν, ἢν 
νικηθῶµεν, εἷς ὅρος οὐκ ἀντίλεκτος παγήσεται; [92.5] ἐσελθόντες γὰρ βίᾳ τὰ ἡµέτερα ἕξουσιν. 
τοσούτῳ ἐπικινδυνοτέραν ἑτέρων τὴν παροίκησιν τῶνδε ἔχοµεν. εἰώθασί τε οἱ ἰσχύος που 
θράσει τοῖς πέλας, ὥσπερ Ἀθηναῖοι νῦν, ἐπιόντες τὸν µὲν ἡσυχάζοντα καὶ ἐν τῇ ἑαυτοῦ µόνον 
ἀµυνόµενον ἀδεέστερον ἐπιστρατεύειν, τὸν δὲ ἔξω ὅρων προαπαντῶντα καί, ἢν καιρὸς ᾖ, 
πολέµου ἄρχοντα ἧσσον ἑτοίµως κατέχειν. [92.6] πεῖραν δὲ ἔχοµεν ἡµεῖς αὐτοῦ ἐς τούσδε· 
νικήσαντες γὰρ ἐν Κορωνείᾳ αὐτούς, ὅτε τὴν γῆν ἡµῶν στασιαζόντων κατέσχον, πολλὴν ἄδειαν 
τῇ Βοιωτίᾳ µέχρι τοῦδε κατεστήσαµεν. [92.7] ὧν χρὴ µνησθέντας ἡµᾶς τούς τε πρεσβυτέρους 
ὁµοιωθῆναι τοῖς πρὶν ἔργοις, τούς τε νεωτέρους πατέρων τῶν τότε ἀγαθῶν γενοµένων παῖδας 
πειρᾶσθαι µὴ αἰσχῦναι τὰς προσηκούσας ἀρετάς, πιστεύσαντας δὲ τῷ θεῷ πρὸς ἡµῶν ἔσεσθαι, 
οὗ τὸ ἱερὸν ἀνόµως τειχίσαντες νέµονται, καὶ τοῖς ἱεροῖς ἃ ἡµῖν θυσαµένοις καλὰ φαίνεται, 
ὁµόσε χωρῆσαι τοῖσδε καὶ δεῖξαι ὅτι ὧν µὲν ἐφίενται πρὸς τοὺς µὴ ἀµυνοµένους ἐπιόντες 
κτάσθων, οἷς δὲ γενναῖον τήν τε αὑτῶν αἰεὶ ἐλευθεροῦν µάχῃ καὶ τὴν ἄλλων µὴ δουλοῦσθαι 
ἀδίκως, ἀνανταγώνιστοι ἀπ' αὐτῶν οὐκ ἀπίασιν.’ 

[93] [93.1] τοιαῦτα ὁ Παγώνδας τοῖς Βοιωτοῖς παραινέσας ἔπεισεν ἰέναι ἐπὶ τοὺς Ἀθηναίους. 
καὶ κατὰ τάχος ἀναστήσας ἦγε τὸν στρατόν (ἤδη γὰρ καὶ τῆς ἡµέρας ὀψὲ ἦν), καὶ ἐπειδὴ 
προσέµειξεν ἐγγὺς τοῦ στρατεύµατος αὐτῶν, ἐς χωρίον καθίσας ὅθεν λόφου ὄντος µεταξὺ οὐκ 
ἐθεώρουν ἀλλήλους, ἔτασσέ τε καὶ παρεσκευάζετο ὡς ἐς µάχην. [93.2] τῷ δὲ Ἱπποκράτει ὄντι 
περὶ τὸ Δήλιον ὡς αὐτῷ ἠγγέλθη ὅτι Βοιωτοὶ ἐπέρχονται, πέµπει ἐς τὸ στράτευµα κελεύων ἐς 
τάξιν καθίστασθαι, καὶ αὐτὸς οὐ πολλῷ ὕστερον ἐπῆλθε, καταλιπὼν ὡς τριακοσίους ἱππέας περὶ 
τὸ Δήλιον, ὅπως φύλακές τε ἅµα εἶεν, εἴ τις ἐπίοι αὐτῷ, καὶ τοῖς Βοιωτοῖς καιρὸν φυλάξαντες 
ἐπιγένοιντο ἐν τῇ µάχῃ. [93.3] Βοιωτοὶ δὲ πρὸς τούτους ἀντικατέστησαν τοὺς ἀµυνουµένους, 
καὶ ἐπειδὴ καλῶς αὐτοῖς εἶχεν, ὑπερεφάνησαν τοῦ λόφου καὶ ἔθεντο τὰ ὅπλα τεταγµένοι ὥσπερ 
ἔµελλον, ὁπλῖται ἑπτακισχίλιοι µάλιστα καὶ ψιλοὶ ὑπὲρ µυρίους, ἱππῆς δὲ χίλιοι καὶ πελτασταὶ 
πεντακόσιοι. [93.4] εἶχον δὲ δεξιὸν µὲν κέρας Θηβαῖοι καὶ οἱ ξύµµοροι αὐτοῖς· µέσοι δὲ 
Ἁλιάρτιοι καὶ Κορωναῖοι καὶ Κωπαιῆς καὶ οἱ ἄλλοι οἱ περὶ τὴν λίµνην· τὸ δὲ εὐώνυµον εἶχον 
Θεσπιῆς καὶ Ταναγραῖοι καὶ Ὀρχοµένιοι. ἐπὶ δὲ τῷ κέρᾳ ἑκατέρῳ οἱ ἱππῆς καὶ ψιλοὶ ἦσαν. ἐπ' 
ἀσπίδας δὲ πέντε µὲν καὶ εἴκοσι Θηβαῖοι ἐτάξαντο, οἱ δὲ ἄλλοι ὡς ἕκαστοι ἔτυχον. [93.5] αὕτη 
µὲν Βοιωτῶν παρασκευὴ καὶ διάκοσµος ἦν· 

[94] [94.1] Ἀθηναῖοι δὲ οἱ µὲν ὁπλῖται ἐπὶ ὀκτὼ πᾶν τὸ στρατόπεδον ἐτάξαντο ὄντες πλήθει 
ἰσοπαλεῖς τοῖς ἐναντίοις, ἱππῆς δὲ ἐφ' ἑκατέρῳ τῷ κέρᾳ. ψιλοὶ δὲ ἐκ παρασκευῆς µὲν ὡπλισµένοι 
οὔτε τότε παρῆσαν οὔτε ἐγένοντο τῇ πόλει· οἵπερ δὲ ξυνεσέβαλον ὄντες πολλαπλάσιοι τῶν 
ἐναντίων, ἄοπλοί τε πολλοὶ ἠκολούθησαν, ἅτε πανστρατιᾶς ξένων τῶν παρόντων καὶ ἀστῶν 
γενοµένης, καὶ ὡς τὸ πρῶτον ὥρµησαν ἐπ' οἴκου, οὐ παρεγένοντο ὅτι µὴ 
ὀλίγοι. [94.2]καθεστώτων δὲ ἐς τὴν τάξιν καὶ ἤδη µελλόντων ξυνιέναι, Ἱπποκράτης ὁ 
στρατηγὸς ἐπιπαριὼν τὸ στρατόπεδον τῶν Ἀθηναίων παρεκελεύετό τε καὶ ἔλεγε τοιάδε. 

[95] [95.1] ‘ὦ Ἀθηναῖοι, δι' ὀλίγου µὲν ἡ παραίνεσις γίγνεται, τὸ ἴσον δὲ πρός γε τοὺς ἀγαθοὺς 
ἄνδρας δύναται καὶ ὑπόµνησιν µᾶλλον ἔχει ἢ ἐπικέλευσιν. [95.2]παραστῇ δὲ µηδενὶ ὑµῶν ὡς 
ἐν τῇ ἀλλοτρίᾳ οὐ προσῆκον τοσόνδε κίνδυνον ἀναῤῥιπτοῦµεν. ἐν γὰρ τῇ τούτων ὑπὲρ τῆς 
ἡµετέρας ὁ ἀγὼν ἔσται· καὶ ἢν νικήσωµεν, οὐ µή ποτε ὑµῖν Πελοποννήσιοι ἐς τὴν χώραν ἄνευ 
τῆς τῶνδε ἵππου ἐσβάλωσιν, ἐν δὲ µιᾷ µάχῃ τήνδε τε προσκτᾶσθε καὶ ἐκείνην µᾶλλον 
ἐλευθεροῦτε. [95.3] χωρήσατε οὖν ἀξίως ἐς αὐτοὺς τῆς τε πόλεως, ἣν ἕκαστος πατρίδα ἔχων 
πρώτην ἐν τοῖς Ἕλλησιν ἀγάλλεται, καὶ τῶν πατέρων, οἳ τούσδε µάχῃ κρατοῦντες µετὰ 
Μυρωνίδου ἐν Οἰνοφύτοις τὴν Βοιωτίαν ποτὲ ἔσχον.’ 

[96] [96.1] τοιαῦτα τοῦ Ἱπποκράτους παρακελευοµένου καὶ µέχρι µὲν µέσου τοῦ στρατοπέδου 
ἐπελθόντος, τὸ δὲ πλέον οὐκέτι φθάσαντος, οἱ Βοιωτοί, παρακελευσαµένου καὶ σφίσιν ὡς διὰ 
ταχέων καὶ ἐνταῦθα Παγώνδου, παιανίσαντες ἐπῇσαν ἀπὸ τοῦ λόφου. ἀντεπῇσαν δὲ καὶ οἱ 
Ἀθηναῖοι καὶ προσέµειξαν δρόµῳ. [96.2] καὶ ἑκατέρων τῶν στρατοπέδων τὰ ἔσχατα οὐκ ἦλθεν 
ἐς χεῖρας, ἀλλὰ τὸ αὐτὸ ἔπαθεν· ῥύακες γὰρ ἐκώλυσαν. τὸ δὲ ἄλλο καρτερᾷ µάχῃ καὶ ὠθισµῷ 
ἀσπίδων ξυνειστήκει. [96.3] καὶ τὸ µὲν εὐώνυµον τῶν Βοιωτῶν καὶ µέχρι µέσου ἡσσᾶτο ὑπὸ 
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τῶν Ἀθηναίων, καὶ ἐπίεσαν τούς τε ἄλλους ταύτῃ καὶ οὐχ ἥκιστα τοὺς Θεσπιᾶς. 
ὑποχωρησάντων γὰρ αὐτοῖς τῶν παρατεταγµένων, καὶ κυκλωθέντων ἐν ὀλίγῳ, οἵπερ 
διεφθάρησαν Θεσπιῶν, ἐν χερσὶν ἀµυνόµενοι κατεκόπησαν· καί τινες καὶ τῶν Ἀθηναίων διὰ 
τὴν κύκλωσιν ταραχθέντες ἠγνόησάν τε καὶ ἀπέκτειναν ἀλλήλους. [96.4] τὸ µὲν οὖν ταύτῃ 
ἡσσᾶτο τῶν Βοιωτῶν καὶ πρὸς τὸ µαχόµενον κατέφυγε, τὸ δὲ δεξιόν, ᾗ οἱ Θηβαῖοι ἦσαν, 
ἐκράτει τῶν Ἀθηναίων, καὶ ὠσάµενοι κατὰ βραχὺ τὸ πρῶτον ἐπηκολούθουν. [96.5] καὶ ξυνέβη, 
Παγώνδου περιπέµψαντος δύο τέλη τῶν ἱππέων ἐκ τοῦ ἀφανοῦς περὶ τὸν λόφον, ὡς ἐπόνει τὸ 
εὐώνυµον αὐτῶν, καὶ ὑπερφανέντων αἰφνιδίως, τὸ νικῶν τῶν Ἀθηναίων κέρας, νοµίσαν ἄλλο 
στράτευµα ἐπιέναι, ἐς φόβον καταστῆναι· [96.6] καὶ ἀµφοτέρωθεν ἤδη, ὑπό τε τοῦ τοιούτου 
καὶ ὑπὸ τῶν Θηβαίων ἐφεποµένων καὶ παραῤῥηγνύντων, φυγὴ καθειστήκει παντὸς τοῦ στρατοῦ 
τῶν Ἀθηναίων. [96.7] καὶ οἱ µὲν πρὸς τὸ Δήλιόν τε καὶ τὴν θάλασσαν ὥρµησαν, οἱ δὲ ἐπὶ τοῦ 
Ὠρωποῦ, ἄλλοι δὲ πρὸς Πάρνηθα τὸ ὄρος, οἱ δὲ ὡς ἕκαστοί τινα εἶχον ἐλπίδα 
σωτηρίας. [96.8] Βοιωτοὶ δὲ ἐφεπόµενοι ἔκτεινον, καὶ µάλιστα οἱ ἱππῆς οἵ τε αὐτῶν καὶ οἱ 
Λοκροὶ βεβοηθηκότες ἄρτι τῆς τροπῆς γιγνοµένης· νυκτὸς δὲ ἐπιλαβούσης τὸ ἔργον ῥᾷον τὸ 
πλῆθος τῶν φευγόντων διεσώθη. [96.9] καὶ τῇ ὑστεραίᾳ οἵ τε ἐκ τοῦ Ὠρωποῦ καὶ οἱ ἐκ τοῦ 
Δηλίου φυλακὴν ἐγκαταλιπόντες ̔εἶχον γὰρ αὐτὸ ὅµως ἔτἰ ἀπεκοµίσθησαν κατὰ θάλασσαν ἐπ' 
οἴκου. 

[97] [97.1] καὶ οἱ Βοιωτοὶ τροπαῖον στήσαντες καὶ τοὺς ἑαυτῶν ἀνελόµενοι νεκροὺς τούς τε 
τῶν πολεµίων σκυλεύσαντες καὶ φυλακὴν καταλιπόντες ἀνεχώρησαν ἐς τὴν Τάναγραν, καὶ τῷ 
Δηλίῳ ἐπεβούλευον ὡς προσβαλοῦντες. 

[97.2] ἐκ δὲ τῶν Ἀθηναίων κῆρυξ πορευόµενος ἐπὶ τοὺς νεκροὺς ἀπαντᾷ κήρυκι Βοιωτῷ, ὃς 
αὐτὸν ἀποστρέψας καὶ εἰπὼν ὅτι οὐδὲν πράξει πρὶν ἂν αὐτὸς ἀναχωρήσῃ πάλιν, καταστὰς ἐπὶ 
τοὺς Ἀθηναίους ἔλεγε τὰ παρὰ τῶν Βοιωτῶν, ὅτι οὐ δικαίως δράσειαν παραβαίνοντες τὰ νόµιµα 
τῶν Ἑλλήνων· [97.3] πᾶσι γὰρ εἶναι καθεστηκὸς ἰόντας ἐπὶ τὴν ἀλλήλων ἱερῶν τῶν ἐνόντων 
ἀπέχεσθαι, Ἀθηναίους δὲ Δήλιον τειχίσαντας ἐνοικεῖν, καὶ ὅσα ἄνθρωποι ἐν βεβήλῳ δρῶσι 
πάντα γίγνεσθαι αὐτόθι, ὕδωρ τε ὃ ἦν ἄψαυστον σφίσι πλὴν πρὸς τὰ ἱερὰ χέρνιβι χρῆσθαι, 
ἀνασπάσαντας ὑδρεύεσθαι· [97.4] ὥστε ὑπέρ τε τοῦ θεοῦ καὶ ἑαυτῶν Βοιωτούς, 
ἐπικαλουµένους τοὺς ὁµωχέτας δαίµονας καὶ τὸν Ἀπόλλω, προαγορεύειν αὐτοὺς ἐκ τοῦ ἱεροῦ 
ἀπιόντας ἀποφέρεσθαι τὰ σφέτερα αὐτῶν. 

[98] [98.1] τοσαῦτα τοῦ κήρυκος εἰπόντος οἱ Ἀθηναῖοι πέµψαντες παρὰ τοὺς Βοιωτοὺς ἑαυτῶν 
κήρυκα τοῦ µὲν ἱεροῦ οὔτε ἀδικῆσαι ἔφασαν οὐδὲν οὔτε τοῦ λοιποῦ ἑκόντες βλάψειν· οὐδὲ γὰρ 
τὴν ἀρχὴν ἐσελθεῖν ἐπὶ τούτῳ, ἀλλ' ἵνα ἐξ αὐτοῦ τοὺς ἀδικοῦντας µᾶλλον σφᾶς 
ἀµύνωνται. [98.2] τὸν δὲ νόµον τοῖς Ἕλλησιν εἶναι, ὧν ἂν ᾖ τὸ κράτος τῆς γῆς ἑκάστης ἤν τε 
πλέονος ἤν τε βραχυτέρας, τούτων καὶ τὰ ἱερὰ αἰεὶ γίγνεσθαι, τρόποις θεραπευόµενα οἷς ἂν 
πρὸς τοῖς εἰωθόσι καὶ δύνωνται. [98.3] καὶ γὰρ Βοιωτοὺς καὶ τοὺς πολλοὺς τῶν ἄλλων, ὅσοι 
ἐξαναστήσαντές τινα βίᾳ νέµονται γῆν, ἀλλοτρίοις ἱεροῖς τὸ πρῶτον ἐπελθόντας οἰκεῖα νῦν 
κεκτῆσθαι. [98.4] καὶ αὐτοί, εἰ µὲν ἐπὶ πλέον δυνηθῆναι τῆς ἐκείνων κρατῆσαι, τοῦτ' ἂν ἔχειν· 
νῦν δὲ ἐν ᾧ µέρει εἰσίν, ἑκόντες εἶναι ὡς ἐκ σφετέρου οὐκ ἀπιέναι. [98.5] ὕδωρ τε ἐν τῇ ἀνάγκῃ 
κινῆσαι, ἣν οὐκ αὐτοὶ ὕβρει προσθέσθαι, ἀλλ' ἐκείνους προτέρους ἐπὶ τὴν σφετέραν ἐλθόντας 
ἀµυνόµενοι βιάζεσθαι χρῆσθαι. [98.6] πᾶν δ' εἰκὸς εἶναι τὸ πολέµῳ καὶ δεινῷ τινὶ 
κατειργόµενον ξύγγνωµόν τι γίγνεσθαι καὶ πρὸς τοῦ θεοῦ. καὶ γὰρ τῶν ἀκουσίων ἁµαρτηµάτων 
καταφυγὴν εἶναι τοὺς βωµούς, παρανοµίαν τε ἐπὶ τοῖς µὴ ἀνάγκῃ κακοῖς ὀνοµασθῆναι καὶ οὐκ 
ἐπὶ τοῖς ἀπὸ τῶν ξυµφορῶν τι τολµήσασιν. [98.7] τούς τε νεκροὺς πολὺ µειζόνως ἐκείνους ἀντὶ 
ἱερῶν ἀξιοῦντας ἀποδιδόναι ἀσεβεῖν ἢ τοὺς µὴ ἐθέλοντας ἱεροῖς τὰ πρέποντα 
κοµίζεσθαι. [98.8] σαφῶς τε ἐκέλευον σφίσιν εἰπεῖν µὴ ἀπιοῦσιν ἐκ τῆς Βοιωτῶν γῆς (οὐ γὰρ 
ἐν τῇ ἐκείνων ἔτι εἶναι, ἐν ᾗ δὲ δορὶ ἐκτήσαντο), ἀλλὰ κατὰ τὰ πάτρια τοὺς νεκροὺς σπένδουσιν 
ἀναιρεῖσθαι. 

[99] [99.1] οἱ δὲ Βοιωτοὶ ἀπεκρίναντο, εἰ µὲν ἐν τῇ Βοιωτίᾳ εἰσίν, ἀπιόντας ἐκ τῆς ἑαυτῶν 
ἀποφέρεσθαι τὰ σφέτερα, εἰ δὲ ἐν τῇ ἐκείνων, αὐτοὺς γιγνώσκειν τὸ ποιητέον, νοµίζοντες, τὴν 
µὲν Ὠρωπίαν, ἐν ᾗ τοὺς νεκροὺς ἐν µεθορίοις τῆς µάχης γενοµένης κεῖσθαι ξυνέβη, Ἀθηναίων 
κατὰ τὸ ὑπήκοον εἶναι, καὶ οὐκ ἂν αὐτοὺς βίᾳ σφῶν κρατῆσαι αὐτῶν· οὐδ' αὖ ἐσπένδοντο δῆθεν 
ὑπὲρ τῆς ἐκείνων· τὸ δὲ ‘ἐκ τῆς ἑαυτῶν’ εὐπρεπὲς εἶναι ἀποκρίνασθαι ‘ἀπιόντας καὶ ἀπολαβεῖν 
ἃ ἀπαιτοῦσιν.’ ὁ δὲ κῆρυξ τῶν Ἀθηναίων ἀκούσας ἀπῆλθεν ἄπρακτος. 

[100] [100.1] καὶ οἱ Βοιωτοὶ εὐθὺς µεταπεµψάµενοι ἔκ τε τοῦ Μηλιῶς κόλπου ἀκοντιστὰς καὶ 
σφενδονήτας, καὶ βεβοηθηκότων αὐτοῖς µετὰ τὴν µάχην Κορινθίων τε δισχιλίων ὁπλιτῶν καὶ 
τῶν ἐκ Νισαίας ἐξεληλυθότων Πελοποννησίων φρουρῶν καὶ Μεγαρέων ἅµα, ἐστράτευσαν ἐπὶ 
τὸ Δήλιον καὶ προσέβαλον τῷ τειχίσµατι, ἄλλῳ τε τρόπῳ πειράσαντες καὶ µηχανὴν 
προσήγαγον, ἥπερ εἷλεν αὐτό, τοιάνδε. [100.2] κεραίαν µεγάλην δίχα πρίσαντες ἐκοίλαναν 
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ἅπασαν καὶ ξυνήρµοσαν πάλιν ἀκριβῶς ὥσπερ αὐλόν, καὶ ἐπ' ἄκραν λέβητά τε ἤρτησαν 
ἁλύσεσι καὶ ἀκροφύσιον ἀπὸ τῆς κεραίας σιδηροῦν ἐς αὐτὸν νεῦον καθεῖτο, καὶ ἐσεσιδήρωτο 
ἐπὶ µέγα καὶ τοῦ ἄλλου ξύλου. [100.3] προσῆγον δὲ ἐκ πολλοῦ ἁµάξαις τῷ τείχει, ᾗ µάλιστα τῇ 
ἀµπέλῳ καὶ τοῖς ξύλοις ᾠκοδόµητο· καὶ ὁπότε εἴη ἐγγύς, φύσας µεγάλας ἐσθέντες ἐς τὸ πρὸς 
ἑαυτῶν ἄκρον τῆς κεραίας ἐφύσων. [100.4] ἡ δὲ πνοὴ ἰοῦσα στεγανῶς ἐς τὸν λέβητα, ἔχοντα 
ἄνθρακάς τε ἡµµένους καὶ θεῖον καὶ πίσσαν, φλόγα ἐποίει µεγάλην καὶ ἧψε τοῦ τείχους, ὥστε 
µηδένα ἔτι ἐπ' αὐτοῦ µεῖναι, ἀλλὰ ἀπολιπόντας ἐς φυγὴν καταστῆναι καὶ τὸ τείχισµα τούτῳ τῷ 
τρόπῳ ἁλῶναι. [100.5] τῶν δὲ φρουρῶν οἱ µὲν ἀπέθανον, διακόσιοι δὲ ἐλήφθησαν· τῶν δὲ 
ἄλλων τὸ πλῆθος ἐς τὰς ναῦς ἐσβὰν ἀπεκοµίσθη ἐπ' οἴκου. 

[101] [101.1] τοῦ δὲ Δηλίου ἑπτακαιδεκάτῃ ἡµέρᾳ ληφθέντος µετὰ τὴν µάχην καὶ τοῦ ἀπὸ τῶν 
Ἀθηναίων κήρυκος οὐδὲν ἐπισταµένου τῶν γεγενηµένων ἐλθόντος οὐ πολὺ ὕστερον αὖθις περὶ 
τῶν νεκρῶν, ἀπέδοσαν οἱ Βοιωτοὶ καὶ οὐκέτι ταὐτὰ ἀπεκρίναντο. [101.2] ἀπέθανον δὲ Βοιωτῶν 
µὲν ἐν τῇ µάχῃ ὀλίγῳ ἐλάσσους πεντακοσίων, Ἀθηναίων δὲ ὀλίγῳ ἐλάσσους χιλίων καὶ 
Ἱπποκράτης ὁ στρατηγός, ψιλῶν δὲ καὶ σκευοφόρων πολὺς ἀριθµός. 

[101.3] µετὰ δὲ τὴν µάχην ταύτην καὶ ὁ Δηµοσθένης ὀλίγῳ ὕστερον, ὡς αὐτῷ τότε πλεύσαντι 
τὰ περὶ τὰς Σίφας τῆς προδοσίας πέρι οὐ προυχώρησεν, ἔχων τὸν στρατὸν ἐπὶ τῶν νεῶν τῶν τε 
Ἀκαρνάνων καὶ Ἀγραίων καὶ Ἀθηναίων τετρακοσίους ὁπλίτας, ἀπόβασιν ἐποιήσατο ἐς τὴν 
Σικυωνίαν. [101.4] καὶ πρὶν πάσας τὰς ναῦς καταπλεῦσαι βοηθήσαντες οἱ Σικυώνιοι τοὺς 
ἀποβεβηκότας ἔτρεψαν καὶ κατεδίωξαν ἐς τὰς ναῦς, καὶ τοὺς µὲν ἀπέκτειναν, τοὺς δὲ ζῶντας 
ἔλαβον. τροπαῖον δὲ στήσαντες τοὺς νεκροὺς ὑποσπόνδους ἀπέδοσαν. [101.5] ἀπέθανε δὲ καὶ 
Σιτάλκης Ὀδρυσῶν βασιλεὺς ὑπὸ τὰς αὐτὰς ἡµέρας τοῖς ἐπὶ Δηλίῳ, στρατεύσας ἐπὶ Τριβαλλοὺς 
καὶ νικηθεὶς µάχῃ. Σεύθης δὲ ὁ Σπαραδόκου ἀδελφιδοῦς ὢν αὐτοῦ ἐβασίλευσεν Ὀδρυσῶν τε 
καὶ τῆς ἄλλης Θρᾴκης ἧσπερ καὶ ἐκεῖνος. 

 
Ø Ξεν. Ελλ. 2.1.16-2.1.32: 16 ἐκεῖθεν δ' ἀπέπλευσεν εἰς Ῥόδον. οἱ δ' Ἀθηναῖοι ἐκ τῆς Σάµου 

ὁρµώµενοι τὴν βασιλέως κακῶς ἐποίουν, καὶ ἐπὶ τὴν Χίον καὶ τὴν Ἔφεσον ἐπέπλεον, καὶ 
παρεσκευάζοντο πρὸς ναυµαχίαν, καὶ στρατηγοὺς πρὸς τοῖς ὑπάρχουσι προσείλοντο 
Μένανδρον, Τυδέα, Κηφισόδοτον. 17 Λύσανδρος δ' ἐκ τῆς Ῥόδου παρὰ τὴν Ἰωνίαν ἐκπλεῖ πρὸς 
τὸν Ἑλλήσποντον πρός τε τῶν πλοίων τὸν ἔκπλουν καὶ ἐπὶ τὰς ἀφεστηκυίας αὐτῶν πόλεις. 
ἀνήγοντο δὲ καὶ οἱ Ἀθηναῖοι ἐκ τῆς Χίου πελάγιοι: 18 ἡ γὰρ Ἀσία πολεµία αὐτοῖς ἦν. 
Λύσανδρος δ' ἐξ Ἀβύδου παρέπλει εἰς Λάµψακον σύµµαχον οὖσαν Ἀθηναίων: καὶ οἱ Ἀβυδηνοὶ 
καὶ οἱ ἄλλοι παρῆσαν πεζῇ. ἡγεῖτο δὲ Θώραξ Λακεδαιµόνιος. 19 προσβαλόντες δὲ τῇ πόλει 
αἱροῦσι κατὰ κράτος, καὶ διήρπασαν οἱ στρατιῶται οὖσαν πλουσίαν καὶ οἴνου καὶ σίτου καὶ 
τῶν ἄλλων ἐπιτηδείων πλήρη: τὰ δὲ ἐλεύθερα σώµατα πάντα ἀφῆκε Λύσανδρος. 20 οἱ δ' 
Ἀθηναῖοι κατὰ πόδας πλέοντες ὡρµίσαντο τῆς Χερρονήσου ἐν Ἐλαιοῦντι ναυσὶν ὀγδοήκοντα 
καὶ ἑκατόν. ἐνταῦθα δὴ ἀριστοποιουµένοις αὐτοῖς ἀγγέλλεται τὰ περὶ Λάµψακον, καὶ εὐθὺς 
ἀνήχθησαν εἰς Σηστόν. 21 ἐκεῖθεν δ' εὐθὺς ἐπισιτισάµενοι ἔπλευσαν εἰς Αἰγὸς ποταµοὺς ἀντίον 
τῆς Λαµψάκου: διεῖχε δ' ὁ Ἑλλήσποντος ταύτῃ σταδίους ὡς πεντεκαίδεκα. ἐνταῦθα δὴ 
ἐδειπνοποιοῦντο. 22 Λύσανδρος δὲ τῇ ἐπιούσῃ νυκτί, ἐπεὶ ὄρθρος ἦν, ἐσήµηνεν εἰς τὰς ναῦς 
ἀριστοποιησαµένους εἰσβαίνειν, πάντα δὲ παρασκευασάµενος ὡς εἰς ναυµαχίαν καὶ τὰ 
παραβλήµατα παραβάλλων, προεῖπεν ὡς µηδεὶς κινήσοιτο ἐκ τῆς τάξεως µηδὲ ἀνάξοιτο. 23 οἱ 
δὲ Ἀθηναῖοι ἅµα τῷ ἡλίῳ ἀνίσχοντι ἐπὶ τῷ λιµένι παρετάξαντο ἐν µετώπῳ ὡς εἰς ναυµαχίαν. 
ἐπεὶ δὲ οὐκ ἀντανήγαγε Λύσανδρος, καὶ τῆς ἡµέρας ὀψὲ ἦν, ἀπέπλευσαν πάλιν εἰς τοὺς Αἰγὸς 
ποταµούς. 24 Λύσανδρος δὲ τὰς ταχίστας τῶν νεῶν ἐκέλευσεν ἕπεσθαι τοῖς Ἀθηναίοις, ἐπειδὰν 
δὲ ἐκβῶσι, κατιδόντας ὅ τι ποιοῦσιν ἀποπλεῖν καὶ αὐτῷ ἐξαγγεῖλαι. καὶ οὐ πρότερον ἐξεβίβασεν 
ἐκ τῶν νεῶν πρὶν αὗται ἧκον. ταῦτα δ' ἐποίει τέτταρας ἡµέρας: καὶ οἱ Ἀθηναῖοι 
ἐπανήγοντο. 25 Ἀλκιβιάδης δὲ κατιδὼν ἐκ τῶν τειχῶν τοὺς µὲν Ἀθηναίους ἐν αἰγιαλῷ 
ὁρµοῦντας καὶ πρὸς οὐδεµιᾷ πόλει, τὰ δ' ἐπιτήδεια ἐκ Σηστοῦ µετιόντας πεντεκαίδεκα σταδίους 
ἀπὸ τῶν νεῶν, τοὺς δὲ πολεµίους ἐν λιµένι καὶ πρὸς πόλει ἔχοντας πάντα, οὐκ ἐν καλῷ ἔφη 
αὐτοὺς ὁρµεῖν, ἀλλὰ µεθορµίσαι εἰς Σηστὸν παρῄνει πρός τε λιµένα καὶ πρὸς πόλιν: 26 οὗ ὄντες 
ναυµαχήσετε, ἔφη, ὅταν βούλησθε. οἱ δὲ στρατηγοί, µάλιστα δὲ Τυδεὺς καὶ Μένανδρος, ἀπιέναι 
αὐτὸν ἐκέλευσαν: αὐτοὶ γὰρ νῦν στρατηγεῖν, οὐκ ἐκεῖνον. 27 καὶ ὁ µὲν ᾤχετο. Λύσανδρος δ', 
ἐπεὶ ἦν ἡµέρα πέµπτη ἐπιπλέουσι τοῖς Ἀθηναίοις, εἶπε τοῖς παρ' αὐτοῦ ἑποµένοις, ἐπὰν 
κατίδωσιν αὐτοὺς ἐκβεβηκότας καὶ ἐσκεδασµένους κατὰ τὴν Χερρόνησον, ὅπερ ἐποίουν πολὺ 
µᾶλλον καθ' ἑκάστην ἡµέραν, τά τε σιτία πόρρωθεν ὠνούµενοι καὶ καταφρονοῦντες δὴ τοῦ 
Λυσάνδρου, ὅτι οὐκ ἀντανῆγεν, ἀποπλέοντας τοὔµπαλιν παρ' αὐτὸν ἆραι ἀσπίδα κατὰ µέσον 
τὸν πλοῦν. οἱ δὲ ταῦτα ἐποίησαν ὡς ἐκέλευσε. 28 Λύσανδρος δ' εὐθὺς ἐσήµηνε τὴν ταχίστην 
πλεῖν: συµπαρῄει δὲ καὶ Θώραξ τὸ πεζὸν ἔχων. Κόνων δὲ ἰδὼν τὸν ἐπίπλουν, ἐσήµηνεν εἰς τὰς 
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ναῦς βοηθεῖν κατὰ κράτος. διεσκεδασµένων δὲ τῶν ἀνθρώπων, αἱ µὲν τῶν νεῶν δίκροτοι ἦσαν, 
αἱ δὲ µονόκροτοι, αἱ δὲ παντελῶς κεναί: ἡ δὲ Κόνωνος καὶ ἄλλαι περὶ αὐτὸν ἑπτὰ πλήρεις 
ἀνήχθησαν ἁθρόαι καὶ ἡ Πάραλος, τὰς δ' ἄλλας πάσας Λύσανδρος ἔλαβε πρὸς τῇ γῇ. τοὺς δὲ 
πλείστους ἄνδρας ἐν τῇ γῇ συνέλεξεν: οἱ δὲ καὶ ἔφυγον εἰς τὰ τειχύδρια. 29 Κόνων δὲ ταῖς ἐννέα 
ναυσὶ φεύγων, ἐπεὶ ἔγνω τῶν Ἀθηναίων τὰ πράγµατα διεφθαρµένα, κατασχὼν ἐπὶ τὴν Ἀβαρνίδα 
τὴν Λαµψάκου ἄκραν ἔλαβεν αὐτόθεν τὰ µεγάλα τῶν Λυσάνδρου νεῶν ἱστία, καὶ αὐτὸς µὲν 
ὀκτὼ ναυσὶν ἀπέπλευσε παρ' Εὐαγόραν εἰς Κύπρον, ἡ δὲ Πάραλος εἰς τὰς Ἀθήνας ἀπαγγελοῦσα 
τὰ γεγονότα. 30 Λύσανδρος δὲ τάς τε ναῦς καὶ τοὺς αἰχµαλώτους καὶ τἆλλα πάντα εἰς 
Λάµψακον ἀπήγαγεν, ἔλαβε δὲ καὶ τῶν στρατηγῶν ἄλλους τε καὶ Φιλοκλέα καὶ Ἀδείµαντον. ᾗ 
δ' ἡµέρᾳ ταῦτα κατειργάσατο, ἔπεµψε Θεόποµπον τὸν Μιλήσιον λῃστὴν εἰς Λακεδαίµονα 
ἀπαγγελοῦντα τὰ γεγονότα, ὃς ἀφικόµενος τριταῖος ἀπήγγειλε. 31 µετὰ δὲ ταῦτα Λύσανδρος 
ἁθροίσας τοὺς συµµάχους ἐκέλευσε βουλεύεσθαι περὶ τῶν αἰχµαλώτων. ἐνταῦθα δὴ κατηγορίαι 
ἐγίγνοντο πολλαὶ τῶν Ἀθηναίων, ἅ τε ἤδη παρενενοµήκεσαν καὶ ἃ ἐψηφισµένοι ἦσαν ποιεῖν, εἰ 
κρατήσειαν τῇ ναυµαχίᾳ, τὴν δεξιὰν χεῖρα ἀποκόπτειν τῶν ζωγρηθέντων πάντων, καὶ ὅτι 
λαβόντες δύο τριήρεις, Κορινθίαν καὶ Ἀνδρίαν, τοὺς ἄνδρας ἐξ αὐτῶν πάντας 
κατακρηµνίσειαν: Φιλοκλῆς δ' ἦν στρατηγὸς τῶν Ἀθηναίων, ὃς τούτους διέφθειρεν. 32 ἐλέγετο 
δὲ καὶ ἄλλα πολλά, καὶ ἔδοξεν ἀποκτεῖναι τῶν αἰχµαλώτων ὅσοι ἦσαν Ἀθηναῖοι πλὴν 
Ἀδειµάντου, ὅτι µόνος ἐπελάβετο ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ περὶ τῆς ἀποτοµῆς τῶν χειρῶν 
ψηφίσµατος: ᾐτιάθη µέντοι ὑπό τινων προδοῦναι τὰς ναῦς. Λύσανδρος δὲ Φιλοκλέα πρῶτον 
ἐρωτήσας, ὃς τοὺς Ἀνδρίους καὶ Κορινθίους κατεκρήµνισε, τί εἴη ἄξιος παθεῖν ἀρξάµενος εἰς 
Ἕλληνας παρανοµεῖν, ἀπέσφαξεν. 
 

Ø Ξεν. Ελλ. 2.2.19: 19 Θηραµένης δὲ καὶ οἱ ἄλλοι πρέσβεις ἐπεὶ ἦσαν ἐν Σελλασίᾳ, 
ἐρωτώµενοι δὲ ἐπὶ τίνι λόγῳ ἥκοιεν εἶπον ὅτι αὐτοκράτορες περὶ εἰρήνης, µετὰ ταῦτα οἱ ἔφοροι 
καλεῖν ἐκέλευον αὐτούς. ἐπεὶ δ' ἧκον, ἐκκλησίαν ἐποίησαν, ἐν ᾗ ἀντέλεγον Κορίνθιοι καὶ 
Θηβαῖοι µάλιστα, πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι τῶν Ἑλλήνων, µὴ σπένδεσθαι Ἀθηναίοις, ἀλλ' ἐξαιρεῖν. 

 
Ø Ξεν. Ελλ. 2.3.13: 13 ἐπεὶ δὲ ἤρξαντο βουλεύεσθαι ὅπως ἂν ἐξείη αὐτοῖς τῇ πόλει χρῆσθαι 

ὅπως βούλοιντο, ἐκ τούτου πρῶτον µὲν πέµψαντες εἰς Λακεδαίµονα Αἰσχίνην τε καὶ 
Ἀριστοτέλην ἔπεισαν Λύσανδρον φρουροὺς σφίσι συµπρᾶξαι ἐλθεῖν, ἕως δὴ τοὺς πονηροὺς 
ἐκποδὼν ποιησάµενοι καταστήσαιντο τὴν πολιτείαν: θρέψειν δὲ αὐτοὶ ὑπισχνοῦντο. 

 
Ø Ξεν. Ελλ. 2.4.30: 30 συνείποντο δὲ καὶ οἱ σύµµαχοι πάντες πλὴν Βοιωτῶν καὶ Κορινθίων: 

οὗτοι δὲ ἔλεγον µὲν ὅτι οὐ νοµίζοιεν εὐορκεῖν ἂν στρατευόµενοι ἐπ' Ἀθηναίους µηδὲν 
παράσπονδον ποιοῦντας: ἔπραττον δὲ ταῦτα, ὅτι ἐγίγνωσκον Λακεδαιµονίους βουλοµένους τὴν 
τῶν Ἀθηναίων χώραν οἰκείαν καὶ πιστὴν ποιήσασθαι. ὁ δὲ Παυσανίας ἐστρατοπεδεύσατο µὲν 
ἐν τῷ Ἁλιπέδῳ καλουµένῳ πρὸς τῷ Πειραιεῖ δεξιὸν ἔχων κέρας, Λύσανδρος δὲ σὺν τοῖς 
µισθοφόροις τὸ εὐώνυµον. 

 
Ø Ξεν. Ελλ.  2.4.1: 1 Θηραµένης µὲν δὴ οὕτως ἀπέθανεν: οἱ δὲ τριάκοντα, ὡς ἐξὸν ἤδη αὐτοῖς 

τυραννεῖν ἀδεῶς, προεῖπον µὲν τοῖς ἔξω τοῦ καταλόγου µὴ εἰσιέναι εἰς τὸ ἄστυ, ἦγον δὲ ἐκ τῶν 
χωρίων, ἵν' αὐτοὶ καὶ οἱ φίλοι τοὺς τούτων ἀγροὺς ἔχοιεν. φευγόντων δὲ εἰς τὸν Πειραιᾶ καὶ 
ἐντεῦθεν πολλοὺς ἄγοντες ἐνέπλησαν καὶ τὰ Μέγαρα καὶ τὰς Θήβας τῶν ὑποχωρούντων. 

 
 

Ø Διοδ. 14.6: [6] Λακεδαιµόνιοι δὲ τὴν στάσιν τῶν Ἀθηναίων ὁρῶντες, οὐδέποτε ἰσχῦσαι 
βουλόµενοι τοὺς Ἀθηναίους, ἔχαιρον καὶ φανερὰν ἑαυτῶν ἐποίουν τὴν διάθεσιν· ἐψηφίσαντο 
γὰρ τοὺς Ἀθηναίων φυγάδας ἐξ ἁπάσης τῆς Ἑλλάδος ἀγωγίµους τοῖς τριάκοντα εἶναι, τὸν δὲ 
κωλύσαντα πέντε ταλάντοις ἔνοχον εἶναι. Δεινοῦ δ´ ὄντος τοῦ ψηφίσµατος, αἱ µὲν ἄλλαι πόλεις 
καταπεπληγµέναι τὸ βάρος τῶν Σπαρτιατῶν ὑπήκουον, Ἀργεῖοι δὲ πρῶτοι, µισοῦντες µὲν τὴν 
Λακεδαιµονίων ὠµότητα, κατελεοῦντες δὲ τὰς τύχας τῶν ἀκληρούντων, ὑπεδέχοντο 
φιλανθρώπως τοὺς φυγάδας. Καὶ Θηβαῖοι δὲ ἐψηφίσαντο ὑπάρχειν πρόστιµον τῷ θεασαµένῳ 
µὲν ἀγόµενον φυγάδα, µὴ βοηθήσαντι δὲ κατὰ τὸ δυνατόν. Τὰ µὲν οὖν περὶ Ἀθηναίους ἐν 
τούτοις ἦν. 

 
Ø Ξεν. Ελλ. 2.4.2: 2 ἐκ δὲ τούτου Θρασύβουλος ὁρµηθεὶς ἐκ Θηβῶν ὡς σὺν ἑβδοµήκοντα 

Φυλὴν χωρίον καταλαµβάνει ἰσχυρόν. οἱ δὲ τριάκοντα ἐβοήθουν ἐκ τοῦ ἄστεως σύν τε τοῖς 
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τρισχιλίοις καὶ σὺν τοῖς ἱππεῦσι καὶ µάλ' εὐηµερίας οὔσης. ἐπεὶ δὲ ἀφίκοντο, εὐθὺς µὲν 
θρασυνόµενοί τινες τῶν νέων προσέβαλλον πρὸς τὸ χωρίον, καὶ ἐποίησαν µὲν οὐδέν, τραύµατα 
δὲ λαβόντες ἀπῆλθον. 

 
 

Ø Ξεν. Ελλ. 2.4.23: 23 τῇ δ' ὑστεραίᾳ οἱ µὲν τριάκοντα πάνυ δὴ ταπεινοὶ καὶ ἔρηµοι 
συνεκάθηντο ἐν τῷ συνεδρίῳ: τῶν δὲ τρισχιλίων ὅπου ἕκαστοι τεταγµένοι ἦσαν, πανταχοῦ 
διεφέροντο πρὸς ἀλλήλους. ὅσοι µὲν γὰρ ἐπεποιήκεσάν τι βιαιότερον καὶ ἐφοβοῦντο, ἐντόνως 
ἔλεγον ὡς οὐ χρείη καθυφίεσθαι τοῖς ἐν Πειραιεῖ: ὅσοι δὲ ἐπίστευον µηδὲν ἠδικηκέναι, αὐτοί 
τε ἀνελογίζοντο καὶ τοὺς ἄλλους ἐδίδασκον ὡς οὐδὲν δέοιντο τούτων τῶν κακῶν, καὶ τοῖς 
τριάκοντα οὐκ ἔφασαν χρῆναι πείθεσθαι οὐδ' ἐπιτρέπειν ἀπολλύναι τὴν πόλιν. καὶ τὸ 
τελευταῖον ἐψηφίσαντο ἐκείνους µὲν καταπαῦσαι, ἄλλους δὲ ἑλέσθαι. καὶ εἵλοντο δέκα, ἕνα 
ἀπὸ φυλῆς. 
 

Ø Διοδ. 14.10: [10] Κατὰ δὲ τὴν Ἑλλάδα Λακεδαιµόνιοι καταλελυκότες τὸν Πελοποννησιακὸν 
πόλεµον ὁµολογουµένην ἔσχον τὴν ἡγεµονίαν καὶ τὴν κατὰ γῆν καὶ τὴν κατὰ θάλατταν. 
Καταστήσαντες δὲ ναύαρχον Λύσανδρον, τούτῳ προσέταξαν ἐπιπορεύεσθαι τὰς πόλεις, ἐν 
ἑκάστῃ τοὺς παρ´ αὐτοῖς καλουµένους ἁρµοστὰς ἐγκαθιστάντα· ταῖς γὰρ δηµοκρατίαις 
προσκόπτοντες οἱ Λακεδαιµόνιοι δι´ ὀλιγαρχίας ἐβούλοντο τὰς πόλεις διοικεῖσθαι.Ἔταξαν δὲ 
καὶ φόρους τοῖς καταπολεµηθεῖσι, καὶ τὸν πρὸ τοῦ χρόνον οὐ χρώµενοι νοµίσµατι, τότε 
συνήθροιζον ἐκ τοῦ φόρου κατ´ ἐνιαυτὸν πλείω τῶν χιλίων ταλάντων. 
 

Ø Διοδ. 14.12-13: [12] Τῶν δὲ κατὰ τοῦτον τὸν ἐνιαυτὸν πράξεων τέλος ἐχουσῶν Ἀθήνησι 
µὲν ἦν ἄρχων Εὐκλείδης, ἐν Ῥώµῃ δὲ τὴν ὑπατικὴν ἀρχὴν διεδέξαντο χιλίαρχοι τέσσαρες, 
Πόπλιος Κορνήλιος, Νουµέριος Φάβιος, Λεύκιος Οὐαλέριος. Τούτων δὲ τὴν ἀρχὴν 
παρειληφότων Βυζάντιοι πρὸς µὲν ἀλλήλους στασιάζοντες, πρὸς δὲ τοὺς παροικοῦντας Θρᾷκας 
πόλεµον ἔχοντες, κακῶς ἀπήλλαττον· οὐ δυνάµενοι δὲ λύσιν πορίσασθαι τῆς πρὸς ἀλλήλους 
φιλονεικίας, στρατηγὸν ᾐτήσαντο παρὰ Λακεδαιµονίων. Ἐξέπεµψαν οὖν οἱ Σπαρτιᾶται 
Κλέαρχον καταστήσοντα τὰ κατὰ τὴν πόλιν· οὗτος δὲ πιστευθεὶς περὶ τῶν ὅλων καὶ 
µισθοφόρους πολλοὺς ἀθροίσας, οὐκέτι προστάτης ἦν, ἀλλὰ τύραννος. Καὶ τὸ µὲν πρῶτον τοὺς 
ἄρχοντας αὐτῶν ἐπί τινι θυσίᾳ καλέσας ἀνεῖλε, µετὰ δὲ ταῦτα ἀναρχίας οὔσης ἐν τῇ πόλει, 
τριάκοντα µὲν τοὺς ὀνοµαζοµένους Βυζαντίους συνήρπασε καὶ περιθεὶς κάλων 
ἀπεστραγγάλισε· πάντων δὲ τῶν διαφθαρέντων τὰς οὐσίας σφετερισάµενος ἐπελέγετο καὶ τῶν 
ἄλλων τοὺς εὐπόρους, καὶ ψευδεῖς αἰτίας ἐπιρρίπτων οὓς µὲν ἀπέκτεινεν, οὓς δ´ ἐφυγάδευσε. 
Πολλῶν δὲ χρηµάτων κυριεύσας καὶ µισθοφόρων ἀθροίσας πλῆθος τὰ κατὰ τὴν δυναστείαν 
ἠσφαλίσατο. Διαβοηθείσης δὲ τῆς κατὰ τὸν τύραννον ὠµότητός τε καὶ δυνάµεως, 
Λακεδαιµόνιοι τὸ µὲν πρῶτον ἀπέστειλαν πρὸς αὐτὸν πρέσβεις τοὺς πείσοντας ἀποθέσθαι τὴν 
δυναστείαν· οὐ προσέχοντος δὲ τοῖς ἀξιουµένοις ἔπεµψαν δύναµιν ἐπ´ αὐτὸν καὶ στρατηγὸν 
Πανθοίδαν. Οὗ τὴν ἔφοδον αἰσθόµενος ὁ Κλέαρχος εἰς Σηλυµβρίαν µετήγαγε τὴν δύναµιν, 
κύριος ὢν καὶ ταύτης τῆς πόλεως· πολλὰ γὰρ εἰς τοὺς Βυζαντίους ἡµαρτηκὼς ὑπελάµβανεν οὐ 
µόνον τοὺς Λακεδαιµονίους, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐν τῇ πόλει πολεµίους ἕξειν. Διόπερ ἐκ Σηλυµβρίας 
κρίνας ἀσφαλέστερον διαπολεµήσειν, τά τε χρήµατα καὶ τὴν δύναµιν µετέστησεν. Ὡς δ´ 
ἐπύθετο τοὺς Λακεδαιµονίους ἐγγὺς ὄντας, ἀπήντησεν αὐτοῖς, καὶ περὶ τὸν καλούµενον πόρον 
συνῆψε µάχην τοῖς περὶ τὸν Πανθοίδαν. Γενοµένου δ´ ἐπὶ πολὺν χρόνον τοῦ κινδύνου, καὶ 
λαµπρῶς ἀγωνισαµένων τῶν Λακεδαιµονίων, οἱ τοῦ τυράννου διεφθάρησαν. Ὁ δὲ Κλέαρχος 
τὸ µὲν πρῶτον µετ´ ὀλίγων συγκλεισθεὶς εἰς Σηλυµβρίαν ἐπολιορκεῖτο· µετὰ δὲ ταῦτα φοβηθεὶς 
διέδρα νυκτὸς καὶ διέπλευσεν εἰς τὴν Ἰωνίαν· ἐκεῖ δ´ εἰς συνήθειαν ἐλθὼν Κύρῳ τῷ τοῦ 
βασιλέως ἀδελφῷ δυνάµεων ἀφηγήσατο. Ὁ γὰρ Κῦρος, ἄρχων ἀποδεδειγµένος τῶν ἐπὶ θαλάττῃ 
σατραπειῶν καὶ φρονήµατος πλήρης ὤν, διενοεῖτο στρατεύειν ἐπὶ τὸν ἀδελφὸν Ἀρταξέρξην. 
Ὁρῶν οὖν τὸν Κλέαρχον τόλµαν ἔχοντα καὶ θράσος πρόχειρον, ἔδωκεν αὐτῷ χρήµατα καὶ 
προσέταξεν ὡς πλείστους ξενολογεῖν, νοµίζων εὔθετον ἕξειν συναγωνιστὴν τοῖς ὑπ´ αὐτοῦ 
τολµωµένοις. 

[13] Λύσανδρος δὲ ὁ Σπαρτιάτης ἐπειδὴ πάσας τὰς ὑπὸ Λακεδαιµονίους πόλεις διῴκησε κατὰ 
τὴν τῶν ἐφόρων γνώµην, ἐν αἷς µὲν δεκαδαρχίας, ἐν αἷς δ´ ὀλιγαρχίας καταστήσας, περίβλεπτος 
ἦν ἐν τῇ Σπάρτῃ. Καταλύσας γὰρ τὸν Πελοποννησιακὸν πόλεµον τῇ πατρίδι περιτεθεικὼς ἦν 
τὴν ἡγεµονίαν ὁµολογουµένην καὶ τὴν κατὰ γῆν καὶ τὴν κατὰ θάλατταν. Διόπερ ἐπὶ τούτοις 
πεφρονηµατισµένος διενοεῖτο καταλῦσαι τὴν τῶν Ἡρακλειδῶν βασιλείαν καὶ κοινὴν ἐκ πάντων 
Σπαρτιατῶν ποιῆσαι τὴν αἵρεσιν τῶν βασιλέων· ἤλπιζε γὰρ εἰς ἑαυτὸν τάχιστα τὴν ἀρχὴν ἥξειν 
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διὰ τὸ µεγίστας καὶ καλλίστας πράξεις κατειργάσθαι. Θεωρῶν δὲ τοὺς Λακεδαιµονίους µάλιστα 
τοῖς µαντείοις προσέχοντας, ἐπεχείρησε τὴν ἐν Δελφοῖς προφῆτιν διαφθεῖραι χρήµασιν· ἐνόµιζε 
γάρ, εἰ χρησµὸν λάβοι σύµµαχον ταῖς ἰδίαις ἐπιβολαῖς, ῥᾳδίως ἄξειν ἐπὶ τέλος τὴν προαίρεσιν. 
Ἐπεὶ δὲ παµπληθῆ {χρόνον} χρήµατα τοῖς περὶ τὸ µαντεῖον διατρίβουσιν ὑπισχνούµενος οὐκ 
ἔπειθε, ταῖς ἐν Δωδώνῃ περὶ τὸ µαντεῖον οὔσαις ἱερείαις προσήνεγκε λόγους περὶ τῶν αὐτῶν 
διά τινος Φερεκράτους, Ἀπολλωνιάτου µὲν τὸ γένος, ἔχοντος δὲ συνήθειαν πρὸς τοὺς περὶ τὸ 
ἱερὸν διατρίβοντας. Οὐδὲν δὲ πρᾶξαι δυνάµενος ἐξεδήµησεν εἰς Κυρήνην, πρόφασιν µὲν ὡς 
εὐχὰς ἀποδιδοὺς Ἄµµωνι, τῇ δ´ ἀληθείᾳ διαφθεῖραι βουλόµενος τὸ µαντεῖον· ἐκόµισε δὲ καὶ 
χρηµάτων πλῆθος, δι´ ὧν ἤλπιζε τοὺς περὶ τὸ ἱερὸν διατρίβοντας πεῖσαι. Καὶ γὰρ ὁ βασιλεὺς 
τῶν περὶ ἐκείνους τοὺς τόπους Λίβυς ξένος ἦν αὐτῷ πατρικός, καὶ τὸν ἀδελφὸν τοῦ Λυσάνδρου 
συνέβαινεν ὀνοµάζεσθαι Λίβυν ἀπὸ τῆς πρὸς ἐκεῖνον φιλίας. Διὰ δὴ τούτου καὶ τῶν 
κοµιζοµένων χρηµάτων ἐλπίσας πείσειν, οὐ µόνον ἀπέτυχε τῆς ἐπιβολῆς, ἀλλὰ καὶ 
συνεξέπεµψαν οἱ τοῦ µαντείου προεστῶτες πρέσβεις τοὺς κατηγορήσοντας τοῦ Λυσάνδρου 
περὶ τῆς τοῦ χρηστηρίου διαφθορᾶς. Ὁ δὲ Λύσανδρος παραγενηθεὶς εἰς Λακεδαίµονα, κρίσεως 
αὐτῷ προτεθείσης ἀπελογήσατο πιθανῶς ὑπὲρ αὑτοῦ. Τότε µὲν οὖν οὐδὲν ᾔδεισαν οἱ 
Λακεδαιµόνιοι περὶ τῆς τοῦ Λυσάνδρου προαιρέσεως εἰς τὸ καταλῦσαι τοὺς ἀφ´ Ἡρακλέους 
βασιλεῖς· µετὰ δέ τινα χρόνον τελευτήσαντος αὐτοῦ, καί τινων χρηµατισµῶν ζητουµένων κατὰ 
τὴν οἰκίαν, εὗρον λόγον γεγραµµένον πολυτελῶς, ὃν ἐπραγµατεύσατο πρὸς τὰ πλήθη, πείσων 
ἐξ ἁπάντων τῶν πολιτῶν αἱρετοὺς γίνεσθαι βασιλεῖς. 

Ø Ξεν. Ελλ. 3.4.2: 2 ἀνεπτερωµένων δὲ τῶν Λακεδαιµονίων καὶ τοὺς συµµάχους συναγόντων 
καὶ βουλευοµένων τί χρὴ ποιεῖν, Λύσανδρος νοµίζων καὶ τῷ ναυτικῷ πολὺ περιέσεσθαι τοὺς 
Ἕλληνας καὶ τὸ πεζὸν λογιζόµενος ὡς ἐσώθη τὸ µετὰ Κύρου ἀναβάν, πείθει τὸν Ἀγησίλαον 
ὑποστῆναι, ἂν αὐτῷ δῶσι τριάκοντα µὲν Σπαρτιατῶν, εἰς δισχιλίους δὲ τῶν νεοδαµώδων, εἰς 
ἑξακισχιλίους δὲ τὸ σύνταγµα τῶν συµµάχων, στρατεύεσθαι εἰς τὴν Ἀσίαν. πρὸς δὲ τούτῳ τῷ 
λογισµῷ καὶ αὐτὸς συνεξελθεῖν αὐτῷ ἐβούλετο, ὅπως τὰς δεκαρχίας τὰς κατασταθείσας ὑπ' 
ἐκείνου ἐν ταῖς πόλεσιν, ἐκπεπτωκυίας δὲ διὰ τοὺς ἐφόρους, οἳ τὰς πατρίους πολιτείας 
παρήγγειλαν, πάλιν καταστήσειε µετ' Ἀγησιλάου. 
 

Ø Ξεν. Ελλ. 2.2.2: 2 Λύσανδρος δὲ τούς τε φρουροὺς τῶν Ἀθηναίων καὶ εἴ τινά που ἄλλον 
ἴδοι Ἀθηναῖον, ἀπέπεµπεν εἰς τὰς Ἀθήνας, διδοὺς ἐκεῖσε µόνον πλέουσιν ἀσφάλειαν, ἄλλοθι δ' 
οὔ, εἰδὼς ὅτι ὅσῳ ἂν πλείους συλλεγῶσιν εἰς τὸ ἄστυ καὶ τὸν Πειραιᾶ, θᾶττον τῶν ἐπιτηδείων 
ἔνδειαν ἔσεσθαι. καταλιπὼν δὲ Βυζαντίου καὶ Καλχηδόνος Σθενέλαον ἁρµοστὴν Λάκωνα, 
αὐτὸς ἀποπλεύσας εἰς Λάµψακον τὰς ναῦς ἐπεσκεύαζεν. 

 
 

Ø Ξεν. Ελλ. 3.1.3-4: 3 ἐπεὶ µέντοι Τισσαφέρνης, πολλοῦ ἄξιος βασιλεῖ δόξας γεγενῆσθαι ἐν 
τῷ πρὸς τὸν ἀδελφὸν πολέµῳ, σατράπης κατεπέµφθη ὧν τε αὐτὸς πρόσθεν ἦρχε καὶ ὧν Κῦρος, 
εὐθὺς ἠξίου τὰς Ἰωνικὰς πόλεις ἁπάσας ἑαυτῷ ὑπηκόους εἶναι. αἱ δὲ ἅµα µὲν ἐλεύθεραι 
βουλόµεναι εἶναι, ἅµα δὲ φοβούµεναι τὸν Τισσαφέρνην, ὅτι Κῦρον, ὅτ' ἔζη, ἀντ' ἐκείνου 
ᾑρηµέναι ἦσαν, εἰς µὲν τὰς πόλεις οὐκ ἐδέχοντο αὐτόν, εἰς Λακεδαίµονα δὲ ἔπεµπον πρέσβεις, 
καὶ ἠξίουν, ἐπεὶ πάσης τῆς Ἑλλάδος προστάται εἰσίν, ἐπιµεληθῆναι καὶ σφῶν τῶν ἐν τῇ Ἀσίᾳ 
Ἑλλήνων, ὅπως ἥ τε χώρα µὴ δῃοῖτο αὐτῶν καὶ αὐτοὶ ἐλεύθεροι εἶεν. 4 οἱ οὖν Λακεδαιµόνιοι 
πέµπουσιν αὐτοῖς Θίβρωνα ἁρµοστήν, δόντες στρατιώτας τῶν µὲν νεοδαµώδων εἰς χιλίους, τῶν 
δὲ ἄλλων Πελοποννησίων εἰς τετρακισχιλίους. ᾐτήσατο δ' ὁ Θίβρων καὶ παρ' Ἀθηναίων 
τριακοσίους ἱππέας, εἰπὼν ὅτι αὐτὸς µισθὸν παρέξει. οἱ δ' ἔπεµψαν τῶν ἐπὶ τῶν τριάκοντα 
ἱππευσάντων, νοµίζοντες κέρδος τῷ δήµῳ, εἰ ἀποδηµοῖεν καὶ ἐναπόλοιντο. 
 

Ø Διοδ. 14.38.3-4: [38] Τοῦ δ´ ἐνιαυσίου χρόνου διεληλυθότος Ἀθήνησι µὲν τὴν ἀρχὴν 
Ἀριστοκράτης παρέλαβεν, ἐν Ῥώµῃ δὲ τὴν ὑπατικὴν ἀρχὴν ἓξ χιλίαρχοι διεδέξαντο, Γάιος 
Σερουίλιος καὶ Λούκιος Οὐεργίνιος, Κόιντος Σουλπίκιος, Αὖλος Μουτίλιος, Μάνιος Σέργιος. 
Τούτων δὲ τὴν ἀρχὴν παρειληφότων Λακεδαιµόνιοι πυθόµενοι τὸν Θίβρωνα κακῶς διοικοῦντα 
τὰ κατὰ τὸν πόλεµον, Δερκυλίδαν στρατηγὸν εἰς τὴν Ἀσίαν ἐξέπεµψαν· ὃς παραλαβὼν τὴν 
δύναµιν ἐστράτευσεν ἐπὶ τὰς ἐν τῇ Τρῳάδι πόλεις. Ἁµάξιτον µὲν οὖν καὶ Κολώνας καὶ Ἀρίσβαν 
εἷλεν ἐξ ἐφόδου· µετὰ δὲ ταῦτα Ἴλιον καὶ Κεβρηνίαν καὶ τὰς ἄλλας ἁπάσας τὰς κατὰ τὴν 
Τρῳάδα ἃς µὲν δόλῳ παρέλαβεν, ἃς δ´ ἐκ βίας ἐχειρώσατο. Μετὰ δὲ ταῦτα πρὸς Φαρνάβαζον 
ὀκταµηνιαίους ἀνοχὰς ποιησάµενος, ἐστράτευσεν ἐπὶ Θρᾷκας τοὺς περὶ Βιθυνίαν τότε 
κατοικοῦντας· πορθήσας δ´ αὐτῶν τὴν χώραν ἀπήγαγε τὴν δύναµιν εἰς παραχειµασίαν. Ἐν 
Ἡρακλείᾳ δὲ τῇ περὶ Τραχῖνα στάσεως γενοµένης, Ἡριππίδαν ἐξέπεµψαν Λακεδαιµόνιοι 
καταστήσοντα τὰ πράγµατα. Ὃς παραγενόµενος εἰς Ἡράκλειαν συνήγαγεν εἰς ἐκκλησίαν τὰ 
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πλήθη, καὶ περιστήσας ἐν τοῖς ὅπλοις συνέλαβε τοὺς αἰτίους καὶ πάντας ἀνεῖλεν, ὄντας περὶ 
πεντακοσίους. Τῶν δὲ περὶ τὴν Οἴτην κατοικούντων ἀποστάντων ἐπολέµησεν αὐτοῖς, καὶ 
πολλοῖς περιβαλὼν κακοῖς ἠνάγκασεν ἐκλιπεῖν τὴν χώραν· ὧν οἱ πλεῖστοι µετὰ τῶν τέκνων καὶ 
γυναικῶν ἔφυγον εἰς Θεσσαλίαν, καὶ µετὰ πέντε ἔτη κατήχθησαν ὑπὸ Βοιωτῶν. Τούτων δὲ 
πραττοµένων Θρᾷκες πολλοῖς πλήθεσιν ἐνέβαλον εἰς τὴν Χερρόνησον, καὶ τὴν χώραν πᾶσαν 
πορθήσαντες τειχήρεις συνεῖχον τὰς ἐν αὐτῇ πόλεις. Οἱ δὲ Χερρονησῖται πιεζόµενοι τῷ πολέµῳ 
µετεπέµψαντο Δερκυλίδαν τὸν Λακεδαιµόνιον ἐκ τῆς Ἀσίας. Οὗτος δὲ διαβὰς µετὰ τῆς 
δυνάµεως τοὺς µὲν Θρᾷκας ἐξήλασεν ἐκ τῆς χώρας, τὴν δὲ Χερρόνησον ἀπὸ θαλάττης 
ἀρξάµενος µέχρι θαλάττης διετείχισεν. Τοῦτο δὲ πράξας τοὺς µὲν Θρᾷκας ἐκώλυσε τῆς εἰς τὸν 
µετὰ ταῦτα χρόνον καταδροµῆς, αὐτὸς δὲ µεγάλαις δωρεαῖς τιµηθεὶς διεβίβασε τὸ στρατόπεδον 
εἰς τὴν Ἀσίαν. 
 

Ø Διοδ. 14.82: [82] Τοῦ δ´ ἔτους τούτου διεληλυθότος Ἀθήνησι µὲν τὴν ἀρχὴν ἔλαβε 
Διόφαντος, ἐν Ῥώµῃ δ´ ἀντὶ τῶν ὑπάτων ἓξ χιλίαρχοι τὴν ὑπατικὴν ἀρχὴν διῴκουν, Λεύκιος 
Οὐαλέριος, Μάρκος Φούριος, Κόιντος Σερουίλιος, Κόιντος Σουλπίκιος. Τούτων δὲ τὴν ἀρχὴν 
παρειληφότων Βοιωτοὶ καὶ Ἀθηναῖοι, πρὸς δὲ τούτοις Κορίνθιοι καὶ Ἀργεῖοι, συµµαχίαν πρὸς 
ἀλλήλους ἐποιήσαντο. Μισουµένων γὰρ τῶν Λακεδαιµονίων ὑπὸ τῶν συµµάχων διὰ τὸ βάρος 
τῆς ἐπιστασίας, ᾤοντο ῥᾳδίως καταλύσειν αὐτῶν τὴν ἡγεµονίαν, τὰς µεγίστας πόλεις 
συµφρονούσας ἔχοντες. Καὶ πρῶτον µὲν συνέδριον κοινὸν ἐν τῇ Κορίνθῳ συστησάµενοι τοὺς 
βουλευσοµένους ἔπεµπον καὶ κοινῶς διῴκουν τὰ κατὰ τὸν πόλεµον, µετὰ δὲ ταῦτα πρέσβεις 
εἰς τὰς πόλεις ἀποστέλλοντες πολλοὺς συµµάχους ἀπὸ Λακεδαιµονίων ἀπέστησαν· εὐθὺ γὰρ 
αὐτοῖς ἥ τε Εὔβοια ἅπασα προσέθετο καὶ Λευκάδιοι, πρὸς δὲ τούτοις Ἀκαρνᾶνές τε καὶ 
Ἀµβρακιῶται καὶ Χαλκιδεῖς οἱ πρὸς τῇ Θρᾴκῃ. Ἐπεβάλοντο δὲ καὶ τοὺς ἐν Πελοποννήσῳ 
κατοικοῦντας πείθειν ἀποστῆναι Λακεδαιµονίων, οὐδεὶς δ´ αὐτοῖς ὑπήκουσεν· ἡ γὰρ Σπάρτη 
κατὰ πλευρὰν κειµένη καθαπερεί τις ἀκρόπολις ἦν καὶ φρουρὰ πάσης Πελοποννήσου. 

Μηδίου δὲ τοῦ τῆς Λαρίσσης τῆς ἐν Θετταλίᾳ δυναστεύοντος διαπολεµοῦντος πρὸς 
Λυκόφρονα τὸν Φερῶν τύραννον, καὶ δεοµένου πέµψαι βοήθειαν, ἀπέστειλεν αὐτῷ τὸ 
συνέδριον στρατιώτας δισχιλίους· ὁ δὲ Μήδιος τῆς συµµαχίας αὐτῷ παραγενοµένης Φάρσαλον 
εἷλεν ὑπὸ Λακεδαιµονίων φρουρουµένην καὶ τοὺς ἐν αὐτῇ κατοικοῦντας ἐλαφυροπώλησεν. 
Μετὰ δὲ ταῦθ´ οἱ Βοιωτοὶ µετ´ Ἀργείων Ἡράκλειαν τὴν ἐν Τραχῖνι κατελάβοντο, χωρισθέντες 
ἀπὸ Μηδίου· καὶ νυκτὸς ἐντὸς τῶν τειχῶν ὑπό τινων εἰσαχθέντες Λακεδαιµονίους µὲν τοὺς 
καταληφθέντας ἀπέσφαξαν, τοὺς δ´ ἀπὸ Πελοποννήσου τὰ σφῶν ἔχοντας εἴασαν ἀπελθεῖν. Εἰς 
δὲ τὴν πόλιν τοὺς Τραχινίους φεύγοντας ἐκ τῶν πατρίδων ὑπὸ Λακεδαιµονίων µεταπεµπόµενοι, 
τούτοις ἔδωκαν τὴν πόλιν οἰκεῖν, οἳ καὶ παλαιότατοι τῆς χώρας ταύτης ἦσαν οἰκήτορες. Μετὰ 
δὲ ταῦθ´ ὁ τῶν Βοιωτῶν ἀφηγούµενος Ἰσµηνίας τοὺς µὲν Ἀργείους ἐν τῇ πόλει κατέλιπε 
φυλακῆς ἕνεκα, αὐτὸς δὲ πείσας ἀποστῆναι ἀπὸ Λακεδαιµονίων Αἰνιᾶνας καὶ Ἀθαµᾶνας 
ἤθροισε παρά τε τούτων καὶ τῶν συµµάχων στρατιώτας· τοὺς πάντας δ´ ἔχων µικρὸν 
ἀπολείποντας τῶν ἑξακισχιλίων ἐστράτευσεν εἰς Φωκεῖς. Καταστρατοπεδεύοντος δ´ αὐτοῦ εἰς 
Νάρυκα τῆς Λοκρίδος, ἐξ ἧς φασι τὸν Αἴαντα γεγενῆσθαι, τὸ πλῆθος τῶν Φωκέων ἀπήντησε 
µετὰ τῶν ὅπλων, τὴν ἡγεµονίαν ἔχοντος Ἀλκισθένους τοῦ Λάκωνος. Γενοµένης δὲ µάχης ἐπὶ 
πολὺν χρόνον ἰσχυρᾶς ἐκράτησαν οἱ Βοιωτοί, καὶ µέχρι νυκτὸς διώξαντες τοὺς φεύγοντας 
ἀνεῖλον οὐ πολὺ λείποντας τῶν χιλίων, τῶν δ´ ἰδίων ἀπέβαλον ἐν τῇ µάχῃ περὶ πεντακοσίους. 
Μετὰ δὲ τὴν παράταξιν ἀµφότεροι διαλύσαντες τὸ στρατόπεδον, οἱ µὲν εἰς τὰς ἰδίας πατρίδας 
- - - οἱ δ´ εἰς Κόρινθον τὸ συνέδριον ἀγαγόντες, ἐπεὶ κατὰ νοῦν αὐτοῖς προεχώρει τὰ πράγµατα, 
συνήγαγον ἐξ ἁπασῶν τῶν πόλεων στρατιώτας εἰς Κόρινθον, πεζοὺς µὲν πλείους µυρίων 
πεντακισχιλίων, ἱππεῖς δὲ περὶ πεντακοσίους. 

 

Ø Ξεν. Ελλ. 6.4.24: 24 τοὺς µὲν οὖν Θηβαίους τοιαῦτα λέγων ἀπέτρεπε τοῦ διακινδυνεύειν: 
τοὺς δ' αὖ Λακεδαιµονίους ἐδίδασκεν οἷον µὲν εἴη ἡττηµένον στράτευµα, οἷον δὲ νενικηκός. εἰ 
δ' ἐπιλαθέσθαι, ἔφη, βούλεσθε τὸ γεγενηµένον πάθος, συµβουλεύω ἀναπνεύσαντας καὶ 
ἀναπαυσαµένους καὶ µείζους γεγενηµένους τοῖς ἀηττήτοις οὕτως εἰς µάχην ἰέναι. νῦν δέ, ἔφη, 
εὖ ἴστε ὅτι καὶ τῶν συµµάχων ὑµῖν εἰσὶν οἳ διαλέγονται περὶ φιλίας τοῖς πολεµίοις: ἀλλὰ ἐκ 
παντὸς τρόπου πειρᾶσθε σπονδὰς λαβεῖν. ταῦτα δ', ἔφη, ἐγὼ προθυµοῦµαι, σῶσαι ὑµᾶς 
βουλόµενος διά τε τὴν τοῦ πατρὸς φιλίαν πρὸς ὑµᾶς καὶ διὰ τὸ προξενεῖν ὑµῶν. 
 

Ø Διοδ. 14.10: [10] Κατὰ δὲ τὴν Ἑλλάδα Λακεδαιµόνιοι καταλελυκότες τὸν Πελοποννησιακὸν 
πόλεµον ὁµολογουµένην ἔσχον τὴν ἡγεµονίαν καὶ τὴν κατὰ γῆν καὶ τὴν κατὰ θάλατταν. 
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Καταστήσαντες δὲ ναύαρχον Λύσανδρον, τούτῳ προσέταξαν ἐπιπορεύεσθαι τὰς πόλεις, ἐν 
ἑκάστῃ τοὺς παρ´ αὐτοῖς καλουµένους ἁρµοστὰς ἐγκαθιστάντα· ταῖς γὰρ δηµοκρατίαις 
προσκόπτοντες οἱ Λακεδαιµόνιοι δι´ ὀλιγαρχίας ἐβούλοντο τὰς πόλεις διοικεῖσθαι.Ἔταξαν δὲ 
καὶ φόρους τοῖς καταπολεµηθεῖσι, καὶ τὸν πρὸ τοῦ χρόνον οὐ χρώµενοι νοµίσµατι, τότε 
συνήθροιζον ἐκ τοῦ φόρου κατ´ ἐνιαυτὸν πλείω τῶν χιλίων ταλάντων. 

Ἐπεὶ δὲ τὰ κατὰ τὴν Ἑλλάδα πράγµατα κατὰ τὴν ἰδίαν ἀξίαν διῴκησαν, ἀπέστειλαν Ἄριστον 
ἄνδρα τῶν ἐπιφανῶν εἰς Συρακούσας, τῷ µὲν λόγῳ προσποιούµενοι καταλύειν τὴν δυναστείαν, 
τῇ δ´ ἀληθείᾳ σπεύδοντες αὐξῆσαι τὴν τυραννίδα· ἤλπιζον γὰρ συγκατασκευάζοντες τὴν ἀρχὴν 
ὑπήκοον ἕξειν τὸν Διονύσιον διὰ τὰς εὐεργεσίας. Ὁ δ´ Ἄριστος καταπλεύσας εἰς Συρακούσας 
καὶ τῷ τυράννῳ λάθρᾳ περὶ τούτων διαλεχθείς, τούς τε Συρακοσίους ἀνασείων καὶ τὴν 
ἐλευθερίαν ἀποκαταστήσειν ἐπαγγειλάµενος, Νικοτέλην µὲν τὸν Κορίνθιον ἀνεῖλεν 
ἀφηγούµενον τῶν Συρακοσίων, τοὺς δὲ πιστεύσαντας προδοὺς τὸν µὲν τύραννον ἰσχυρὸν 
κατέστησε, διὰ δὲ τῆς πράξεως ταύτης ἀσχηµονεῖν ἐποίησεν αὑτὸν ἅµα καὶ τὴν πατρίδα. 
Διονύσιος δὲ τοὺς Συρακοσίους ἐπὶ τὸν θερισµὸν ἀποστείλας ἐπῆλθε τὰς οἰκίας, καὶ τὰ µὲν 
ὅπλα πάντων ἀφείλετο, µετὰ δὲ ταῦθ´ ἕτερον τεῖχος ᾠκοδόµει περὶ τὴν ἀκρόπολιν, καὶ ναῦς τε 
κατεσκευάζετο, συνῆγε δὲ καὶ µισθοφόρων πλῆθος, καὶ τὰ λοιπὰ παρεσκευάζετο πρὸς τὴν 
ἀσφάλειαν τῆς τυραννίδος, ὡς ἂν ἔργοις ἤδη πεῖραν εἰληφὼς ὅτι πᾶν ὑποµένουσιν οἱ 
Συρακόσιοι χάριν τοῦ µὴ δουλεύειν. 

 

Ø Διοδ. 14.63: [63] Κατελάβετο δὲ καὶ τὸ τῆς Ἀχραδινῆς προάστειον, καὶ τοὺς νεὼς τῆς τε 
Δήµητρος καὶ Κόρης ἐσύλησεν· ὑπὲρ ὧν ταχὺ τῆς εἰς τὸ θεῖον ἀσεβείας ἀξίαν ὑπέσχε τιµωρίαν. 
Ταχὺ γὰρ αὐτῷ τὰ πράγµατα καθ´ ἡµέραν ἐγίνετο χείρω, καὶ τοῦ Διονυσίου θαρροῦντος 
ἀκροβολισµοὺς συνίστασθαι συνέβαινε προτερεῖν τοὺς Συρακοσίους. Ἐγίνοντο δὲ καὶ τὰς 
νύκτας ἐν τῷ στρατοπέδῳ παράλογοι ταραχαί, καὶ µετὰ τῶν ὅπλων συνέτρεχον, ὡς τῶν 
πολεµίων ἐπιθεµένων τῷ χάρακι. Ἐπεγενήθη δὲ καὶ νόσος, ἣ πάντων αὐτοῖς αἰτία κακῶν 
κατέστη· περὶ ἧς µικρὸν ὕστερον ἐροῦµεν, ἵνα µὴ προλαµβάνωµεν τῇ γραφῇ τοὺς καιρούς. 
Ἰµίλκων µὲν οὖν τεῖχος περιβαλὼν τῇ παρεµβολῇ, τοὺς τάφους σχεδὸν πάντας τοὺς σύνεγγυς 
καθεῖλεν, ἐν οἷς τόν τε Γέλωνος καὶ τῆς γυναικὸς αὐτοῦ Δηµαρέτης, πολυτελῶς 
κατεσκευασµένους. ᾠκοδόµησε δὲ καὶ τρία φρούρια παρὰ θάλατταν, τὸ µὲν ἐπὶ τοῦ 
Πληµµυρίου, τὸ δ´ ἐπὶ µέσου τοῦ λιµένος, τὸ δὲ κατὰ τὸν νεὼν τοῦ Διός· εἰς δὲ ταῦτα τόν τε 
οἶνον καὶ τὸν σῖτον καὶ τὰ λοιπὰ τῶν ἐπιτηδείων κατεκόµιζε, νοµίζων χρονιωτέραν ἔσεσθαι τὴν 
πολιορκίαν. Ἀπέστειλε δὲ καὶ τὰς ὁλκάδας ναῦς ἔς τε Σαρδῶνα καὶ Λιβύην, ὅπως σῖτον καὶ τὰς 
ἄλλας τροφὰς παρακοµίζωσιν. Πολύξενος δὲ ὁ Διονυσίου κηδεστὴς ἔκ τε Πελοποννήσου καὶ 
τῆς Ἰταλίας παρεγενήθη ναῦς µακρὰς ἄγων τριάκοντα παρὰ τῶν συµµάχων καὶ ναύαρχον 
Φαρακίδαν Λακεδαιµόνιον. 
 

Ø Διοδ. 14.79: [79] Κατὰ δὲ τὴν Ἑλλάδα Λακεδαιµόνιοι προορώµενοι τὸ µέγεθος τοῦ πρὸς 
Πέρσας πολέµου, τὸν ἕτερον τῶν βασιλέων Ἀγησίλαον ἐπέστησαν τοῖς πράγµασιν. Οὗτος δ´ 
ἑξακισχιλίους στρατιώτας ἐπιλέξας, τριάκοντα δὲ τῶν πολιτῶν εἰς τὸ συνέδριον τοὺς ἀρίστους 
κατατάξας, διεβίβασε τὴν δύναµιν {ἐκ} τῆς Ἀσίας εἰς Ἔφεσον. Ἐκεῖ δὲ στρατολογήσας 
τετρακισχιλίους, προήγαγε τὴν δύναµιν εἰς ὕπαιθρον, οὖσαν πεζῶν µὲν µυρίων, ἱππέων δὲ 
τετρακοσίων· ἠκολούθει δ´ ἀγοραῖος αὐτοῖς ὄχλος καὶ τῆς ἁρπαγῆς χάριν οὐκ ἐλάττων τοῦ 
προειρηµένου. Διεξιὼν δὲ τὸ Καΰστριον πεδίον, διέφθειρε τὴν χώραν τὴν ὑπὸ τοὺς Πέρσας 
οὖσαν, µέχρι ὅτου κατήντησεν εἰς Κύµην. Ἐκεῖθεν δ´ ὁρµηθεὶς τὸ πλεῖστον τοῦ θέρους τήν τε 
Φρυγίαν καὶ τὰ συνεχῆ διετέλεσε πορθῶν, καὶ τὴν δύναµιν ἐµπλήσας ὠφελείας ὑπὸ τὸ 
φθινόπωρον ἀνέκαµψεν εἰς Ἔφεσον. Τούτων δὲ πραττοµένων Λακεδαιµόνιοι µὲν πρέσβεις 
ἀπέστειλαν πρὸς Νεφερέα τὸν Αἰγύπτου βασιλέα περὶ συµµαχίας, ὃς ἀντὶ τῆς βοηθείας 
ἐδωρήσατο σκευὴν τοῖς Σπαρτιάταις ἑκατὸν τριήρεσι, σίτου δὲ µυριάδας πεντήκοντα. Φάραξ 
δὲ ὁ τῶν Λακεδαιµονίων ναύαρχος ἀναχθεὶς ἐκ Ῥόδου ναυσὶν ἑκατὸν εἴκοσι κατέπλευσε τῆς 
Καρίας πρὸς Σάσανδα, φρούριον ἀπέχον τῆς Καύνου σταδίους ἑκατὸν πεντήκοντα. Ἐκεῖθεν δὲ 
ὁρµώµενος ἐπολιόρκει τὴν Καῦνον, καὶ Κόνωνα µὲν τὸν τοῦ βασιλικοῦ στόλου τὴν ἡγεµονίαν 
ἔχοντα, διατρίβοντα δ´ ἐν Καύνῳ µετὰ νεῶν τεσσαράκοντα. Ἀρταφέρνους δὲ καὶ Φαρναβάζου 
µετὰ πολλῆς δυνάµεως παραβοηθήσαντος τοῖς Καυνίοις, ὁ Φάραξ ἔλυσε τὴν πολιορκίαν καὶ 
µετὰ τοῦ στόλου παντὸς ἀπῆρεν εἰς Ῥόδον. Μετὰ δὲ ταῦτα Κόνων µὲν ἀθροίσας ὀγδοήκοντα 
τριήρεις ἔπλευσεν εἰς Χερρόνησον, Ῥόδιοι δ´ ἐκβαλόντες τὸν τῶν Πελοποννησίων στόλον 
ἀπέστησαν ἀπὸ Λακεδαιµονίων, καὶ τὸν Κόνωνα προσεδέξαντο µετὰ τοῦ στόλου παντὸς εἰς 
τὴν πόλιν. Οἱ δ´ ἐκ τῆς Αἰγύπτου τὸν δωρηθέντα σῖτον κατακοµίζοντες Λακεδαιµόνιοι τὴν 
ἀπόστασιν τῶν Ῥοδίων ἀγνοοῦντες τεθαρρηκότες προσέπλεον τῇ νήσῳ· Ῥόδιοι δὲ καὶ Κόνων 
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ὁ τῶν Περσῶν ναύαρχος καταγαγόντες τὰς ναῦς εἰς τοὺς λιµένας ἐπλήρωσαν σίτου τὴν πόλιν. 
Παρεγενήθησαν δὲ τῷ Κόνωνι τριήρεις ἐνενήκοντα, δέκα µὲν ἀπὸ Κιλικίας, ὀγδοήκοντα δ´ ἀπὸ 
Φοινίκης, ὧν ὁ Σιδωνίων δυνάστης εἶχε τὴν ἡγεµονίαν. 
 

Ø Ξεν. Ελλ. 3.5.1-2: 1 ὁ µέντοι Τιθραύστης, καταµαθεῖν δοκῶν τὸν Ἀγησίλαον 
καταφρονοῦντα τῶν βασιλέως πραγµάτων καὶ οὐδαµῇ διανοούµενον ἀπιέναι ἐκ τῆς Ἀσίας, 
ἀλλὰ µᾶλλον ἐλπίδας ἔχοντα µεγάλας αἱρήσειν βασιλέα, ἀπορῶν τί χρῷτο τοῖς πράγµασι, 
πέµπει Τιµοκράτην τὸν Ῥόδιον εἰς Ἑλλάδα, δοὺς χρυσίον εἰς πεντήκοντα τάλαντα ἀργυρίου, 
καὶ κελεύει πειρᾶσθαι πιστὰ τὰ µέγιστα λαµβάνοντα διδόναι τοῖς προεστηκόσιν ἐν ταῖς πόλεσιν 
ἐφ' ᾧτε πόλεµον ἐξοίσειν πρὸς Λακεδαιµονίους. ἐκεῖνος δ' ἐλθὼν δίδωσιν ἐν Θήβαις µὲν 
Ἀνδροκλείδᾳ τε καὶ Ἰσµηνίᾳ καὶ Γαλαξιδώρῳ, ἐν Κορίνθῳ δὲ Τιµολάῳ τε καὶ Πολυάνθει, ἐν 
Ἄργει δὲ Κύλωνί τε καὶ τοῖς µετ' αὐτοῦ. 2 Ἀθηναῖοι δὲ καὶ οὐ µεταλαβόντες τούτου τοῦ χρυσίου 
ὅµως πρόθυµοι ἦσαν εἰς τὸν πόλεµον, νοµίζοντές †τε αὐτῶν ἄρχεσθαι†. οἱ µὲν δὴ δεξάµενοι τὰ 
χρήµατα εἰς τὰς οἰκείας πόλεις διέβαλλον τοὺς Λακεδαιµονίους: ἐπεὶ δὲ ταύτας εἰς µῖσος αὐτῶν 
προήγαγον, συνίστασαν καὶ τὰς µεγίστας πόλεις πρὸς ἀλλήλας. 

 
 

Ø Ξεν. Ελλ. 5.1.31: 31 Ἀρταξέρξης βασιλεὺς νοµίζει δίκαιον τὰς µὲν ἐν τῇ Ἀσίᾳ πόλεις ἑαυτοῦ 
εἶναι καὶ τῶν νήσων Κλαζοµενὰς καὶ Κύπρον, τὰς δὲ ἄλλας Ἑλληνίδας πόλεις καὶ µικρὰς καὶ 
µεγάλας αὐτονόµους ἀφεῖναι πλὴν Λήµνου καὶ Ἴµβρου καὶ Σκύρου: ταύτας δὲ ὥσπερ τὸ 
ἀρχαῖον εἶναι Ἀθηναίων. ὁπότεροι δὲ ταύτην τὴν εἰρήνην µὴ δέχονται, τούτοις ἐγὼ πολεµήσω 
µετὰ τῶν ταῦτα βουλοµένων καὶ πεζῇ καὶ κατὰ θάλατταν καὶ ναυσὶ καὶ χρήµασιν. 

 
Ø Ξεν. Ελλ. 5.1.33: 33 ὁ δ' Ἀγησίλαος διὰ τὴν πρὸς Θηβαίους ἔχθραν οὐκ ἔµελλεν, ἀλλὰ 

πείσας τοὺς ἐφόρους εὐθὺς ἐθύετο. ἐπειδὴ δὲ ἐγένετο τὰ διαβατήρια, ἀφικόµενος εἰς τὴν Τεγέαν 
διέπεµπε τῶν µὲν ἱππέων κατὰ τοὺς περιοίκους ἐπισπεύσοντας, διέπεµπε δὲ καὶ ξεναγοὺς εἰς 
τὰς πόλεις. πρὶν δὲ αὐτὸν ὁρµηθῆναι ἐκ Τεγέας, παρῆσαν οἱ Θηβαῖοι λέγοντες ὅτι ἀφιᾶσι τὰς 
πόλεις αὐτονόµους. καὶ οὕτω Λακεδαιµόντιοι µὲν οἴκαδε ἀπῆλθον, Θηβαῖοι δ' εἰς τὰς σπονδὰς 
εἰσελθεῖν ἠναγκάσθησαν, αὐτονόµους ἀφέντες τὰς Βοιωτίας πόλεις. 

 
 

Ø Ξεν. Ελλ. 5.2.25-27: 25 ὁ δὲ Φοιβίδας, ἐπεὶ ἡθροίσθησαν αὐτῷ οἱ ὑπολειφθέντες τοῦ 
Εὐδαµίδου, λαβὼν αὐτοὺς ἐπορεύετο. ὡς δ' ἐγένοντο ἐν Θήβαις, ἐστρατοπεδεύσαντο µὲν ἔξω 
τῆς πόλεως περὶ τὸ γυµνάσιον: στασιαζόντων δὲ τῶν Θηβαίων, πολεµαρχοῦντες µὲν ἐτύγχανον 
Ἰσµηνίας τε καὶ Λεοντιάδης, διάφοροι δὲ ὄντες ἀλλήλοις καὶ ἀρχηγὸς ἑκάτερος τῶν ἑταιριῶν. 
ὁ µὲν οὖν Ἰσµηνίας διὰ τὸ µῖσος τῶν Λακεδαιµονίων οὐδὲ ἐπλησίαζε τῷ Φοιβίδᾳ. ὁ µέντοι 
Λεοντιάδης ἄλλως τε ἐθεράπευεν αὐτόν, καὶ ἐπεὶ εἰσῳκειώθη, ἔλεγε τάδε: 26 Ἔξεστί σοι, ὦ 
Φοιβίδα, τῇδε τῇ ἡµέρᾳ µέγιστα ἀγαθὰ τῇ σεαυτοῦ πατρίδι ὑπουργῆσαι: ἐὰν γὰρ ἀκολουθήσῃς 
ἐµοὶ σὺν τοῖς ὁπλίταις, εἰσάξω σε ἐγὼ εἰς τὴν ἀκρόπολιν. τούτου δὲ γενοµένου νόµιζε τὰς 
Θήβας παντάπασιν ὑπὸ Λακεδαιµονίοις καὶ ἡµῖν τοῖς ὑµετέροις φίλοις ἔσεσθαι. 27 καίτοι νῦν 
µέν, ὡς ὁρᾷς, ἀποκεκήρυκται µηδένα µετὰ σοῦ στρατεύειν Θηβαίων ἐπ' Ὀλυνθίους: ἐὰν δέ γε 
σὺ ταῦτα µεθ' ἡµῶν πράξῃς, εὐθύς σοι ἡµεῖς πολλοὺς µὲν ὁπλίτας, πολλοὺς δὲ ἱππέας 
συµπέµψοµεν: ὥστε πολλῇ δυνάµει βοηθήσεις τῷ ἀδελφῷ, καὶ ἐν ᾧ µέλλει ἐκεῖνος Ὄλυνθον 
καταστρέφεσθαι, σὺ κατεστραµµένος ἔσει Θήβας, πολὺ µείζω πόλιν Ὀλύνθου. 
 

Ø Πλουτ. Πελ. 5.2: [5.2]καὶ δηµοτικὴν εἶναι δοκοῦσαν, Ἀρχίας καὶ Λεοντίδας καὶ Φίλιππος, 
ἄνδρες ὀλιγαρχικοὶ καὶ πλούσιοι καὶ µέτριον οὐδὲν φρονοῦντες, ἀναπείθουσι Φοιβίδαν τὸν 
Λάκωνα µετὰ στρατιᾶς διαπορευόµενον ἐξαίφνης καταλαβεῖν τὴν Καδµείαν, καὶ τοὺς 
ὑπεναντιουµένους αὐτοῖς ἐκβαλόντα πρὸς τὸ Λακεδαιµονίων ὑπήκοον ἁρµόσασθαι δι' ὀλίγων. 

 
 

Ø Ξεν. Ελλ. 5.4.41: ἀναστρέφοντες δὲ ἐκ τοσούτου ἀπέθανον αὐτῶν δώδεκα. ὡς δὲ κατέγνω 
ὁ Ἀγησίλαος ὅτι ἀεὶ µετ' ἄριστον καὶ οἱ πολέµιοι ἐφαίνοντο, θυσάµενος ἅµα τῇ ἡµέρᾳ ἦγεν ὡς 
οἷόν τε τάχιστα, καὶ παρῆλθε δι' ἐρηµίας ἔσω τῶν χαρακωµάτων. ἐκ δὲ τούτου τὰ ἐντὸς ἔτεµνε 
καὶ ἔκαε µέχρι τοῦ ἄστεως. ταῦτα δὲ ποιήσας καὶ πάλιν ἀποχωρήσας εἰς Θεσπιάς, ἐτείχισε τὸ 
ἄστυ αὐτοῖς: καὶ ἐκεῖ µὲν Φοιβίδαν κατέλιπεν ἁρµοστήν, αὐτὸς δὲ ὑπερβαλὼν πάλιν εἰς τὰ 
Μέγαρα τοὺς µὲν συµµάχους διῆκε, τὸ δὲ πολιτικὸν στράτευµα ἐπ' οἴκου ἀπήγαγεν. 
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Ø Ξεν. Ελλ. 5.4.12: ἐξιόντων µέντοι, ὅσους ἐπέγνωσαν τῶν ἐχθρῶν ὄντας, συλλαµβάνοντες 
ἀπέκτειναν. ἦσαν δέ τινες οἳ καὶ ὑπὸ Ἀθηναίων τῶν ἀπὸ τῶν ὁρίων ἐπιβοηθησάντων 
ἐξεκλάπησαν καὶ διεσώθησαν. οἱ µέντοι Θηβαῖοι καὶ τοὺς παῖδας τῶν ἀποθανόντων, ὅσοις 
ἦσαν, λαβόντες ἀπέσφαξαν. 

 
 

Ø Διοδ. 15.25.1: Ἐπ' ἄρχοντος δ' ᾿Αθήνησι Ναυσινίκου ῾Ρωµαῖοι χιλιάρχους τέσσαρας ἀντὶ 
τῶν ὑπάτων κατέστησαν, Μάρκον Κορνήλιον καὶ Κόιντον Σερουίλιον, Μάρκον Φούριον καὶ 
Λεύκιον Κοΐνκτιον. Ἐπὶ δὲ τούτων ὁ κληθεὶς Βοιωτικὸς πόλεµος ἐνέστη Λακεδαιµονίοις πρὸς 
Βοιωτοὺς διὰ τοιαύτας αἰτίας. τὴν Καδµείαν φρουρούντων Λακεδαιµονίων ἀδίκως καὶ πολλοὺς 
τῶν ἀξιολόγων ἀνδρῶν πεφυγαδευκότων, συνεστράφησαν οἱ φυγάδες, καὶ συνεπιλαβοµένων 
᾿Αθηναίων κατῆλθον εἰς τὴν πατρίδα νυκτός. 
 

Ø Ξεν. Ελλ. 5.4.10: ὁ µέντοι ἐν τῇ ἀκροπόλει ἁρµοστὴς ἐπεὶ ᾔσθετο τὸ νυκτερινὸν κήρυγµα, 
εὐθὺς ἔπεµψεν εἰς Πλαταιὰς καὶ Θεσπιὰς ἐπὶ βοήθειαν. καὶ τοὺς µὲν Πλαταιᾶς αἰσθόµενοι 
προσιόντας οἱ τῶν Θηβαίων ἱππεῖς, ἀπαντήσαντες ἀπέκτειναν αὐτῶν πλέον ἢ εἴκοσιν: ἐπεὶ δὲ 
εἰσῆλθον ταῦτα πράξαντες καὶ οἱ Ἀθηναῖοι ἀπὸ τῶν ὁρίων ἤδη παρῆσαν, προσέβαλον πρὸς τὴν 
ἀκρόπολιν. 

 
 

Ø Ξεν. Ελλ. 5.4.46: ἐκ δὲ τούτου πάλιν αὖ τὰ τῶν Θηβαίων ἀνεζωπυρεῖτο, καὶ ἐστρατεύοντο 
εἰς Θεσπιὰς καὶ εἰς τὰς ἄλλας τὰς περιοικίδας πόλεις. ὁ µέντοι δῆµος ἐξ αὐτῶν εἰς τὰς Θήβας 
ἀπεχώρει: ἐν πάσαις γὰρ ταῖς πόλεσι δυναστεῖαι καθειστήκεσαν, ὥσπερ ἐν Θήβαις: ὥστε καὶ οἱ 
ἐν ταύταις ταῖς πόλεσι φίλοι τῶν Λακεδαιµονίων βοηθείας ἐδέοντο. µετὰ δὲ τὸν Φοιβίδα 
θάνατον πολέµαρχον µὲν καὶ µόραν οἱ Λακεδαιµόνιοι κατὰ θάλατταν πέµψαντες τὰς Θεσπιὰς 
ἐφύλαττον. 
 

Ø Πλουτ. Πελ. 14: [14.1] Ἐπεὶ τοίνυν στρατῷ µεγάλῳ Λακεδαιµονίων εἰς τὴν Βοιωτίαν 
ἐµβαλόντων, οἱ Ἀθηναῖοι περίφοβοι γενόµενοι τήν τε συµµαχίαν ἀπείπαντο τοῖς Θηβαίοις, καὶ 
τῶν βοιωτιαζόντων εἰς τὸ δικαστήριον παραγαγόντες τοὺς µὲν ἀπέκτειναν, τοὺς δ' 
ἐφυγάδευσαν, τοὺς δὲ χρήµασιν ἐζηµίωσαν, ἐδόκει δὲ κακῶς ἔχειν τὰ τῶν 
Θηβαίων [14.2]πράγµατα µηδενὸς αὐτοῖς βοηθοῦντος, ἔτυχε µὲν ὁ Πελοπίδας µετὰ Γοργίδου 
βοιωταρχῶν, ἐπιβουλεύοντες δὲ συγκροῦσαι πάλιν τοὺς Ἀθηναίους τοῖς 
Λακεδαιµονίοις, [14.3] τοιόνδε τι µηχανῶνται. Σφοδρίας ἀνὴρ Σπαρτιάτης, εὐδόκιµος µὲν ἐν 
τοῖς πολεµικοῖς καὶ λαµπρός, ὑπόκουφος δὲ τὴν γνώµην, καὶ κενῶν ἐλπίδων καὶ φιλοτιµίας 
ἀνοήτου µεστός, ἀπελείφθη περὶ Θεσπιὰς µετὰ δυνάµεως, τοὺς ἀφισταµένους τῶν Θηβαίων 
δέχεσθαι καὶ [14.4] βοηθεῖν. πρὸς τοῦτον ὑποπέµπουσιν οἱ περὶ τὸν 
Πελοπίδαν ἰδίᾳ <Δι>έµπορόν τινα τῶν φίλων, χρήµατα κοµίζοντα καὶ λόγους, οἳ τῶν χρηµάτων 
µᾶλλον ἀνέπεισαν αὐτόν, ὡς χρὴ πραγµάτων µᾶλλον ἅψασθαι µεγάλων καὶ τὸν Πειραιᾶ 
καταλαβεῖν, ἀπροσδόκητον ἐπιπεσόντα µὴ [14.5] φυλαττοµένοις τοῖς Ἀθηναίοις· 
Λακεδαιµονίοις τε γὰρ οὐδὲν οὕτως ἔσεσθαι κεχαρισµένον ὡς λαβεῖν τὰς Ἀθήνας, Θηβαίους 
τε χαλεπῶς ἔχοντας αὐτοῖς καὶ προδότας [14.6]νοµίζοντας οὐκ ἐπιβοηθήσειν. τέλος δὲ 
συµπεισθεὶς ὁ Σφοδρίας καὶ τοὺς στρατιώτας ἀναλαβών, νυκτὸς εἰς τὴν Ἀττικὴν ἐνέβαλε, καὶ 
µέχρι µὲν Ἐλευσῖνος προῆλθεν, ἐκεῖ δὲ τῶν στρατιωτῶν ἀποδειλιασάντων, φανερὸς γενόµενος 
καὶ συνταράξας <πόλεµον> οὐ φαῦλον οὐδὲ ῥᾴδιον αὐτοῖς <τοῖς> Σπαρτιάταις πολεµεῖν, 
ἀνεχώρησεν εἰς Θεσπιάς. 
 

Ø Πλουτ. Πελ. 15.2: [15.2] τῶν Ἑλλήνων ἔχοντας. οἱ δὲ Θηβαῖοι καθ' αὑτοὺς ἐν τῇ Βοιωτίᾳ 
συµπλεκόµενοι τοῖς Λακεδαιµονίοις ἑκάστοτε, καὶ µαχόµενοι µάχας αὐτὰς µὲν οὐ µεγάλας, 
µεγάλην δὲ τὴν µελέτην ἐχούσας καὶ τὴν ἄσκησιν, ἐξεῤῥιπίζοντο τοῖς θυµοῖς καὶ διεπονοῦντο 
τοῖς σώµασιν, ἐµπειρίαν ἅµα τῇ συνηθείᾳ καὶ φρόνηµα προσλαµβάνοντες ἐκ τῶν ἀγώνων. 

 
 

Ø Πλουτ. Πελ. 16: [16.1] Ὁ δὲ περὶ Τεγύρας, τρόπον τινὰ τοῦ Λευκτρικοῦ προαγὼν 
γενόµενος, µέγαν ἦρε ἐν δόξῃ τὸν Πελοπίδαν, οὔτε πρὸς κατόρθωµα τοῖς συστρατήγοις 
ἀµφισβήτησιν [16.2] οὔτε τῆς ἥττης πρόφασιν τοῖς πολεµίοις ἀπολιπών. τῇ γὰρ Ὀρχοµενίων 
πόλει, τὰ Σπαρτιατῶν ἑλοµένῃ καὶ δύο δεδεγµένῃ µόρας αὐτῶν ὑπὲρ ἀσφαλείας, ἐπεβούλευε 
µὲν ἀεὶ καὶ παρεφύλαττε καιρόν, ὡς δ' ἤκουσε τοῖς φρουροῖς εἰς τὴν Λοκρίδα γεγενῆσθαι 
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στρατείαν, ἐλπίσας ἔρηµον αἱρήσειν τὸν Ὀρχοµενὸν ἐστράτευσεν, ἔχων µεθ' ἑαυτοῦ [16.3] τὸν 
ἱερὸν λόχον καὶ τῶν ἱππέων οὐ πολλούς. ἐπεὶ δὲ πρὸς τὴν πόλιν προσαγαγὼν εὗρεν ἥκουσαν 
ἐκ Σπάρτης διαδοχὴν τῆς φρουρᾶς, ἀπῆγεν ὀπίσω τὸ στράτευµα πάλιν διὰ Τεγυρῶν, ᾗ µόνῃ 
βάσιµον ἦν κύκλῳ παρὰ τὴν ὑπώρειαν· [16.4] τὴν γὰρ διὰ µέσου πᾶσαν ὁ Μέλας ποταµός, 
εὐθὺς ἐκ πηγῶν εἰς ἕλη πλωτὰ καὶ λίµνας διασπειρόµενος ἄπορον ἐποίει. [16.5] Μικρὸν δ' ὑπὸ 
τὰ ἕλη νεώς ἐστιν Ἀπόλλωνος Τεγυραίου καὶ µαντεῖον ἐκλελειµµένον οὐ πάνυ πολὺν χρόνον, 
ἀλλ' ἄχρι τῶν Μηδικῶν ἤκµαζε, τὴν προφητείαν Ἐχεκράτους [16.6] ἔχοντος. ἐνταῦθα 
µυθολογοῦσι τὸν θεὸν γενέσθαι καὶ τὸ µὲν πλησίον ὄρος Δῆλος καλεῖται, καὶ πρὸς αὐτὸ 
καταλήγουσιν αἱ τοῦ Μέλανος διαχύσεις, ὀπίσω δὲ τοῦ ναοῦ δύο ῥήγνυνται πηγαὶ γλυκύτητι 
καὶ πλήθει καὶ ψυχρότητι θαυµαστοῦ νάµατος, ὧν τὸ µὲν Φοίνικα, τὸ δ' Ἐλαίαν ἄχρι νῦν 
ὀνοµάζοµεν. <ἐνταῦθα µυθολογοῦσι γενέσθαι τὸν θεόν>, οὐ φυτῶν µεταξὺ δυεῖν, ἀλλὰ ῥείθρων 
τῆς θεοῦ λοχευθείσης. [16.7] καὶ γὰρ τὸ Πτῷον ἐγγύς, ὅθεν αὐτὴν ἀναπτοηθῆναι προφανέντος 
ἐξαίφνης κάπρου λέγουσι, καὶ τὰ περὶ Πύθωνα καὶ Τιτυὸν ὡσαύτως οἱ τόποι τῇ γενέσει τοῦ 
θεοῦ [16.8] συνοικειοῦσι· τὰ γὰρ πλεῖστα παραλείπω τῶν τεκµηρίων. οὐ γὰρ ἐν τοῖς ἐκ 
µεταβολῆς ἀθανάτοις γενοµένοις γεννητοῖς ὁ πάτριος λόγος τὸν θεὸν τοῦτον ἀπολείπει 
δαίµοσιν, ὥσπερ Ἡρακλέα καὶ Διόνυσον, ἐκ µεταβολῆς ἀρετῇ τὸ θνητὸν καὶ παθητὸν 
ἀποβαλόντας, ἀλλὰ τῶν ἀϊδίων καὶ ἀγεννήτων εἷς ἐστιν, εἰ δεῖ τοῖς ὑπὸ τῶν φρονιµωτάτων καὶ 
παλαιοτάτων λεγοµένοις τεκµαίρεσθαι περὶ τῶν τηλικούτων. 

 
Ø Διοδ. 15.37: [15,37] Ἅµα δὲ τούτοις πραττοµένοις Θηβαῖοι µὲν ἐστράτευσαν ἐπ' ᾿Ορχοµενὸν 

ἐπιλέκτοις ἀνδράσι πεντακοσίοις, καὶ συνετέλεσαν πρᾶξιν ἀξίαν µνήµης· φρουρούντων γὰρ 
τὸν ᾿Ορχοµενὸν Λακεδαιµονίων πολλοῖς στρατιώταις, καὶ τοῖς Θηβαίοις ἀντιταξαµένων, 
ἐγενήθη µάχη καρτερά, καθ' ἣν οἱ Θηβαῖοι πρὸς διπλασίους συµβαλόντες ἐνίκησαν τοὺς 
Λακεδαιµονίους. οὐδέποτε γὰρ τοῦτο συνέβη γενέσθαι κατὰ τοὺς ἐπάνω χρόνους, ἀλλ' 
ἀγαπητὸν ὑπάρχειν ἐδόκει τὸ πολλοὺς ὀλίγους νικῆσαι. (2) Διὸ καὶ φρονήµατος ἐπίµπλαντο 
Θηβαῖοι, καὶ τὴν ἀνδρείαν εἶχον µᾶλλον περιβόητον, καὶ φανεροὶ καθειστήκεισαν 
ἀµφισβητήσοντες τῆς τῶν ῾Ελλήνων ἡγεµονίας. (3) Τῶν δὲ συγγραφέων ῾Ερµείας ὁ 
Μεθυµναῖος τὴν τῶν Σικελικῶν σύνταξιν εἰς τοῦτον τὸν ἐνιαυτὸν κατέστροφε, γράψας βύβλους 
δέκα, ὡς δέ τινες διαιροῦσι, δώδεκα. 

 
 

Ø Πλουτ. Πελ. 18-19: [18.1] Τὸν δ' ἱερὸν λόχον ὥς φασι συνετάξατο Γοργίδας πρῶτος ἐξ 
ἀνδρῶν ἐπιλέκτων τριακοσίων, οἷς ἡ πόλις ἄσκησιν καὶ δίαιταν ἐν τῇ Καδµείᾳ 
στρατοπεδευοµένοις παρεῖχε. καὶ διὰ τοῦθ' ὁ ἐκ πόλεως λόχος ἐκαλοῦντο· τὰς γὰρ ἀκροπόλεις 
ἐπιεικῶς οἱ τότε πόλεις ὠνόµαζον· [18.2]ἔνιοι δέ φασιν ἐξ ἐραστῶν καὶ ἐρωµένων γενέσθαι τὸ 
σύστηµα τοῦτο, καὶ Παµµένους ἀποµνηµονεύεταί τι µετὰ παιδιᾶς εἰρηµένον· οὐ γὰρ ἔφη 
τακτικὸν εἶναι τὸν Ὁµήρου Νέστορα, κελεύοντα κατὰ φῦλα καὶ φρήτρας συλλοχίζεσθαι τοὺς 
Ἕλληνας, ὡς φρήτρη φρήτρηφιν ἀρήγῃ, φῦλα δὲ φύλοις,  

[18.3] δέον ἐραστὴν παρ' ἐρώµενον τάττειν. φυλέτας µὲν γὰρ φυλετῶν καὶ φρατόρων 
<φράτορας> οὐ πολὺν λόγον ἔχειν ἐν τοῖς δεινοῖς, τὸ δ' ἐξ ἐρωτικῆς φιλίας συνηρµοσµένον 
στῖφος ἀδιάλυτον εἶναι καὶ ἄῤῥηκτον, ὅταν οἱ µὲν ἀγαπῶντες τοὺς ἐρωµένους, οἱ δ' 
αἰσχυνόµενοι τοὺς ἐρῶντας, [18.4] ἐµµένωσι τοῖς δεινοῖς ὑπὲρ ἀλλήλων. καὶ τοῦτο θαυµαστὸν 
οὐκ ἔστιν, εἴγε δὴ καὶ µὴ παρόντας αἰδοῦνται µᾶλλον ἑτέρων παρόντων, ὡς ἐκεῖνος ὁ τοῦ 
πολεµίου κείµενον αὐτὸν ἐπισφάττειν µέλλοντος δεόµενος καὶ ἀντιβολῶν διὰ τοῦ στέρνου 
διεῖναι τὸ ξίφος, "ὅπως" ἔφη "µή µε νεκρὸν ὁ ἐρώµενος ὁρῶν κατὰ νώτου 
τετρωµένον [18.5] αἰσχυνθῇ." λέγεται δὲ καὶ τὸν Ἰόλεων τοῦ Ἡρακλέους ἐρώµενον ὄντα 
κοινωνεῖν τῶν ἄθλων καὶ παρασπίζειν. Ἀριστοτέλης δὲ καὶ καθ' αὑτὸν ἔτι φησὶν ἐπὶ τοῦ τάφου 
τοῦ Ἰόλεω τὰς καταπιστώσεις ποιεῖσθαι τοὺς ἐρωµένους [18.6] καὶ τοὺς ἐραστάς. εἰκὸς οὖν καὶ 
τὸν λόχον ἱερὸν προσαγορεύεσθαι, καθότι καὶ Πλάτων ἔνθεον φίλον [18.7] τὸν ἐραστὴν 
προσεῖπε. λέγεται δὲ διαµεῖναι µέχρι τῆς ἐν Χαιρωνείᾳ µάχης ἀήττητον· ὡς δὲ µετὰ τὴν µάχην 
ἐφορῶν τοὺς νεκροὺς ὁ Φίλιππος ἔστη κατὰ τοῦτο τὸ χωρίον, ἐν ᾧ συνετύγχανε κεῖσθαι τοὺς 
τριακοσίους, ἐναντίους ἀπηντηκότας ταῖς σαρίσαις ἅπαντας ἐν τοῖς [στενοῖς] ὅπλοις καὶ µετ' 
ἀλλήλων ἀναµεµειγµένους, θαυµάσαντα καὶ πυθόµενον, ὡς ὁ τῶν ἐραστῶν καὶ τῶν ἐρωµένων 
οὗτος εἴη λόχος, δακρῦσαι καὶ εἰπεῖν· "ἀπόλοιντο κακῶς οἱ τούτους τι ποιεῖν ἢ πάσχειν αἰσχρὸν 
ὑπονοοῦντες." 

[19] 
[19.1] Ὅλως δὲ τῆς περὶ τοὺς ἐραστὰς συνηθείας οὐχ, ὥσπερ οἱ ποιηταὶ λέγουσι, Θηβαίοις τὸ 
Λαΐου πάθος ἀρχὴν παρέσχεν, ἀλλ' οἱ νοµοθέται τὸ φύσει θυµοειδὲς αὐτῶν καὶ ἄκρατον ἀνιέναι 
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καὶ ἀνυγραίνειν εὐθὺς ἐκ παίδων βουλόµενοι, πολὺν µὲν ἀνεµείξαντο καὶ σπουδῇ καὶ παιδιᾷ 
πάσῃ τὸν αὐλόν, εἰς τιµὴν καὶ προεδρίαν ἄγοντες, λαµπρὸν δὲ τὸν ἔρωτα ταῖς παλαίστραις 
ἐνεθρέψαντο, [19.2] συγκεραννύντες τὰ ἤθη τῶν νέων. ὀρθῶς δὲ πρὸς τοῦτο καὶ τὴν ἐξ Ἄρεως 
καὶ Ἀφροδίτης γεγονέναι λεγοµένην θεὸν τῇ πόλει συνῳκείωσαν, ὡς ὅπου τὸ µαχητικὸν καὶ 
πολεµικὸν µάλιστα τῷ µετέχοντι πειθοῦς καὶ χαρίτων ὁµιλεῖ καὶ σύνεστιν, εἰς τὴν ἐµµελεστάτην 
καὶ κοσµιωτάτην πολιτείαν δι' Ἁρµονίας καθισταµένων ἁπάντων. [19.3] Τὸν οὖν ἱερὸν λόχον 
τοῦτον ὁ µὲν Γοργίδας διαιρῶν εἰς τὰ πρῶτα ζυγά, καὶ παρ' ὅλην τὴν φάλαγγα τῶν ὁπλιτῶν 
προβαλλόµενος, ἐπίδηλον οὐκ ἐποίει τὴν ἀρετὴν τῶν ἀνδρῶν οὐδ' ἐχρῆτο τῇ δυνάµει πρὸς 
κοινὸν ἔργον, ἅτε δὴ [19.4] διαλελυµένῃ καὶ πρὸς πολὺ µεµειγµένῃ τὸ φαυλότερον. ὁ δὲ 
Πελοπίδας, ὡς ἐξέλαµψεν αὐτῶν ἡ ἀρετὴ περὶ Τεγύρας καθαρῶς καὶ περιόπτως ἀγωνισαµένων, 
οὐκέτι διεῖλεν οὐδὲ διέσπασεν, ἀλλ' ὥσπερ σώµατι χρώµενος [19.5] ὅλῳ προεκινδύνευεν <ἐν> 
τοῖς µεγίστοις ἀγῶσιν. ὥσπερ γὰρ οἱ ἵπποι θᾶσσον ὑπὸ τοῖς ἅρµασιν ἢ καθ' αὑτοὺς ἐλαυνόµενοι 
θέουσιν, οὐχ ὅτι µᾶλλον ἐµπίπτοντες ἐκβιάζονται τὸν ἀέρα τῷ πλήθει ῥηγνύµενον, ἀλλ' ὅτι 
συνεκκαίει τὸν θυµὸν ἡ µετ' ἀλλήλων ἅµιλλα καὶ τὸ φιλόνικον, οὕτως ᾤετο τοὺς ἀγαθοὺς ζῆλον 
ἀλλήλοις καλῶν ἔργων <ἐµποι>οῦντας ὠφελιµωτάτους εἰς κοινὸν ἔργον εἶναι καὶ 
προθυµοτάτους. 

 

Ø Ξεν. Ελλ. 6.2.1: 1 οἱ µὲν γὰρ Λακεδαιµόνιοι καὶ οἱ σύµµαχοι συνελέγοντο εἰς τοὺς Φωκέας, 
οἱ δὲ Θηβαῖοι ἀναχωρήσαντες εἰς τὴν ἑαυτῶν ἐφύλαττον τὰς εἰσβολάς. οἱ δ' Ἀθηναῖοι, 
αὐξανοµένους µὲν ὁρῶντες διὰ σφᾶς τοὺς Θηβαίους, χρήµατά τε οὐ συµβαλλοµένους εἰς τὸ 
ναυτικόν, αὐτοὶ δὲ ἀποκναιόµενοι καὶ χρηµάτων εἰσφοραῖς καὶ λῃστείαις ἐξ Αἰγίνης καὶ 
φυλακαῖς τῆς χώρας, ἐπεθύµησαν παύσασθαι τοῦ πολέµου, καὶ πέµψαντες πρέσβεις εἰς 
Λακεδαίµονα εἰρήνην ἐποιήσαντο. 
 

Ø Ξεν. Ελλ.  5.4.46: 46 ἐκ δὲ τούτου πάλιν αὖ τὰ τῶν Θηβαίων ἀνεζωπυρεῖτο, καὶ 
ἐστρατεύοντο εἰς Θεσπιὰς καὶ εἰς τὰς ἄλλας τὰς περιοικίδας πόλεις. ὁ µέντοι δῆµος ἐξ αὐτῶν 
εἰς τὰς Θήβας ἀπεχώρει: ἐν πάσαις γὰρ ταῖς πόλεσι δυναστεῖαι καθειστήκεσαν, ὥσπερ ἐν 
Θήβαις: ὥστε καὶ οἱ ἐν ταύταις ταῖς πόλεσι φίλοι τῶν Λακεδαιµονίων βοηθείας ἐδέοντο. µετὰ 
δὲ τὸν Φοιβίδα θάνατον πολέµαρχον µὲν καὶ µόραν οἱ Λακεδαιµόνιοι κατὰ θάλατταν 
πέµψαντες τὰς Θεσπιὰς ἐφύλαττον. 

 
 

Ø Ξεν. Ελλ. 6.3.1: 1 οἱ δὲ Ἀθηναῖοι, ἐκπεπτωκότας µὲν ὁρῶντες ἐκ τῆς Βοιωτίας Πλαταιᾶς, 
φίλους ὄντας, καὶ καταπεφευγότας πρὸς αὑτούς, ἱκετεύοντας δὲ Θεσπιᾶς µὴ σφᾶς περιιδεῖν 
ἀπόλιδας γενοµένους, οὐκέτι ἐπῄνουν τοὺς Θηβαίους, ἀλλὰ πολεµεῖν µὲν αὐτοῖς τὰ µὲν 
ᾐσχύνοντο, τὰ δὲ ἀσυµφόρως ἔχειν ἐλογίζοντο: κοινωνεῖν γε µὴν αὐτοῖς ὧν ἔπραττον οὐκέτι 
ἤθελον, ἐπεὶ ἑώρων στρατεύοντάς τε αὐτοὺς ἐπὶ φίλους ἀρχαίους τῇ πόλει Φωκέας, καὶ πόλεις 
πιστάς τ' ἐν τῷ πρὸς τὸν βάρβαρον πολέµῳ καὶ φίλας ἑαυτοῖς ἀφανίζοντας. 
 

Ø Παυσ. Βοιωτ. 9.1.8: [1.8] ἐγένετο δὲ ἡ ἅλωσις Πλαταίας ἡ δευτέρα µάχης µὲν τρίτῳ τῆς 
ἐν Λεύκτροις ἔτει πρότερον, Ἀστείου δὲ Ἀθήνῃσιν ἄρχοντος. καὶ ἡ µὲν πόλις ὑπὸ τῶν Θηβαίων 
καθῃρέθη πλὴν τὰ ἱερά, τοῖς δὲ Πλαταιεῦσιν ὁ τρόπος τῆς ἁλώσεως σωτηρίαν παρέσχεν ἐν ἴσῳ 
πᾶσιν: ἐκπεσόντας δὲ σφᾶς ἐδέξαντο αὖθις οἱ Ἀθηναῖοι. Φιλίππου δέ, ὡς ἐκράτησεν ἐν 
Χαιρωνείᾳ, φρουράν τε ἐσαγαγόντος ἐς Θήβας καὶ ἄλλα ἐπὶκαταλύσει τῶν Θηβαίων 
πράσσοντος, οὕτω καὶ οἱ Πλαταιεῖς ὑπ' αὐτοῦ κατήχθησαν. 

 

Ø Διοδ. 15.46: [15,46] Ἅµα δὲ τούτοις πραττοµένοις τῶν ἐκ Κορκύρας τινὲς φίλοι 
Λακεδαιµονίων ἐπαναστάντες τῷ δήµῳ, παρεκάλεσαν τοὺς Σπαρτιάτας ἀποστεῖλαι ναυτικὴν 
δύναµιν, ὑπισχνούµενοι παραδώσειν αὐτοῖς τὴν Κόρκυραν. Οἱ δὲ Λακεδαιµόνιοι, τὴν 
Κόρκυραν εἰδότες µεγάλην ῥοπὴν ἔχουσαν τοῖς ἀντεχοµένοις τῆς θαλάττης, ἔσπευσαν κύριοι 
γενέσθαι ταύτης τῆς πόλεως. (2) Εὐθὺς οὖν ἔπεµψαν εἰς τὴν Κόρκυραν τριήρεις εἴκοσι καὶ δύο, 
τὴν ἡγεµονίαν ᾿Αλκίδᾳ παραδόντες. Τοῦτον δὲ τὸν στόλον προσεποιήθησαν εἰς Σικελίαν 
ἀποστεῖλαι, ἵνα ὡς φίλοι προσδεχθέντες ὑπὸ τῶν Κορκυραίων κατάσχωσι τὴν πόλιν µετὰ τῶν 
φυγάδων. (3) Οἱ δὲ Κορκυραῖοι γνόντες τῶν Σπαρτιατῶν τὴν ἐπίνοιαν, τὴν µὲν πόλιν ἐπιµελῶς 
ἐφύλαττον, εἰς δὲ τὰς ᾿Αθήνας πρέσβεις ἐξέπεµψαν περὶ βοηθείας. Οἱ δ' ᾿Αθηναῖοι 
ψηφισάµενοι βοηθεῖν τοῖς Κορκυραίοις καὶ Ζακυνθίων τοῖς φυγάσιν, εἰς µὲν τὴν Ζάκυνθον 
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ἐξέπεµψαν Κτησικλέα στρατηγόν, ἡγούµενον τῶν φυγάδων, εἰς δὲ τὴν Κόρκυραν 
παρεσκευάζοντο ναυτικὴν δύναµιν ἐκπέµπειν. (4) Ἅµα δὲ τούτοις πραττοµένοις κατὰ τὴν 
Βοιωτίαν Πλαταιεῖς ἀντεχόµενοι τῆς ᾿Αθηναίων συµµαχίας µετεπέµποντο στρατιώτας, 
κεκρικότες τοῖς ᾿Αθηναίοις παραδοῦναι τὴν πόλιν. ἐπὶ δὲ τούτοις οἱ βοιωτάρχαι χαλεπῶς 
διατεθέντες πρὸς τοὺς Πλαταιεῖς, καὶ σπεύδοντες φθάσαι τὴν παρὰ τῶν ᾿Αθηναίων συµµαχίαν, 
εὐθὺς ἐπ' αὐτοὺς δύναµιν ἀξιόλογον ἦγον. (5) Παραγενόµενοι δὲ πλησίον τῆς τῶν Πλαταιέων 
πόλεως, ἀπροσδοκήτου τῆς ἐπιθέσεως γενοµένης, οἱ πλεῖστοι µὲν τῶν Πλαταιέων ἐπὶ τῆς χώρας 
καταληφθέντες ὑπὸ τῶν ἱππέων συνηρπάγησαν, οἱ δὲ λοιποὶ καταφυγόντες εἰς τὴν πόλιν, καὶ 
συµµάχων ὄντες ἔρηµοι, συνηναγκάσθησαν ὁµολογίας συνθέσθαι τοῖς πολεµίοις εὐαρέστους· 
ἔδει γὰρ αὐτοὺς τὰ ἔπιπλα λαβόντας ἀπελθεῖν ἐκ τῆς πόλεως καὶ µηκέτι τῆς Βοιωτίας 
ἐπιβαίνειν. (6) Μετὰ δὲ ταῦτα οἱ µὲν Θηβαῖοι τὰς Πλαταιὰς κατασκάψαντες καὶ Θεσπιὰς 
ἀλλοτρίως πρὸς αὐτοὺς διακειµένας ἐξεπόρθησαν, οἱ δὲ Πλαταιεῖς εἰς ᾿Αθήνας µετὰ τέκνων 
καὶ γυναικῶν φυγόντες τῆς ἰσοπολιτείας ἔτυχον διὰ τὴν χρηστότητα τοῦ δήµου. καὶ τὰ µὲν κατὰ 
Βοιωτίαν ἐν τούτοις ἦν. 
 

Ø Ξεν. Ελλ. 6.2.33: 33 καταστρεψάµενος δὲ τὰς ἐν τῇ Κεφαλληνίᾳ πόλεις ἔπλευσεν εἰς 
Κέρκυραν. ἐκεῖ δὲ πρῶτον µὲν ἀκούσας ὅτι προσπλέοιεν δέκα τριήρεις παρὰ Διονυσίου, 
βοηθήσουσαι τοῖς Λακεδαιµονίοις, αὐτὸς ἐλθὼν καὶ σκεψάµενος τῆς χώρας ὅθεν τούς τε 
προσπλέοντας δυνατὸν ἦν ὁρᾶν καὶ τοὺς σηµαίνοντας εἰς τὴν πόλιν καταφανεῖς εἶναι, ἐνταῦθα 
κατέστησε τοὺς σκοπούς. 

 
 

Ø Ξεν. Ελλ. 6.3.18: 18 δοξάντων δὲ τούτων καλῶς εἰπεῖν, ἐψηφίσαντο καὶ οἱ Λακεδαιµόνιοι 
δέχεσθαι τὴν εἰρήνην, ἐφ' ᾧ τούς τε ἁρµοστὰς ἐκ τῶν πόλεων ἐξάγειν, τά τε στρατόπεδα 
διαλύειν καὶ τὰ ναυτικὰ καὶ τὰ πεζικά, τάς τε πόλεις αὐτονόµους ἐᾶν. εἰ δέ τις παρὰ ταῦτα 
ποιοίη, τὸν µὲν βουλόµενον βοηθεῖν ταῖς ἀδικουµέναις πόλεσι, τῷ δὲ µὴ βουλοµένῳ µὴ εἶναι 
ἔνορκον συµµαχεῖν τοῖς ἀδικουµένοις. 
 

Ø Ξεν. Ελλ. 6.4.1: 1 ἐκ δὲ τούτου οἱ µὲν Ἀθηναῖοι τάς τε φρουρὰς ἐκ τῶν πόλεων ἀπῆγον καὶ 
Ἰφικράτην καὶ τὰς ναῦς µετεπέµποντο, καὶ ὅσα ὕστερον ἔλαβε µετὰ τοὺς ὅρκους τοὺς ἐν 
Λακεδαίµονι γενοµένους, πάντα ἠνάγκασαν ἀποδοῦναι. 

 
 

Ø Ξεν. Ελλ. 6.4.3-4: 3 ἡ δ' ἐκκλησία ἀκούσασα ταῦτα ἐκεῖνον µὲν φλυαρεῖν ἡγήσατο: ἤδη 
γάρ, ὡς ἔοικε, τὸ δαιµόνιον ἦγεν: ἐπέστειλαν δὲ τῷ Κλεοµβρότῳ µὴ διαλύειν τὸ στράτευµα, 
ἀλλ' εὐθὺς ἄγειν ἐπὶ τοὺς Θηβαίους, εἰ µὴ αὐτονόµους ἀφίοιεν τὰς πόλεις. [ὁ δὲ Κλεόµβροτος, 
ἐπειδὴ ἐπύθετο τὴν εἰρήνην γεγενηµένην, πέµψας πρὸς τοὺς ἐφόρους ἠρώτα τί χρὴ ποιεῖν: οἱ δ' 
ἐκέλευσαν αὐτὸν στρατεύειν ἐπὶ τοὺς Θηβαίους, εἰ µὴ ἀφίοιεν τὰς Βοιωτίας πόλεις 
αὐτονόµους.] ἐπεὶ οὖν ᾔσθετο οὐχ ὅπως τὰς πόλεις ἀφιέντας, ἀλλ' οὐδὲ τὸ στράτευµα 
διαλύοντας, [ὡς ἀντετάττοντο πρὸς αὐτούς], οὕτω δὴ ἄγει τὴν στρατιὰν εἰς τὴν Βοιωτίαν. καὶ 
ᾗ µὲν οἱ Θηβαῖοι ἐµβαλεῖν αὐτὸν ἐκ τῶν Φωκέων προσεδόκων καὶ ἐπὶ στενῷ τινι ἐφύλαττον 
οὐκ ἐµβάλλει: διὰ Θισβῶν δὲ ὀρεινὴν καὶ ἀπροσδόκητον πορευθεὶς ἀφικνεῖται εἰς Κρεῦσιν, καὶ 
τὸ τεῖχος αἱρεῖ, καὶ τριήρεις τῶν Θηβαίων δώδεκα λαµβάνει. 4 ταῦτα δὲ ποιήσας καὶ ἀναβὰς 
ἀπὸ τῆς θαλάττης, ἐστρατοπεδεύσατο ἐν Λεύκτροις τῆς Θεσπικῆς. οἱ δὲ Θηβαῖοι 
ἐστρατοπεδεύσαντο ἐπὶ τῷ ἀπαντικρὺ λόφῳ οὐ πολὺ διαλείποντες, οὐδένας ἔχοντες συµµάχους 
ἀλλ' ἢ τοὺς Βοιωτούς. 
 

Ø Ξεν. Ελλ. 6.4.9-15: 9 ἐπεὶ δὲ ὡπλίζοντο ἑκάτεροι καὶ πρόδηλον ἤδη ἦν ὅτι µάχη ἔσοιτο, 
πρῶτον µὲν ἀπιέναι ὡρµηµένων ἐκ τοῦ Βοιωτίου στρατεύµατος τῶν τὴν ἀγορὰν 
παρεσκευακότων καὶ σκευοφόρων τινῶν καὶ τῶν οὐ βουλοµένων µάχεσθαι, περιιόντες κύκλῳ 
οἵ τε µετὰ τοῦ Ἱέρωνος µισθοφόροι καὶ οἱ τῶν Φωκέων πελτασταὶ καὶ τῶν ἱππέων Ἡρακλεῶται 
καὶ Φλειάσιοι ἐπιθέµενοι τοῖς ἀπιοῦσιν ἐπέστρεψάν τε αὐτοὺς καὶ κατεδίωξαν πρὸς τὸ 
στρατόπεδον τὸ τῶν Βοιωτῶν: ὥστε πολὺ µὲν ἐποίησαν µεῖζόν τε καὶ ἁθροώτερον ἢ πρόσθεν 
τὸ τῶν Βοιωτῶν στράτευµα. 10 ἔπειτα δέ, ἅτε καὶ πεδίου ὄντος τοῦ µεταξύ, προετάξαντο µὲν 
τῆς ἑαυτῶν φάλαγγος οἱ Λακεδαιµόνιοι τοὺς ἱππέας, ἀντετάξαντο δ' αὐτοῖς καὶ οἱ Θηβαῖοι τοὺς 
ἑαυτῶν. ἦν δὲ τὸ µὲν τῶν Θηβαίων ἱππικὸν µεµελετηκὸς διά τε τὸν πρὸς Ὀρχοµενίους πόλεµον 
καὶ διὰ τὸν πρὸς Θεσπιᾶς, τοῖς δὲ Λακεδαιµονίοις κατ' ἐκεῖνον τὸν χρόνον πονηρότατον ἦν τὸ 
ἱππικόν. 11 ἔτρεφον µὲν γὰρ τοὺς ἵππους οἱ πλουσιώτατοι: ἐπεὶ δὲ φρουρὰ φανθείη, τότε ἧκεν 
ὁ συντεταγµένος: λαβὼν δ' ἂν τὸν ἵππον καὶ ὅπλα ὁποῖα δοθείη αὐτῷ ἐκ τοῦ παραχρῆµα ἂν 
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ἐστρατεύετο: τῶν δ' αὖ στρατιωτῶν οἱ τοῖς σώµασιν ἀδυνατώτατοι καὶ ἥκιστα φιλότιµοι ἐπὶ 
τῶν ἵππων ἦσαν. 12 τοιοῦτον µὲν οὖν τὸ ἱππικὸν ἑκατέρων ἦν. τῆς δὲ φάλαγγος τοὺς µὲν 
Λακεδαιµονίους ἔφασαν εἰς τρεῖς τὴν ἐνωµοτίαν ἄγειν: τοῦτο δὲ συµβαίνειν αὐτοῖς οὐ πλέον ἢ 
εἰς δώδεκα τὸ βάθος. οἱ δὲ Θηβαῖοι οὐκ ἔλαττον ἢ ἐπὶ πεντήκοντα ἀσπίδων συνεστραµµένοι 
ἦσαν, λογιζόµενοι ὡς εἰ νικήσειαν τὸ περὶ τὸν βασιλέα, τὸ ἄλλο πᾶν εὐχείρωτον ἔσοιτο. 13 ἐπεὶ 
δὲ ἤρξατο ἄγειν ὁ Κλεόµβροτος πρὸς τοὺς πολεµίους, πρῶτον µὲν πρὶν καὶ αἰσθέσθαι τὸ µετ' 
αὐτοῦ στράτευµα ὅτι ἡγοῖτο, καὶ δὴ καὶ οἱ ἱππεῖς συνεβεβλήκεσαν καὶ ταχὺ ἥττηντο οἱ τῶν 
Λακεδαιµονίων: φεύγοντες δὲ ἐνεπεπτώκεσαν τοῖς ἑαυτῶν ὁπλίταις, ἔτι δὲ ἐνέβαλλον οἱ τῶν 
Θηβαίων λόχοι. ὅµως δὲ ὡς οἱ µὲν περὶ τὸν Κλεόµβροτον τὸ πρῶτον ἐκράτουν τῇ µάχῃ σαφεῖ 
τούτῳ τεκµηρίῳ γνοίη τις ἄν: οὐ γὰρ ἂν ἐδύναντο αὐτὸν ἀνελέσθαι καὶ ζῶντα ἀπενεγκεῖν, εἰ µὴ 
οἱ πρὸ αὐτοῦ µαχόµενοι ἐπεκράτουν ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ. 14 ἐπεὶ µέντοι ἀπέθανε Δείνων τε ὁ 
πολέµαρχος καὶ Σφοδρίας τῶν περὶ δαµοσίαν καὶ Κλεώνυµος ὁ υἱὸς αὐτοῦ, καὶ οἱ †µὲν ἵπποι 
καὶ οἱ συµφορεῖς τοῦ πολεµάρχου καλούµενοι οἵ τε ἄλλοι ὑπὸ τοῦ ὄχλου ὠθούµενοι 
ἀνεχώρουν, οἱ δὲ τοῦ εὐωνύµου ὄντες τῶν Λακεδαιµονίων ὡς ἑώρων τὸ δεξιὸν ὠθούµενον, 
ἐνέκλιναν: ὅµως δὲ πολλῶν τεθνεώτων καὶ ἡττηµένοι ἐπεὶ διέβησαν τὴν τάφρον ἣ πρὸ τοῦ 
στρατοπέδου ἔτυχεν οὖσα αὐτοῖς, ἔθεντο τὰ ὅπλα κατὰ χώραν ἔνθεν ὥρµηντο. ἦν µέντοι οὐ 
πάνυ ἐν ἐπιπέδῳ, ἀλλὰ πρὸς ὀρθίῳ µᾶλλόν τι τὸ στρατόπεδον. ἐκ δὲ τούτου ἦσαν µέν τινες τῶν 
Λακεδαιµονίων οἳ ἀφόρητον τὴν συµφορὰν ἡγούµενοι τό τε τροπαῖον ἔφασαν χρῆναι κωλύειν 
ἱστάναι τοὺς πολεµίους, τούς τε νεκροὺς µὴ ὑποσπόνδους, ἀλλὰ διὰ µάχης πειρᾶσθαι 
ἀναιρεῖσθαι. 15 οἱ δὲ πολέµαρχοι, ὁρῶντες µὲν τῶν συµπάντων Λακεδαιµονίων τεθνεῶτας 
ἐγγὺς χιλίους, ὁρῶντες δ' αὐτῶν Σπαρτιατῶν, ὄντων τῶν ἐκεῖ ὡς ἑπτακοσίων, τεθνηκότας περὶ 
τετρακοσίους, αἰσθανόµενοι δὲ τοὺς συµµάχους πάντας µὲν ἀθύµως ἔχοντας πρὸς τὸ µάχεσθαι, 
ἔστι δὲ οὓς αὐτῶν οὐδὲ ἀχθοµένους τῷ γεγενηµένῳ, συλλέξαντες τοὺς ἐπικαιριωτάτους 
ἐβουλεύοντο τί χρὴ ποιεῖν. ἐπεὶ δὲ πᾶσιν ἐδόκει ὑποσπόνδους τοὺς νεκροὺς ἀναιρεῖσθαι, οὕτω 
δὴ ἔπεµψαν κήρυκα περὶ σπονδῶν. οἱ µέντοι Θηβαῖοι µετὰ ταῦτα καὶ τροπαῖον ἐστήσαντο καὶ 
τοὺς νεκροὺς ὑποσπόνδους ἀπέδοσαν. 
 

Ø Πλουτ. Πελ. 23: [23.1] Ἐν δὲ τῇ µάχῃ τοῦ Ἐπαµεινώνδου τὴν φάλαγγα λοξὴν ἐπὶ τὸ 
εὐώνυµον ἕλκοντος, ὅπως τῶν ἄλλων Ἑλλήνων ἀπωτάτω γένηται τὸ δεξιὸν τῶν Σπαρτιατῶν 
καὶ τὸν Κλεόµβροτον ἐξώσῃ προσπεσὼν ἀθρόως κατὰ [23.2] κέρας καὶ βιασάµενος, οἱ µὲν 
πολέµιοι καταµαθόντες τὸ γινόµενον ἤρξαντο µετακινεῖν τῇ τάξει σφᾶς αὐτοὺς καὶ τὸ δεξιὸν 
ἀνέπτυσσον καὶ περιῆγον, ὡς κυκλωσόµενοι [23.3] καὶ περιβαλοῦντες ὑπὸ πλήθους τὸν 
Ἐπαµεινώνδαν, ὁ δὲ Πελοπίδας ἐν τούτῳ προεξέδραµε, καὶ συστρέψας τοὺς τριακοσίους 
δρόµῳ φθάνει, πρὶν ἀνατεῖναι τὸν Κλεόµβροτον τὸ κέρας ἢ συναγ<αγ>εῖν πάλιν εἰς τὸ αὐτὸ 
καὶ συγκλεῖσαι τὴν τάξιν, οὐ καθεστῶσιν ἀλλὰ θορυβουµένοις [23.4] δι' ἀλλήλων τοῖς 
Λακεδαιµονίοις ἐπιβαλών. καίτοι πάντων ἄκροι τεχνῖται καὶ σοφισταὶ τῶν πολεµικῶν ὄντες οἱ 
Σπαρτιᾶται πρὸς οὐδὲν οὕτως ἐπαίδευον αὑτοὺς καὶ συνείθιζον, ὡς τὸ µὴ πλανᾶσθαι µηδὲ 
ταράττεσθαι τάξεως διαλυθείσης, ἀλλὰ χρώµενοι πᾶσι πάντες ἐπιστάταις καὶ ζευγίταις, ὅπου 
ποτὲ καὶ σὺν οἷστισιν ὁ κίνδυνος καταλαµβάνοι, καὶ συναρµόττειν καὶ µάχεσθαι 
παραπλησίως. [23.5] τότε δ' ἡ τοῦ Ἐπαµεινώνδου φάλαγξ ἐπιφεροµένη µόνοις ἐκείνοις καὶ 
παραλλάττουσα τοὺς ἄλλους, ὅ τε Πελοπίδας µετὰ τάχους ἀπίστου καὶ τόλµης ἐν τοῖς ὅπλοις 
γενόµενος, συνέχεον τά τε φρονήµατα καὶ τὰς ἐπιστήµας αὐτῶν οὕτως, ὥστε φυγὴν καὶ φόνον 
Σπαρτιατῶν ὅσον [23.6] οὔπω πρότερον γενέσθαι. διὸ τῷ Ἐπαµεινώνδᾳ βοιωταρχοῦντι µὴ 
βοιωταρχῶν, καὶ πάσης ἡγουµένῳ τῆς δυνάµεως µικροῦ µέρους ἄρχων, ἴσον ἠνέγκατο δόξης 
τῆς νίκης ἐκείνης καὶ τοῦ κατορθώµατος. 
 

Ø Διοδ. 15.57: [15,57] Τοῦ δ' ἐνιαυσίου χρόνου διεληλυθότος ᾿Αθήνησι µὲν ἦρχε Δυσνίκητος, 
ἐν ῾Ρώµῃ δὲ ἀντὶ τῶν ὑπάτων χιλίαρχοι κατεστάθησαν τέτταρες, Κόιντος Σερουίλιος καὶ 
Λεύκιος Φούριος, ἔτι δὲ Γάιος (Λεύκιος) Λικίνιος καὶ Πόπλιος Κοίλιος. Ἐπὶ δὲ τούτων Θηβαῖοι 
µεγάλῃ δυνάµει στρατεύσαντες ἐπ' ᾿Ορχοµενὸν ἐπεβάλοντο µὲν ἐξανδραποδίσασθαι τὴν πόλιν, 
᾿Επαµεινώνδου δὲ συµβουλεύσαντος ὅτι τὰ διὰ τῆς ἀνδρείας κατεργασθέντα τῇ φιλανθρωπίᾳ 
δεῖ διαφυλάττειν τοὺς τῆς τῶν ῾Ελλήνων ἡγεµονίας ὀρεγοµένους, µετέγνωσαν. διόπερ τοὺς µὲν 
᾿Ορχοµενίους εἰς τὴν τῶν συµµάχων χώραν κατέταξαν,µετὰ δὲ ταῦτα Φωκεῖς καὶ Αἰτωλοὺς καὶ 
Λοκροὺς φίλους ποιησάµενοι τὴν εἰς Βοιωτίαν ἐπάνοδον ἐποιήσαντο. (2) ᾿Ιάσων δὲ ὁ Φερῶν 
τύραννος ἀεὶ µᾶλλον αὐξόµενος ἐστράτευσεν εἰς τὴν Λοκρίδα, καὶ τὴν µὲν ῾Ηράκλειαν τὴν ἐν 
Τραχινίᾳ διὰ προδοσίας ἑλὼν ἀνάστατον ἐποίησε, καὶ τὴν χώραν Οἰταίοις καὶ Μηλιεῦσιν 
ἐδωρήσατο· µετὰ δὲ ταῦτα ἐπὶ τὴν Πεῤῥαιβίαν ἀναζεύξας τῶν πόλεων τὰς µὲν λόγοις 
φιλανθρώποις προσηγάγετο, τὰς δὲ διὰ τῆς βίας ἐχειρώσατο. Ταχὺ δὲ τῆς δυναστείας αὐτοῦ 
στερεουµένης, οἱ τὴν Θετταλίαν οἰκοῦντες ὑφεωρῶντο τὴν αὔξησιν αὐτοῦ καὶ τὴν πλεονεξίαν. 
(3) Ἅµα δὲ τούτοις πραττοµένοις ἐν τῇ πόλει τῶν ᾿Αργείων ἐγένετο στάσις καὶ φόνος τοσοῦτος, 
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ὅσος παρ' ἑτέροις τῶν ῾Ελλήνων οὐδέποτε γεγονέναι µνηµονεύεται. ἐκλήθη δὲ ὁ νεωτερισµὸς 
οὗτος παρὰ τοῖς ῞Ελλησι σκυταλισµός, διὰ τὸν τρόπον τοῦ θανάτου ταύτης τυχὼν τῆς 
προσηγορίας. 
 

Ø Ξεν. Ελλ. 6.4.20: 20 τῶν δὲ Ἀθηναίων ἡ βουλὴ ἐτύγχανεν ἐν ἀκροπόλει καθηµένη. ἐπεὶ δ' 
ἤκουσαν τὸ γεγενηµένον, ὅτι µὲν σφόδρα ἠνιάθησαν πᾶσι δῆλον ἐγένετο: οὔτε γὰρ ἐπὶ ξένια 
τὸν κήρυκα ἐκάλεσαν, περί τε τῆς βοηθείας οὐδὲν ἀπεκρίναντο. καὶ Ἀθήνηθεν µὲν οὕτως 
ἀπῆλθεν ὁ κῆρυξ. πρὸς µέντοι Ἰάσονα, σύµµαχον ὄντα, ἔπεµπον σπουδῇ οἱ Θηβαῖοι, 
κελεύοντες βοηθεῖν, διαλογιζόµενοι πῇ τὸ µέλλον ἀποβήσοιτο. 

 
 

Ø Διοδ. 15.59: [15,59] Περὶ δὲ τοὺς αὐτοὺς χρόνους Λυκοµήδης ὁ Τεγεάτης ἔπεισε τοὺς 
᾿Αρκάδας εἰς µίαν συντέλειαν ταχθῆναι καὶ κοινὴν ἔχειν σύνοδον συνεστῶσαν ἐξ ἀνδρῶν 
µυρίων, καὶ τούτους ἐξουσίαν ἔχειν περὶ πολέµου καὶ εἰρήνης βουλεύεσθαι. (2) Γενοµένης δὲ 
στάσεως µεγάλης παρὰ τοῖς ᾿Αρκάσι, καὶ διὰ τῶν ὅπλων διακριθέντων τῶν διαφεροµένων, 
πολλοὶ µὲν ἀνῃρέθησαν, πλείους δὲ τῶν χιλίων καὶ τετρακοσίων ἔφυγον, οἱ µὲν εἰς τὴν 
Σπάρτην, οἱ δ' εἰς τὸ Παλλάντιον. (3) Οὗτοι µὲν οὖν ἐκδοθέντες ὑπὸ τῶν Παλλαντίων, ὑπὸ τῶν 
νενικηκότων ἐσφαγιάσθησαν· οἱ δ' εἰς τὴν Σπάρτην φυγόντες ἔπεισαν τοὺς Λακεδαιµονίους εἰς 
τὴν ᾿Αρκαδίαν στρατεῦσαι. (4) Διόπερ ᾿Αγησίλαος ὁ βασιλεὺς µετὰ δυνάµεως καὶ τῶν 
φυγάδων ἐνέβαλεν εἰς τὴν τῶν Τεγεατῶν χώραν διὰ τὸ δοκεῖν τούτους τῆς στάσεως καὶ τῆς 
φυγῆς αἰτίους γεγονέναι. πορθήσας δὲ τὴν χώραν καὶ τῇ πόλει προσβολὰς ποιησάµενος 
κατεπλήξατο τῶν ᾿Αρκάδων τοὺς ἐναντιοπραγοῦντας. 
 

Ø Διοδ. 15.62.3-5: (3) Οἱ δὲ ᾿Αρκάδες, καίπερ νενικηκότες, ὅµως εὐλαβοῦντο τὸ βάρος τῆς 
Σπάρτης, καὶ καθ' αὑτοὺς οὐχ ὑπέλαβον δυνήσεσθαι τοῖς Λακεδαιµονίοις διαπολεµεῖν. Διὸ καὶ 
παραλαβόντες ᾿Αργείους τε καὶ ᾿Ηλείους, τὸ µὲν πρῶτον πρέσβεις ἀπέστειλαν εἰς τὰς ᾿Αθήνας, 
ἀξιοῦντες συµµαχίαν ποιήσασθαι κατὰ τῶν Σπαρτιατῶν, ὡς δ' οὐδεὶς αὐτοῖς προσεῖχε, 
διαπρεσβευσάµενοι πρὸς τοὺς Θηβαίους ἔπεισαν αὐτοὺς συµµαχίαν συνθέσθαι κατὰ τῶν 
Λακεδαιµονίων. (4) Εὐθὺς οὖν οἱ Βοιωτοὶ τὴν δύναµιν ἐξῆγον, προσλαβόµενοι συµµάχους 
Λοκρούς τε καὶ Φωκεῖς. Οὗτοι µὲν οὖν προῆγον ἐπὶ τὴν Πελοπόννησον, βοιωταρχούντων 
᾿Επαµεινώνδου καὶ Πελοπίδου· τούτοις γὰρ οἱ ἄλλοι βοιωτάρχαι παρεκεχωρήκεισαν ἑκουσίως 
τῆς στρατηγίας διά τε τὴν σύνεσιν καὶ τὴν ἀνδρείαν τῶν ἀνδρῶν. (5) Ὡς δὲ κατήντησαν ἐπὶ τὴν 
᾿Αρκαδίαν, ἧκον πρὸς αὐτοὺς πανδηµεὶ οἵ τε ᾿Αρκάδες καὶ ᾿Ηλεῖοι καὶ ᾿Αργεῖοι καὶ οἱ ἄλλοι 
σύµµαχοι πάντες. ἀθροισθέντων δὲ πλειόνων ἢ πεντακισµυρίων, οἱ µὲν ἡγεµόνες αὐτῶν 
συνεδρεύσαντες ἔγνωσαν ἐπ' αὐτὴν βαδίζειν τὴν Σπάρτην καὶ πᾶσαν τὴν Λακωνικὴν πορθῆσαι. 

 
 

Ø Ξεν. Ελλ. 6.5.24: 24 οἱ δὲ Θηβαῖοι ἤκουον µὲν ταῦτα, ἀντελογίζοντο δὲ ὅτι δυσεµβολωτάτη 
µὲν ἡ Λακωνικὴ ἐλέγετο εἶναι, φρουρὰς δὲ καθεστάναι ἐνόµιζον ἐπὶ τοῖς εὐπροσοδωτάτοις. καὶ 
γὰρ ἦν Ἰσχόλαος µὲν ἐν Οἰῷ τῆς Σκιρίτιδος, ἔχων νεοδαµώδεις τε φρουροὺς καὶ τῶν Τεγεατῶν 
φυγάδων τοὺς νεωτάτους περὶ τετρακοσίους: ἦν δὲ καὶ ἐπὶ Λεύκτρῳ ὑπὲρ τῆς Μαλεάτιδος ἄλλη 
φρουρά. ἐλογίζοντο δὲ καὶ τοῦτο οἱ Θηβαῖοι, ὡς καὶ συνελθοῦσαν ἂν ταχέως τὴν τῶν 
Λακεδαιµονίων δύναµιν καὶ µάχεσθαι ἂν αὐτοὺς οὐδαµοῦ ἄµεινον ἢ ἐν τῇ ἑαυτῶν. ἃ δὴ πάντα 
λογιζόµενοι οὐ πάνυ προπετεῖς ἦσαν εἰς τὸ ἰέναι εἰς τὴν Λακεδαίµονα. 
 

Ø Παυσ. Βοιωτ. 14.4: [14.4] τότε δὲ ὁ Ἐπαµινώνδας ὡς τοὺς Θεσπιεῖς καταφεύγοντας ἐς τὸν 
Κερησσὸν ἐξεῖλε, πρὸς τὰ ἐν Πελοποννήσῳ παραυτίκα ἔσπευδεν ἅτε καὶ τῶν Ἀρκάδων 
προθύµως µεταπεµποµένων. ἐλθὼν δὲ Ἀργείους µὲν προσελάβετο ἑκουσίους συµµάχους, 
Μαντινέας δὲ κατὰ κώµας ὑπὸ Ἀγησιπόλιδος διῳκισµένους ἐς τὴν ἀρχαίαν συνήγαγεν αὖθις 
πόλιν: τὰ δὲ πολίσµατα τὰ Ἀρκάδων ὁπόσα εἶχεν ἀσθενῶς καταλῦσαι πείσας τοὺς Ἀρκάδας, 
πατρίδα ἐν κοινῷ σφισιν ᾤκισεν, ἣ Μεγάλη καὶ ἐς ἡµᾶς ἔτι καλεῖται πόλις. 

 
 

Ø Διοδ. 15.66: [15,66] ᾿Επαµεινώνδας δὲ φύσει µεγαλεπίβολος ὢν καὶ δόξης ὀρεγόµενος 
αἰωνίου, συνεβούλευε τοῖς τε ᾿Αρκάσι καὶ τοῖς ἄλλοις συµµάχοις οἰκίσαι τὴν Μεσσήνην, πολλὰ 
µὲν ἔτη γεγενηµένην ἀνάστατον ὑπὸ Λακεδαιµονίων, τόπον δ' εὔθετον ἔχουσαν κατὰ τῆς 
Σπάρτης. συγκατατιθεµένων δὲ πάντων ἀνεζήτησε τοὺς ἀπολελειµµένους τῶν Μεσσηνίων, καὶ 
τῶν ἄλλων τοὺς βουλοµένους καταλέξας εἰς τὴν πολιτείαν ἀνέκτισε τὴν Μεσσήνην, πολλοὺς 
ποιήσας αὐτῆς οἰκήτορας. τούτοις δὲ κατακληρουχήσας τὴν χώραν καὶ ἀνοικοδοµήσας 
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ἀνέσωσε πόλιν ἐπίσηµον ῾Ελληνίδα, καὶ µεγάλης ἀποδοχῆς ἔτυχε παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις. (2) 
Οὐκ ἀνοίκειον δ' εἶναι νοµίζω, πολλάκις τῆς Μεσσήνης ἁλούσης καὶ κατασκαφείσης, τὰ περὶ 
αὐτὴν ἀπ' ἀρχῆς ὡς ἐν κεφαλαίοις παραδραµεῖν. Τὸ µὲν οὖν παλαιὸν οἱ ἀπὸ Νηλέως καὶ 
Νέστορος κατέσχον αὐτὴν µέχρι τῶν Τρωικῶν χρόνων, µετὰ δὲ ταῦθ' ὁ ᾿Αγαµέµνονος 
᾿Ορέστης καὶ οἱ ἀπὸ τούτου µέχρι τῆς καθόδου τῶν ῾Ηρακλειδῶν, ἀπὸ δὲ ταύτης Κρεσφόντης 
ἔλαχε τὴν Μεσσηνίαν µερίδα, καὶ οἱ ἀπὸ τούτου µέχρι τινὸς ἐβασίλευσαν αὐτῆς· ὕστερον δὲ 
τῶν ἀπὸ Κρεσφόντου τὴν βασιλείαν ἀποβαλόντων Λακεδαιµόνιοι κύριοι κατέστησαν αὐτῆς. 
(3) Μετὰ δὲ ταῦτα Τηλέκλου τοῦ βασιλέως τῶν Λακεδαιµονίων ἀποθανόντος ἐν ἀγῶνι 
κατεπολεµήθησαν ὑπὸ Λακεδαιµονίων οἱ Μεσσήνιοι. Τοῦτον δὲ τὸν πόλεµον εἰκοσαετῆ φασι 
γενέσθαι, κατοµοσαµένων τῶν Λακεδαιµονίων µὴ ἀνακάµψειν εἰς τὴν Σπάρτην, ἐὰν µὴ 
Μεσσήνην ἕλωσιν. Τότε δὲ συνέβη τοὺς παρθενίας ὀνοµασθέντας γεννηθῆναι καὶ κτίσαι τὴν 
τῶν Ταραντίνων πόλιν. Ὕστερον δὲ δουλευόντων Μεσσηνίων τοῖς Λακεδαιµονίοις, 
᾿Αριστοµένης ἔπεισε τοὺς Μεσσηνίους ἀποστῆναι τῶν Σπαρτιατῶν, καὶ πολλὰ κακὰ 
διειργάσατο τοὺς Σπαρτιάτας, ὅτε καὶ Τυρταῖος ὁ ποιητὴς ὑπὸ ᾿Αθηναίων ἡγεµὼν ἐδόθη τοῖς 
Σπαρτιάταις. (4) Ἔνιοι δὲ τὸν ᾿Αριστοµένη γεγονέναι φασὶ κατὰ τὸν εἰκοσαετῆ πόλεµον. Ὁ δ' 
ὕστατος ἐγένετο πόλεµος αὐτοῖς σεισµοῦ µεγάλου γενοµένου· καὶ τῆς µὲν Σπάρτης ὅλης 
σχεδὸν συγχυθείσης, ἀνδρῶν δ' ἐρήµου γενοµένης, οἱ Μεσσηνίων περιλειφθέντες ᾤκισαν τὴν 
᾿Ιθώµην µετὰ τῶν συναποστάντων Εἱλώτων, ἀναστάτου γεγενηµένης τῆς Μεσσήνης πολλοὺς 
χρόνους. (5) Ἀτυχήσαντες δ' ἐν πᾶσι τοῖς πολέµοις, τὸ τελευταῖον ἀνάστατοι γενόµενοι 
κατῴκησαν ἐν Ναυπάκτῳ, δόντων αὐτοῖς ᾿Αθηναίων οἰκητήριον τήνδε τὴν πόλιν. Καὶ τινὲς µὲν 
αὐτῶν εἰς Κεφαλληνίαν ἐξέπεσον, τινὲς δ' ἐν Σικελίᾳ Μεσσήνην τὴν ἀπ' ἐκείνων ὀνοµασθεῖσαν 
κατῴκησαν. (6) Τὸ δὲ τελευταῖον κατὰ τοὺς ὑποκειµένους καιροὺς Θηβαῖοι, πείσαντος αὐτοὺς 
᾿Επαµεινώνδου καὶ πανταχόθεν συναγαγόντος τοὺς Μεσσηνίους, ᾤκισαν τὴν Μεσσήνην καὶ 
τὴν ἀρχαίαν αὐτοῖς χώραν ἀποκατέστησαν. Περὶ µὲν οὖν τὴν Μεσσήνην τοσαύτας καὶ 
τηλικαύτας συνέβη γενέσθαι µεταβολάς. 
 

Ø Παυσ. Βοιωτ. 14.5: [14.5] ὁ µὲν δὴ χρόνος βοιωταρχοῦντι Ἐπαµινώνδᾳ διήνυστο, 
τεθνάναι δὲ ἐτέτακτο ἐπιλαβόντα ἄνδρα τῆς ἀρχῆς: ὁ οὖν Ἐπαµινώνδας ὑπεριδὼν ὡς οὐκ ὄντα 
ἐν καιρῷ τὸν νόµον ἐβοιωτάρχει καὶ ἀφικόµενος τῷ στρατῷ πρὸς τὴν Σπάρτην, ὡς οὐκ 
ἀντεπῆγεν Ἀγησίλαος µαχούµενος, οὕτω πρὸς τὸν οἰκισµὸν τρέπεται Μεσσήνης. καὶ οἰκιστὴς 
Μεσσηνίοις τοῖς νῦν ἐστιν Ἐπαµινώνδας: καί µοι τὰ ἐς τὸν οἰκισµὸν ἐδήλωσε τὰ ἐς αὐτοὺς 
ἔχοντα Μεσσηνίους. 

 
 

Ø Ξεν. Ελλ. 6.5.50: 50 τῶν δ' ἐν τῇ Λακεδαίµονι πολεµίων Ἀρκάδες µὲν καὶ Ἀργεῖοι καὶ 
Ἠλεῖοι πολλοὶ ἀπεληλύθεσαν, ἅτε ὅµοροι οἰκοῦντες, οἱ µὲν ἄγοντες οἱ δὲ φέροντες ὅ τι 
ἡρπάκεσαν. οἱ δὲ Θηβαῖοι καὶ οἱ ἄλλοι τὰ µὲν καὶ διὰ τοῦτο ἀπιέναι ἐβούλοντο ἐκ τῆς χώρας, 
ὅτι ἑώρων ἐλάττονα τὴν στρατιὰν καθ' ἡµέραν γιγνοµένην, τὰ δέ, ὅτι σπανιώτερα τὰ ἐπιτήδεια 
ἦν: τὰ µὲν γὰρ ἀνήλωτο, τὰ δὲ διήρπαστο, τὰ δὲ ἐξεκέχυτο, τὰ δὲ κατεκέκαυτο: πρὸς δ' ἔτι καὶ 
χειµὼν ἦν, ὥστ' ἤδη πάντες ἀπιέναι ἐβούλοντο. 
 

Ø Διοδ. 15.63.2: (2) Ἀλλὰ γὰρ οὐδὲν ἰσχυρότερόν ἐστιν ἀνάγκης καὶ τύχης, δι' ὧν ἐβιάσθησαν 
οἱ Λακεδαιµόνιοι τῶν πολεµιωτάτων δεηθῆναι. Ὅµως δ' οὐ διεσφάλησαν τῶν ἐλπίδων. Ό γὰρ 
τῶν ᾿Αθηναίων δῆµος, µεγαλόψυχος ὢν καὶ φιλάνθρωπος, τὴν µὲν τῶν Θηβαίων ἰσχὺν οὐ 
κατεπλάγησαν, τοῖς δὲ Λακεδαιµονίοις ὑπὲρ ἀνδραποδισµοῦ κινδυνεύουσιν ἐψηφίσαντο 
βοηθεῖν πανδηµεί. Καὶ παραχρῆµα στρατηγὸν καταστήσαντες τὸν ᾿Ιφικράτην ἐξέπεµψαν καὶ 
τοὺς νέους αὐθηµερόν, ὄντας µυρίους καὶ δισχιλίους. ᾿Ιφικράτης µὲν οὖν, προθύµους ἔχων τοὺς 
στρατιώτας, προῆγε µετὰ τῆς δυνάµεως κατὰ σπουδήν.  

 
 

Ø Ξεν. Ελλ. 6.5.49: 49 µετὰ ταῦτα ἐβουλεύοντο οἱ Ἀθηναῖοι, καὶ τῶν µὲν ἀντιλεγόντων οὐκ 
ἠνείχοντο ἀκούοντες, ἐψηφίσαντο δὲ βοηθεῖν πανδηµεί, καὶ Ἰφικράτην στρατηγὸν εἵλοντο. ἐπεὶ 
δὲ τὰ ἱερὰ ἐγένετο καὶ παρήγγειλεν ἐν Ἀκαδηµείᾳ δειπνοποιεῖσθαι, πολλοὺς ἔφασαν προτέρους 
αὐτοῦ Ἰφικράτους ἐξελθεῖν. ἐκ δὲ τούτου ἡγεῖτο µὲν ὁ Ἰφικράτης, οἱ δ' ἠκολούθουν, νοµίζοντες 
ἐπὶ καλόν τι ἔργον ἡγήσεσθαι. ἐπεὶ δὲ ἀφικόµενος εἰς Κόρινθον διέτριβέ τινας ἡµέρας, εὐθὺς 
µὲν ἐπὶ ταύτῃ τῇ διατριβῇ πρῶτον ἔψεγον αὐτόν: ὡς δ' ἐξήγαγέ ποτε, προθύµως µὲν ἠκολούθουν 
ὅποι ἡγοῖτο, προθύµως δ', εἰ πρὸς τεῖχος προσάγοι, προσέβαλλον. 
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Ø Ξεν. Ελλ. 6.5.52: 2 µαθεῖν δὲ βουλόµενος εἰ παρεληλυθότες εἶεν οἱ Θηβαῖοι τὸ Ὄνειον 
ἔπεµψε σκοποὺς τούς τε Ἀθηναίων ἱππέας καὶ τοὺς Κορινθίων ἅπαντας. καίτοι ἰδεῖν µὲν οὐδὲν 
ἧττον ὀλίγοι τῶν πολλῶν ἱκανοί: εἰ δὲ δέοι ἀποχωρεῖν, πολὺ ῥᾷον τοῖς ὀλίγοις ἢ τοῖς πολλοῖς 
καὶ ὁδοῦ εὐπόρου τυχεῖν καὶ καθ' ἡσυχίαν ἀποχωρῆσαι. τὸ δὲ πολλούς τε προσάγειν καὶ ἥττονας 
τῶν ἐναντίων πῶς οὐ πολλὴ ἀφροσύνη; καὶ γὰρ δὴ ἅτε ἐπὶ πολὺ παραταξάµενοι χωρίον οἱ ἱππεῖς 
διὰ τὸ πολλοὶ εἶναι, ἐπεὶ ἔδει ἀποχωρεῖν, πολλῶν καὶ χαλεπῶν χωρίων ἐπελάβοντο: ὥστε οὐκ 
ἐλάττους ἀπώλοντο εἴκοσιν ἱππέων. καὶ τότε µὲν οἱ Θηβαῖοι ὅπως ἐβούλοντο ἀπῆλθον. 
 

Ø Παυσ. Βοιωτ. 14.7:  [14.7] Ἐπαµινώνδας δὲ τοὺς ἐπιθεµένους τρέπεται καὶ πρὸς αὐτὸ 
ἀφικόµενος Ἀθηναίων τὸ ἄστυ, ὡς ἐπεξιέναι µαχουµένους τοὺς Ἀθηναίους ἐκώλυεν Ἰφικράτης, 
ὁ δὲ αὖθις ἐς τὰς Θήβας ἀπήλαυνε. καὶ δίκην µὲν ἔφυγεν ὑπὲρ θανάτου, διότι ἐβοιωτάρχησεν 
ἐξήκοντος ἤδη τοῦ χρόνου: λέγονται δὲ οἱ δικάζειν λαχόντες οὐδὲ ἀρχὴν περὶ αὐτοῦ θέσθαι τὴν 
ψῆφον. 

 

Ø Πλουτ. Πελ. 24-25: [24.1] Εἰς µέντοι Πελοπόννησον ἀµφότεροι βοιωταρχοῦντες ἐνέβαλον 
καὶ τῶν ἐθνῶν τὰ πλεῖστα προσήγοντο, Λακεδαιµονίων ἀποστήσαντες Ἦλιν, Ἄργος, Ἀρκαδίαν 
σύµπασαν, αὐτῆς τῆς Λακωνικῆς τὰ πλεῖστα. [24.2] καίτοι χειµῶνος µὲν ἦσαν αἱ περὶ τροπὰς 
ἀκµαί, µηνὸς δὲ τοῦ τελευταίου φθίνοντος ὀλίγαι περιῆσαν ἡµέραι, καὶ τὴν ἀρχὴν ἔδει 
παραλαµβάνειν ἑτέρους εὐθὺς ἱσταµένου τοῦ πρώτου µηνός, ἢ θνῄσκειν τοὺς µὴ 
παραδιδόντας. [24.3] οἱ δ' ἄλλοι βοιωτάρχαι, καὶ τὸν νόµον δεδιότες τοῦτον, καὶ τὸν χειµῶνα 
φεύγοντες, ἀπάγειν ἔσπευδον ἐπ' οἴκου τὸ στράτευµα, Πελοπίδας δὲ πρῶτος Ἐπαµεινώνδᾳ 
γενόµενος σύµψηφος καὶ συµπαρορµήσας τοὺς πολίτας, [24.4] ἦγεν ἐπὶ τὴν Σπάρτην καὶ 
διεβίβαζε τὸν Εὐρώταν, καὶ πολλὰς µὲν ᾕρει πόλεις αὐτῶν, πᾶσαν δὲ τὴν χώραν ἐπόρθει µέχρι 
θαλάσσης, ἡγούµενος ἑπτὰ µυριάδων Ἑλληνικῆς στρατιᾶς, ἧς ἔλαττον ἢ δωδέκατον ἦσαν 
αὐτοὶ [24.5] Θηβαῖοι µέρος. ἀλλ' ἡ δόξα τῶν ἀνδρῶν ἄνευ δόγµατος κοινοῦ καὶ ψηφίσµατος 
ἐποίει τοὺς συµµάχους ἕπεσθαι [24.6] σιωπῇ πάντας ἡγουµένοις ἐκείνοις. ὁ γὰρ πρῶτος ὡς 
ἔοικε καὶ κυριώτατος νόµος τῷ σῴζεσθαι δεοµένῳ τὸν [24.7] σῴζειν δυνάµενον ἄρχοντα κατὰ 
φύσιν ἀποδίδωσι· κἂν ὥσπερ οἱ πλέοντες εὐδίας οὔσης ἢ παρ' ἀκτὴν ὁρµοῦντες ἀσελγῶς 
προσενεχθῶσι τοῖς κυβερνήταις καὶ θρασέως, ἅµα τῷ χειµῶνα καὶ κίνδυνον καταλαµβάνειν 
πρὸς ἐκείνους [24.8] ἀποβλέπουσι καὶ τὰς ἐλπίδας ἐν ἐκείνοις ἔχουσι. καὶ γὰρ Ἀργεῖοι καὶ 
Ἠλεῖοι καὶ Ἀρκάδες, ἐν τοῖς συνεδρίοις ἐρίζοντες καὶ διαφερόµενοι πρὸς τοὺς Θηβαίους ὑπὲρ 
ἡγεµονίας, ἐπ' αὐτῶν τῶν ἀγώνων καὶ παρὰ τὰ δεινὰ τοῖς ἐκείνων αὐθαιρέτως πειθόµενοι 
στρατηγοῖς ἠκολούθουν [24.9] ἐν ἐκείνῃ τῇ στρατείᾳ, καὶ πᾶσαν µὲν Ἀρκαδίαν εἰς µίαν 
δύναµιν συνέστησαν, τὴν δὲ Μεσσηνίαν χώραν νεµοµένων Σπαρτιατῶν ἀποτεµόµενοι, τοὺς 
παλαιοὺς Μεσσηνίους 10 ἐκάλουν καὶ κατῆγον, Ἰθώµην συνοικίσαντες. ἀπιόντες δ' ἐπ' οἴκου 
διὰ Κεγχρεῶν, Ἀθηναίους ἐνίκων, ἐπιχειροῦντας ἁψιµαχεῖν περὶ τὰ στενὰ καὶ κωλύειν τὴν 
πορείαν.[25.1] Ἐπὶ δὲ τούτοις οἱ µὲν ἄλλοι πάντες ὑπερηγάπων τὴν ἀρετὴν καὶ τὴν τύχην 
ἐθαύµαζον, ὁ δὲ συγγενὴς καὶ πολιτικὸς φθόνος, ἅµα τῇ δόξῃ τῶν ἀνδρῶν συναυξόµενος, οὐ 
καλὰς οὐδὲ πρεπούσας ὑποδοχὰς παρεσκεύαζεν αὐτοῖς. [25.2] θανάτου γὰρ ἀµφότεροι δίκας 
ἔφυγον ἐπανελθόντες, ὅτι τοῦ νόµου κελεύοντος ἐν τῷ πρώτῳ µηνὶ παραδοῦναι τὴν 
βοιωταρχίαν ἑτέροις, ὃν Βουκάτιον ὀνοµάζουσι, τέτταρας ὅλους προσεπελάβοντο µῆνας, ἐν οἷς 
τὰ περὶ Μεσσήνην [25.3] καὶ Ἀρκαδίαν καὶ τὴν Λακωνικὴν διῴκησαν. εἰσήχθη µὲν οὖν 
πρότερος εἰς τὸ δικαστήριον Πελοπίδας, δι' ὃ καὶ [25.4] µᾶλλον ἐκινδύνευσεν, ἀµφότεροι δ' 
ἀπελύθησαν. τὸ δὲ συκοφάντηµα καὶ τὴν πεῖραν Ἐπαµεινώνδας ἤνεγκε πρᾴως, µέγα µέρος 
ἀνδρείας καὶ µεγαλοψυχίας τὴν ἐν τοῖς πολιτικοῖς ἀνεξικακίαν ποιούµενος· Πελοπίδας δὲ καὶ 
φύσει θυµοειδέστερος ὤν, καὶ παροξυνόµενος ὑπὸ τῶν φίλων ἀµύνασθαι τοὺς ἐχθρούς, 
ἐπελάβετο τοιαύτης αἰτίας. [25.5] Μενεκλείδας ὁ ῥήτωρ ἦν µὲν εἷς τῶν µετὰ Πελοπίδου καὶ 
Μέλωνος εἰς τὴν Χάρωνος οἰκίαν συνελθόντων, ἐπεὶ δὲ τῶν ἴσων οὐκ ἠξιοῦτο παρὰ τοῖς 
Θηβαίοις, δεινότατος µὲν ὢν λέγειν, ἀκόλαστος δὲ καὶ κακοήθης τὸν τρόπον, ἐχρῆτο τῇ φύσει 
πρὸς τὸ συκοφαντεῖν καὶ διαβάλλειν τοὺς κρείττονας, οὐδὲ µετὰ <τὴν> δίκην ἐκείνην 
παυσάµενος. [25.6] Ἐπαµεινώνδαν µὲν οὖν ἐξέκρουσε τῆς βοιωταρχίας καὶ κατεπολιτεύσατο 
πολὺν χρόνον, Πελοπίδαν δὲ πρὸς µὲν τὸν δῆµον οὐκ ἴσχυσε διαβαλεῖν, ἐπεχείρει δὲ 
συγκροῦσαι [25.7] τῷ Χάρωνι· καὶ κοινήν τινα τοῦ φθόνου παραµυθίαν ἔχοντος, ὧν ἂν αὐτοὶ 
µὴ δύνωνται βελτίους φανῆναι, τούτους <ἐὰν> ἁµῶς γέ πως ἑτέρων ἀποδείξωσι κακίους, πολὺς 
ἦν πρὸς τὸν δῆµον αὔξων τὰ τοῦ Χάρωνος ἔργα, καὶ τὰς [25.8] στρατηγίας τὰς ἐκείνου καὶ τὰς 
νίκας ἐγκωµιάζων. τῆς δὲ πρὸς Πλαταιὰς ἱπποµαχίας, ἣν πρὸ τῶν Λευκτρικῶν ἐνίκησαν 
ἡγουµένου Χάρωνος, ἐπεχείρησεν ἀνάθηµα [25.9] τοιόνδε ποιῆσαι. Ἀνδροκύδης ὁ Κυζικηνὸς 
ἐκλαβὼν παρὰ τῆς πόλεως πίνακα γράψαι µάχης ἑτέρας, ἐπετέλει τὸ [25.10] ἔργον ἐν Θήβαις. 
γενοµένης δὲ τῆς ἀποστάσεως καὶ τοῦ πολέµου συµπεσόντος, οὐ πολὺ τοῦ τέλος ἔχειν 
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ἐλλείποντα [25.11] τὸν πίνακα παρ' ἑαυτοῖς οἱ Θηβαῖοι κατέσχον. τοῦτον οὖν ὁ Μενεκλείδας 
ἔπειθεν ἀναθέντας ἐπιγράψαι τοὔνοµα τοῦ Χάρωνος, ὡς ἀµαυρώσων τὴν Πελοπίδου καὶ 
Ἐπαµεινών[25.12]δου δόξαν. ἦν δ' ἀβέλτερος ἡ φιλοτιµία, παρὰ τοσούτους καὶ τηλικούτους 
ἀγῶνας ἑνὸς ἔργου καὶ µιᾶς νίκης ἀγαπωµένης, ἐν ᾗ Γεράδαν τινὰ τῶν ἀσήµων Σπαρτιατῶν καὶ 
τεσσαράκοντα µετ' αὐτοῦ πεσεῖν, ἄλλο δ' οὐδὲν µέγα [25.13] πραχθῆναι λέγουσι. τοῦτο τὸ 
ψήφισµα γράφεται Πελοπίδας παρανόµων, ἰσχυριζόµενος ὅτι Θηβαίοις οὐ πάτριον ἦν ἰδίᾳ κατ' 
ἄνδρα τιµᾶν, ἀλλὰ τῇ πατρίδι κοινῶς τὸ τῆς [25.14] νίκης ὄνοµα σῴζειν. καὶ τὸν µὲν Χάρωνα 
παρὰ πᾶσαν τὴν δίκην ἐγκωµιάζων ἀφθόνως διετέλεσε, τὸν δὲ Μενεκλείδαν βάσκανον καὶ 
πονηρὸν ἐξελέγχων, καὶ τοὺς Θηβαίους [25.15] ἐρωτῶν, εἰ µηδὲν αὐτοῖς καλὸν πέπρακται… ὃ 
µὴ Μενεκλείδαν ζηµιῶσαι χρήµασιν, ἃ µὴ δυνάµενος ἐκτεῖσαι διὰ πλῆθος, ὕστερον ἐπεχείρησε 
κινῆσαι καὶ µεταστῆσαι τὴν πολιτείαν. ταῦτα µὲν οὖν ἔχει τινὰ καὶ τοῦ βίου… ἀποθεώρησιν. 

 

Ø Διοδ. 15.68: [15,68] Τούτων δὲ πραχθέντων ᾿Αρκάδες καὶ ᾿Αργεῖοι καὶ ᾿Ηλεῖοι 
συµφρονήσαντες ἔγνωσαν στρατεύειν ἐπὶ τοὺς Λακεδαιµονίους, καὶ πρεσβεύσαντες πρὸς 
Βοιωτοὺς ἔπεισαν αὐτοὺς κοινωνεῖν τοῦ πολέµου. Οἱ δ' ᾿Επαµεινώνδαν καταστήσαντες 
ἡγεµόνα µετ' ἄλλων βοιωταρχῶν, ἐξέπεµψαν στρατιώτας πεζοὺς µὲν ἑπτακισχιλίους, ἱππεῖς δ' 
ἑξακοσίους. ᾿Αθηναῖοι δὲ πυθόµενοι τὴν Βοιωτῶν στρατιὰν παριοῦσαν εἰς τὴν Πελοπόννησον, 
ἐξέπεµψαν δύναµιν καὶ στρατηγὸν ἐπ' αὐτῆς Χαβρίαν. (2) Οὗτος δὲ παρελθὼν εἰς Κόρινθον, 
καὶ προσλαβόµενος καὶ παρὰ Μεγαρέων καὶ Πελληνέων, ἔτι δὲ Κορινθίων στρατιώτας, 
στρατόπεδον συνεστήσατο ἀνδρῶν µυρίων· µετὰ δὲ ταῦτα Λακεδαιµονίων καὶ τῶν ἄλλων 
συµµάχων παραγενοµένων εἰς Κόρινθον συνήχθησαν οἱ σύµπαντες οὐκ ἐλάττους δισµυρίων. 
(3) Ἔδοξεν οὖν αὐτοῖς ὀχυρώσασθαι τὰς παρόδους καὶ διακωλύειν τοὺς Βοιωτοὺς τῆς εἰς 
Πελοπόννησον εἰσβολῆς. Ἀρξάµενοι δ' ἀπὸ Κεγχρεῶν µέχρι Λεχαίου σταυρώµασι καὶ βαθείαις 
τάφροις διελάµβανον τὸν τόπον· ταχὺ δὲ τῶν ἔργων συντελουµένων διά τε τὴν πολυχειρίαν καὶ 
τὰς προθυµίας τῶν ἀνδρῶν, ἔφθασαν τοὺς Βοιωτοὺς πάντα τόπον ὀχυρώσαντες. (4) Ὁ δ' 
᾿Επαµεινώνδας ἥκων µετὰ τῆς δυνάµεως ἐπεσκέψατο, καὶ κατανοήσας εὐεφοδώτατον εἶναι 
τόπον καθ' ὃν οἱ Λακεδαιµόνιοι παρεφύλαττον, τὸ µὲν πρῶτον προεκαλεῖτο τοὺς πολεµίους εἰς 
παράταξιν, σχεδὸν τριπλασίους ὄντας τοῖς πλήθεσιν, οὐδενὸς δὲ τολµῶντος ἐκτὸς τοῦ 
τειχίσµατος προελθεῖν, ἀλλ' ἀπὸ τοῦ χαρακώµατος ἀµυνοµένων ἁπάντων, προσῆγε τὴν βίαν 
τοῖς πολεµίοις. (5) Κατὰ πάντα µὲν οὖν τὸν τόπον ἐγίνοντο προσβολαὶ καρτεραί, µάλιστα δὲ 
κατὰ Λακεδαιµονίους, εὐεφόδων ὄντων καὶ δυσφυλάκτων τῶν τόπων. Μεγάλης δὲ φιλοτιµίας 
γενοµένης παρ' ἀµφοτέροις, ᾿Επαµεινώνδας ἔχων µεθ' ἑαυτοῦ τοὺς ἀρίστους τῶν Θηβαίων 
µόγις ἐβιάσατο τοὺς Λακεδαιµονίους· διακόψας δὲ τὴν φυλακὴν αὐτῶν καὶ τὴν δύναµιν 
διαγαγὼν παρῆλθεν εἰς τὴν Πελοπόννησον, διαπραξάµενος ἔργον οὐδὲν τῶν 
προκατειργασµένων καταδεέστερον. 
 

Ø Ξεν. Ελλ. 7.1.20: 20 ἅµα τε δὴ πεπραγµένων τούτων καταπλεῖ Λακεδαιµονίοις ἡ παρὰ 
Διονυσίου βοήθεια, τριήρεις πλέον ἢ εἴκοσιν: ἦγον δὲ Κελτούς τε καὶ Ἴβηρας καὶ ἱππέας ὡς 
πεντήκοντα. τῇ δ' ὑστεραίᾳ οἱ Θηβαῖοί τε καὶ οἱ ἄλλοι αὐτῶν σύµµαχοι διαταξάµενοι καὶ 
ἐµπλήσαντες τὸ πεδίον µέχρι τῆς θαλάττης καὶ µέχρι τῶν ἐχοµένων τῆς πόλεως γηλόφων 
ἔφθειρον εἴ τι χρήσιµον ἦν ἐν τῷ πεδίῳ. 

 
 

Ø Διοδ. 15.70: [15,70] Ἐκ δὲ τῆς Σικελίας Κελτοὶ καὶ ῎Ιβηρες δισχίλιοι κατέπλευσαν εἰς 
Κόρινθον, ἐκπεµφθέντες ὑπὸ Διονυσίου τοῦ τυράννου συµµαχῆσαι Λακεδαιµονίοις, εἰς µῆνας 
πέντε τοὺς µισθοὺς εἰληφότες. Οἱ δ' ῞Ελληνες πεῖραν αὐτῶν βουλόµενοι λαβεῖν προῆγον 
αὐτούς, καὶ κατὰ τὰς συµπλοκὰς καὶ µάχας ἀνδραγαθούντων αὐτῶν, πολλοί τε τῶν Βοιωτῶν 
καὶ τῶν συµµάχων ὑπ' αὐτῶν ἀνῃροῦντο. διόπερ δόξαντες εὐχειρίᾳ καὶ ἀνδρείᾳ διαφέρειν καὶ 
πολλὰς χρείας παρασχόµενοι, καὶ τιµηθέντες ὑπὸ τῶν Λακεδαιµονίων τοῦ θέρους λήγοντος 
ἐξαπεστάλησαν εἰς τὴν Σικελίαν. (2) Μετὰ δὲ ταῦτα Φιλίσκος µὲν ὑπ' ᾿Αρταξέρξου τοῦ 
βασιλέως ἀποσταλεὶς κατέπλευσεν ἐπὶ τὴν ῾Ελλάδα, παρακαλῶν τοὺς ῞Ελληνας διαλύσασθαι 
µὲν τοὺς πολέµους, εἰρήνην δὲ κοινὴν συνθέσθαι. Οἱ µὲν οὖν ἄλλοι πάντες ἀσµένως 
ὑπήκουσαν, Θηβαῖοι δὲ κατὰ τὴν ἰδίαν ὑπόστασιν ὅλην τὴν Βοιωτίαν ὑπὸ µίαν ἀγαγόντες 
συντέλειαν οὐ προσεδέχθησαν. Ἀπογνωσθείσης δὲ τῆς κοινῆς εἰρήνης, ὁ µὲν Φιλίσκος 
καταλιπὼν τοῖς Λακεδαιµονίοις δισχιλίους ἐπιλέκτους µισθοφόρους ἔχοντας τοὺς µισθούς, 
ἀπῆλθεν εἰς τὴν ᾿Ασίαν. (3) Ἅµα δὲ τούτοις πραττοµένοις Εὔφρων ὁ Σικυώνιος, διαφέρων 
θράσει καὶ ἀπονοίᾳ, συνεργοὺς λαβὼν ᾿Αργείους ἐπέθετο τυραννίδι. κρατήσας δὲ τῆς ἐπιβολῆς 
τετταράκοντα τοὺς εὐπορωτάτους τῶν Σικυωνίων ἐφυγάδευσε, δηµεύσας αὐτῶν τὰς οὐσίας, 
καὶ πολλῶν χρηµάτων κυριεύσας µισθοφόρους ἤθροισε καὶ τῆς πόλεως ἐδυνάστευσεν. 
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Ø Πλουτ. Πελ. 26.1-5: [26.1] Ἐπεὶ δ' Ἀλεξάνδρου τοῦ Φερῶν τυράννου πολεµοῦντος µὲν ἐκ 

προδήλου πολλοῖς Θεσσαλῶν, ἐπιβουλεύοντος δὲ πᾶσιν, ἐπρέσβευσαν εἰς Θήβας αἱ πόλεις, 
στρατηγὸν αἰτούµεναι καὶ δύναµιν, ὁρῶν ὁ Πελοπίδας τὸν Ἐπαµεινώνδαν τὰς ἐν Πελοποννήσῳ 
πράξεις διοικεῖν, αὐτὸς ἑαυτὸν ἐπέδωκε καὶ προσένειµε τοῖς Θεσσαλοῖς, µήτε τὴν ἰδίαν 
ἐπιστήµην καὶ δύναµιν ἀργοῦσαν περιορᾶν ὑποµένων, µήθ' ὅπου πάρεστιν Ἐπαµεινώνδας 
ἑτέρου [26.2] δεῖσθαι στρατηγοῦ νοµίζων. ὡς οὖν ἐστράτευσεν ἐπὶ Θεσσαλίαν µετὰ δυνάµεως, 
τήν τε Λάρισσαν εὐθὺς παρέλαβε, καὶ τὸν Ἀλέξανδρον ἐλθόντα καὶ δεόµενον διαλλάττειν 
ἐπειρᾶτο καὶ ποιεῖν ἐκ τυράννου πρᾷον [26.3] ἄρχοντα τοῖς Θεσσαλοῖς καὶ νόµιµον. ὡς δ' ἦν 
ἀνήκεστος καὶ θηριώδης, καὶ πολλὴ µὲν ὠµότης αὐτοῦ, πολλὴ δ' ἀσέλγεια καὶ πλεονεξία 
κατηγορεῖτο, τραχυνοµένου τοῦ Πελοπίδου πρὸς αὐτὸν καὶ χαλεπαίνοντος, ἀποδρὰς 
ᾤχετο [26.4] µετὰ τῶν δορυφόρων. ὁ δὲ Πελοπίδας ἄδειάν τε πολλὴν ἀπὸ τοῦ τυράννου τοῖς 
Θεσσαλοῖς ἀπολιπὼν καὶ πρὸς ἀλλήλους ὁµόνοιαν, αὐτὸς εἰς Μακεδονίαν ἀπῆρε, Πτολεµαίου 
µὲν Ἀλεξάνδρῳ τῷ βασιλεύοντι τῶν Μακεδόνων πολεµοῦντος, ἀµφοτέρων δὲ µεταπεµποµένων 
ἐκεῖνον, ὡς διαλλακτὴν καὶ δικαστὴν καὶ σύµµαχον καὶ βοηθὸν τοῦ [26.5] δοκοῦντος 
ἀδικεῖσθαι γενησόµενον. ἐλθὼν δὲ καὶ διαλύσας τὰς διαφορὰς καὶ καταγαγὼν τοὺς φεύγοντας, 
ὅµηρον ἔλαβε τὸν ἀδελφὸν τοῦ βασιλέως Φίλιππον καὶ τριάκοντα παῖδας ἄλλους τῶν 
ἐπιφανεστάτων καὶ κατέστησεν εἰς Θήβας, ἐπιδειξάµενος τοῖς Ἕλλησιν, ὡς πόῤῥω διήκει τὰ 
Θηβαίων πράγµατα τῇ δόξῃ τῆς δυνάµεως καὶ τῇ 
 

Ø Παυσ. Βοιωτ. 15.1: [15.1] µετὰ δὲ ταῦτα ἐν Θεσσαλίᾳ δυναστεύων Ἀλέξανδρος 
Πελοπίδαν ἐλθόντα--ἀφίκετο δὲ ὡς παρὰ ἄνδρα ἰδίᾳ τε εὔνουν αὑτῷ καὶ Θηβαίων φίλον τῷ 
κοινῷ-- παραγενόµενον τὸν Πελοπίδαν ὁ Ἀλέξανδρος δήσας εἶχεν ὑπὸ ἀπιστίας τε καὶ ὕβρεως: 
Θηβαῖοι δὲ ἐπεξιέναι παραυτίκα ἐπὶ τὸν Ἀλέξανδρον ὥρµηντο. ἡγεµόνας µὲν οὖν τῆς ἐξόδου 
Κλεοµένην καὶ Ὕπατον ἐποιήσαντο βοιωταρχοῦντας ἐν τῷ τότε: Ἐπαµινώνδᾳ δὲ συνέβαινεν 
ἐν τοῖς στρατευοµένοις τετάχθαι. 

 
 

Ø Διοδ. 15.80.1-6: [15,80] Περὶ δὲ τοὺς αὐτοὺς καιροὺς Θετταλοὶ πρὸς ᾿Αλέξανδρον τὸν 
Φερῶν τύραννον διαπολεµοῦντες, καὶ πλείοσι µάχαις ἡττωµένοι, πολλοὺς δὲ τῶν στρατιωτῶν 
ἀπολωλεκότες, πρέσβεις ἀπέστειλαν πρὸς Θηβαίους, ἀξιοῦντες αὐτοῖς βοηθῆσαι καὶ στρατηγὸν 
αὐτοῖς ἐξαποστεῖλαι Πελοπίδαν. ᾜδεισαν γὰρ τοῦτον τὸν ἄνδρα διὰ τὴν ὑπ' ᾿Αλεξάνδρου 
σύλληψιν ἀλλοτριώτατα διακείµενον πρὸς τὸν δυνάστην, ἅµα δὲ καὶ ἀνδρείᾳ διάφορον καὶ ἐπὶ 
στρατηγικῇ συνέσει διαβεβοηµένον. (2) Συναχθείσης δὲ τῆς κοινῆς συνόδου τῶν Βοιωτῶν, καὶ 
τῶν πρέσβεων διαλεχθέντων περὶ ὧν εἶχον ἐντολάς, οἱ µὲν Βοιωτοὶ πάντα συνεχώρησαν τοῖς 
Θετταλοῖς, καὶ δόντες εἰς ἑπτακισχιλίους στρατιώτας τῷ Πελοπίδᾳ συντόµως ἐκέλευον βοηθεῖν 
αὐτὸν τοῖς δεοµένοις· τοῦ δὲ Πελοπίδου ταχέως µετὰ τῆς δυνάµεως ἐξιόντος συνέβη τὸν ἥλιον 
ἐκλιπεῖν. (3) Πολλῶν δὲ τὸ γεγονὸς ὑποπτευσαµένων, τῶν µάντεών τινες ἀπεφήναντο διὰ τὴν 
γενοµένην ἔξοδον τῶν στρατιωτῶν ἐκλιπεῖν τὸν τῆς πόλεως ἥλιον. Καὶ διὰ τούτων τῶν λόγων 
προλεγόντων τὸν τοῦ Πελοπίδου θάνατον, οὐδὲν ἧττον ὁ Πελοπίδας ἀνέζευξεν ἐπὶ τὴν 
στρατείαν, ὑπὸ τοῦ χρεὼν ἀγόµενος. (4) Ὡς δὲ κατήντησεν εἰς τὴν Θετταλίαν, καὶ τὸν 
᾿Αλέξανδρον κατέλαβε προκατειληµµένον τοὺς ὑπερδεξίους τόπους καὶ στρατιώτας ἔχοντα 
πλείους τῶν δισµυρίων, ἀντεστρατοπέδευσε µὲν τοῖς πολεµίοις, προσλαβόµενος δὲ συµµάχους 
παρὰ τῶν Θετταλῶν συνῆψε µάχην τοῖς ἐναντίοις. (5) Τοῦ δὲ ᾿Αλεξάνδρου διὰ τὰς ὑπεροχὰς 
τῶν τόπων πλεονεκτοῦντος, ὁ Πελοπίδας σπεύδων διὰ τῆς ἰδίας ἀνδρείας κρῖναι τὴν µάχην ἐπ' 
αὐτὸν ὥρµησε τὸν ᾿Αλέξανδρον. Τοῦ δὲ δυνάστου µετὰ τῶν ἐπιλέκτων ὑποστάντος, ἐγένετο 
µάχη καρτερά, καθ' ἣν ὁ Πελοπίδας ἀριστεύων πάντα τὸν περὶ αὐτὸν τόπον νεκρῶν 
κατέστρωσε, τέλος δ' ἐπιθεὶς τῷ κινδύνῳ καὶ τοὺς πολεµίους τρεψάµενος τὴν µὲν νίκην 
περιεποιήσατο, τὸν δὲ αὑτοῦ βίον ἀπέβαλε, πολλοῖς περιπεσὼν τραύµασι καὶ τὸ ζῆν ἡρωικῶς 
προέµενος. (6) Ὁ δ' ᾿Αλέξανδρος δευτέρᾳ µάχῃ λειφθεὶς καὶ τοῖς ὅλοις συντριβείς, ἠναγκάσθη 
καθ' ὁµολογίαν τοῖς µὲν Θετταλοῖς τὰς καταπεπολεµηµένας πόλεις ἀποδοῦναι, Μάγνητας δὲ 
καὶ τοὺς Φθιώτας ᾿Αχαιοὺς παραδοῦναι Βοιωτοῖς, καὶ τὸ λοιπὸν Φερῶν µόνων ἄρχοντα 
σύµµαχον εἶναι Βοιωτοῖς. 
 

Ø Πλουτ. Πελ. 26.5: [26.5] δοκοῦντος ἀδικεῖσθαι γενησόµενον. ἐλθὼν δὲ καὶ διαλύσας τὰς 
διαφορὰς καὶ καταγαγὼν τοὺς φεύγοντας, ὅµηρον ἔλαβε τὸν ἀδελφὸν τοῦ βασιλέως Φίλιππον 
καὶ τριάκοντα παῖδας ἄλλους τῶν ἐπιφανεστάτων καὶ κατέστησεν εἰς Θήβας, ἐπιδειξάµενος 
τοῖς Ἕλλησιν, ὡς πόῤῥω διήκει τὰ Θηβαίων πράγµατα τῇ δόξῃ τῆς δυνάµεως καὶ τῇ 
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Ø Πλουτ. Πελ. 27.1-7: [27.1] Μετὰ δὲ ταῦτα πάλιν τῶν Θετταλῶν αἰτιωµένων τὸν Φεραῖον 

Ἀλέξανδρον ὡς διαταράττοντα τὰς πόλεις, ἀπεστάλη µετ' Ἰσµηνίου πρεσβεύων ὁ Πελοπίδας, 
καὶ παρῆν οὔτ' οἴκοθεν ἄγων δύναµιν, οὔτε πόλεµον προσδοκήσας, αὐτοῖς δὲ τοῖς Θετταλοῖς 
χρῆσθαι πρὸς τὸ [27.2]κατεπεῖγον τῶν πραγµάτων ἀναγκαζόµενος. ἐν τούτῳ δὲ πάλιν τῶν κατὰ 
Μακεδονίαν ταραττοµένων, ὁ γὰρ Πτολεµαῖος ἀνῃρήκει τὸν βασιλέα καὶ τὴν ἀρχὴν κατέσχεν, 
οἱ δὲ φίλοι τοῦ τεθνηκότος ἐκάλουν τὸν Πελοπί[27.3]δαν, βουλόµενος µὲν ἐπιφανῆναι τοῖς 
πράγµασιν, ἰδίους δὲ στρατιώτας οὐκ ἔχων, µισθοφόρους τινὰς αὐτόθεν προσλαβόµενος, µετὰ 
τούτων εὐθὺς ἐβάδιζεν ἐπὶ τὸν [27.4] Πτολεµαῖον. ὡς δ' ἐγγὺς ἀλλήλων ἐγένοντο, τοὺς µὲν 
µισθοφόρους Πτολεµαῖος χρήµασι διαφθείρας ἔπεισεν ὡς αὐτὸν µεταστῆναι, τοῦ δὲ Πελοπίδου 
τὴν δόξαν αὐτὴν καὶ τοὔνοµα δεδοικώς, ἀπήντησεν ὡς κρείσσονι, καὶ δεξιωσάµενος καὶ δεηθεὶς 
ὡµολόγησε τὴν µὲν ἀρχὴν τοῖς τοῦ τεθνηκότος ἀδελφοῖς διαφυλάξειν, Θηβαίοις δὲ τὸν αὐτὸν 
ἐχθρὸν ἕξειν καὶ φίλον· ὁµήρους δ' ἐπὶ τούτοις τὸν υἱὸν Φιλόξενον ἔδωκε καὶ πεντήκοντα τῶν 
ἑταίρων. [27.5] τούτους µὲν οὖν ἀπέστειλεν εἰς Θήβας ὁ Πελοπίδας, αὐτὸς δὲ βαρέως φέρων 
τὴν τῶν µισθοφόρων προδοσίαν, καὶ πυνθανόµενος τὰ πλεῖστα τῶν χρηµάτων αὐτοῖς καὶ παῖδας 
καὶ γυναῖκας ἀποκεῖσθαι περὶ Φάρσαλον, ὥστε τούτων κρατήσας ἱκανὴν δίκην ὧν καθύβρισται 
λήψεσθαι, καὶ συναγαγὼν τῶν Θεσσαλῶν τινας ἧκεν εἰς [27.6] Φάρσαλον. ἀρτίως δ' αὐτοῦ 
παρεληλυθότος, Ἀλέξανδρος ὁ τύραννος ἐπεφαίνετο µετὰ τῆς δυνάµεως, καὶ νοµίσαντες οἱ περὶ 
τὸν Πελοπίδαν ἀπολογησόµενον ἥκειν, ἐβάδιζον αὐτοὶ πρὸς αὐτόν, ἐξώλη µὲν ὄντα καὶ 
µιαιφόνον εἰδότες, διὰ δὲ τὰς Θήβας καὶ τὸ περὶ αὐτοὺς ἀξίωµα καὶ [27.7] δόξαν οὐδὲν ἂν 
παθεῖν προσδοκήσαντες. ὁ δ' ὡς εἶδεν ἀνόπλους καὶ µόνους προσιόντας, ἐκείνους µὲν εὐθὺς 
συνέλαβε, τὴν δὲ Φάρσαλον κατέσχε, φρίκην δὲ καὶ φόβον ἐνειργάσατο τοῖς ὑπηκόοις πᾶσιν, 
ὡς µετά γε τηλικαύτην ἀδικίαν καὶ τόλµαν ἀφειδήσων ἁπάντων, καὶ χρησόµενος οὕτω τοῖς 
παραπίπτουσιν ἀνθρώποις καὶ πράγµασιν, ὡς τότε γε κοµιδῇ τὸν ἑαυτοῦ βίον ἀπεγνωκώς. 
 

Ø Διοδ. 15.71.1: [15,71,1] Ἐπ' ἄρχοντος δ' ᾿Αθήνησι Ναυσιγένους ἐν ῾Ρώµῃ χιλίαρχοι 
κατεστάθησαν ἀντὶ τῶν ὑπάτων τέτταρες, Λεύκιος Παπίριος, Λεύκιος Μενήνιος, Σερούιος 
Κορνήλιος, Σερούιος Σολπίκιος, παρὰ δὲ ᾿Ηλείοις ὀλυµπιὰς ἤχθη τρίτη πρὸς ταῖς ἑκατόν, καθ' 
ἣν ἐνίκα στάδιον Πυθόστρατος ᾿Αθηναῖος. ἐπὶ δὲ τούτων Πτολεµαῖος ὁ ᾿Αλωρίτης (ὁ ᾿Αµύντου 
υἱὸς) ἐδολοφόνησεν ᾿Αλέξανδρον (τὸν ἀδελφόν), καὶ ἐβασίλευσε τῆς Μακεδονίας ἔτη τρία.  

 
 

Ø Πλουτ. Πελ. 27.6-7: [27.6] Φάρσαλον. ἀρτίως δ' αὐτοῦ παρεληλυθότος, Ἀλέξανδρος ὁ 
τύραννος ἐπεφαίνετο µετὰ τῆς δυνάµεως, καὶ νοµίσαντες οἱ περὶ τὸν Πελοπίδαν 
ἀπολογησόµενον ἥκειν, ἐβάδιζον αὐτοὶ πρὸς αὐτόν, ἐξώλη µὲν ὄντα καὶ µιαιφόνον εἰδότες, διὰ 
δὲ τὰς Θήβας καὶ τὸ περὶ αὐτοὺς ἀξίωµα καὶ [27.7] δόξαν οὐδὲν ἂν παθεῖν προσδοκήσαντες. ὁ 
δ' ὡς εἶδεν ἀνόπλους καὶ µόνους προσιόντας, ἐκείνους µὲν εὐθὺς συνέλαβε, τὴν δὲ Φάρσαλον 
κατέσχε, φρίκην δὲ καὶ φόβον ἐνειργάσατο τοῖς ὑπηκόοις πᾶσιν, ὡς µετά γε τηλικαύτην ἀδικίαν 
καὶ τόλµαν ἀφειδήσων ἁπάντων, καὶ χρησόµενος οὕτω τοῖς παραπίπτουσιν ἀνθρώποις καὶ 
πράγµασιν, ὡς τότε γε κοµιδῇ τὸν ἑαυτοῦ βίον ἀπεγνωκώς. 
 

Ø Διοδ. 15.71: [15,71] Ἐπ' ἄρχοντος δ' ᾿Αθήνησι Ναυσιγένους ἐν ῾Ρώµῃ χιλίαρχοι 
κατεστάθησαν ἀντὶ τῶν ὑπάτων τέτταρες, Λεύκιος Παπίριος, Λεύκιος Μενήνιος, Σερούιος 
Κορνήλιος, Σερούιος Σολπίκιος, παρὰ δὲ ᾿Ηλείοις ὀλυµπιὰς ἤχθη τρίτη πρὸς ταῖς ἑκατόν, καθ' 
ἣν ἐνίκα στάδιον Πυθόστρατος ᾿Αθηναῖος. ἐπὶ δὲ τούτων Πτολεµαῖος ὁ ᾿Αλωρίτης (ὁ ᾿Αµύντου 
υἱὸς) ἐδολοφόνησεν ᾿Αλέξανδρον (τὸν ἀδελφόν), καὶ ἐβασίλευσε τῆς Μακεδονίας ἔτη τρία. (2) 
Κατὰ δὲ τὴν Βοιωτίαν Πελοπίδας ἐφάµιλλος ὢν τῷ ᾿Επαµεινώνδᾳ τῇ κατὰ πόλεµον δόξῃ, καὶ 
θεωρῶν ἐκεῖνον τὰ περὶ τὴν Πελοπόννησον συµφερόντως κατεσκευακότα τοῖς Βοιωτοῖς, 
ἔσπευδε τὰ ἐκτὸς Πελοποννήσου δι' αὑτοῦ προσάγεσθαι τοῖς Θηβαίοις. παραλαβὼν δὲ 
᾿Ισµηνίαν, ἄνδρα φίλον µὲν ἑαυτοῦ, θαυµαζόµενον δ' ἐπ' ἀρετῇ, παρῆλθεν εἰς Θετταλίαν. 
καταντήσας δὲ πρὸς ᾿Αλέξανδρον τὸν Φερῶν τύραννον, ἀλόγως συνελήφθη µετὰ ᾿Ισµηνίου καὶ 
εἰς φυλακὴν παρεδόθη. (3) Θηβαίων δ' ἐπὶ τοῖς πραχθεῖσι παροξυνθέντων, καὶ ταχέως εἰς τὴν 
Θετταλίαν ἐκπεµψάντων ὁπλίτας µὲν ὀκτακισχιλίους, ἱππεῖς δ' ἑξακοσίους, φοβηθεὶς 
᾿Αλέξανδρος ἐξέπεµψε πρεσβευτὰς εἰς τὰς ᾿Αθήνας περὶ συµµαχίας. ᾧ παραχρῆµα ὁ δῆµος 
ἐξέπεµψε ναῦς µὲν τριάκοντα, στρατιώτας δὲ χιλίους, ὧν ἦν στρατηγὸς Αὐτοκλῆς. (4) Ἐν ὅσῳ 
δ' οὗτος περιέπλει τὴν Εὔβοιαν, Θηβαῖοι κατήντησαν εἰς Θετταλίαν. Τοῦ δ' ᾿Αλεξάνδρου πεζὴν 
δύναµιν ἠθροικότος καὶ ἱππεῖς πολλαπλασίους ἔχοντος τῶν Βοιωτῶν, τὸ µὲν πρῶτον οἱ Βοιωτοὶ 
διὰ µάχης ἔκρινον λῦσαι τὸν πόλεµον, συνεργοὺς ἔχοντες τοὺς Θετταλούς· ὡς δ' οὗτοι µὲν 
αὐτοὺς ἐγκατέλιπον, ᾿Αθηναῖοι δὲ καί τινες ἄλλοι σύµµαχοι παρεγένοντο τῷ ᾿Αλεξάνδρῳ, τὰ 
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δὲ σῖτα καὶ ποτὰ καὶ τἄλλα πάντα ἐπέλειπε τοῖς Βοιωτοῖς, ἔγνωσαν οἱ βοιωτάρχαι τὴν εἰς οἶκον 
ἐπάνοδον ποιεῖσθαι. (5) Ἀναζευξάντων δ' αὐτῶν, καὶ τῆς πορείας οὔσης διὰ χώρας πεδιάδος, 
᾿Αλέξανδρος ἐπηκολούθει πολλοῖς ἱππεῦσι καὶ τοῖς ἐπὶ τῆς οὐραγίας ἐπέθετο. Τῶν δὲ Βοιωτῶν 
οἱ µὲν κατακοντιζόµενοι συνεχῶς ἀπέθνησκον, οἱ δὲ τραύµασι περιέπιπτον, τέλος δ' οὔτε µένειν 
οὔτε προάγειν ἐώµενοι εἰς πολλὴν ἀµηχανίαν ἐνέπιπτον, ἅτε δὴ καὶ τῶν ἐπιτηδείων 
σπανιζόντων. (6) Ἤδη δ' αὐτῶν τὴν σωτηρίαν ἀπογινωσκόντων, ᾿Επαµεινώνδας ἰδιωτεύων κατ' 
ἐκεῖνον τὸν χρόνον ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν κατεστάθη στρατηγός. εὐθὺς δὲ διαλέξας τούς τε 
ψιλοὺς καὶ τοὺς ἱππεῖς, τούτους µὲν αὐτὸς ἀνέλαβε, καὶ ταχθεὶς ἐπὶ τῆς οὐραγίας διὰ τούτων 
ἀνέστελλε τοὺς ἐπακολουθοῦντας πολεµίους καὶ πολλὴν ἀσφάλειαν παρείχετο τοῖς 
προηγουµένοις ὁπλίταις, ποιούµενος δὲ µάχας ἐξ ὑποστροφῆς καὶ τάξει φιλοτέχνῳ χρώµενος 
διέσωσε τὸ στρατόπεδον. (7) Αἰεὶ δὲ µᾶλλον διὰ τῶν κατορθωµάτων αὔξων τὴν ἰδίαν εὐδοξίαν 
µεγάλης ἀποδοχῆς ἐτύγχανε παρά τε τοῖς πολίταις καὶ τοῖς συµµάχοις. Οἱ δὲ Θηβαῖοι τοὺς τότε 
βοιωταρχήσαντας καταδικάσαντες, πολλοῖς χρήµασιν ἐζηµίωσαν. 
 

Ø Πλουτ. Πελ. 29.1-12: [29.1] Ἐπεὶ δ' οἱ στρατηγοὶ τῶν Θηβαίων εἰς τὴν Θετταλίαν 
ἐµβαλόντες ἔπραξαν οὐδέν, ἀλλὰ δι' ἀπειρίαν ἢ δυστυχίαν αἰσχρῶς ἀνεχώρησαν, ἐκείνων µὲν 
ἕκαστον ἡ πόλις µυρίαις δραχµαῖς ἐζηµίωσεν, Ἐπαµεινώνδαν δὲ [29.2] µετὰ δυνάµεως 
ἀπέστειλεν. εὐθὺς οὖν κίνησίς τε µεγάλη Θετταλῶν ἦν, ἐπαιροµένων πρὸς τὴν δόξαν τοῦ 
στρατηγοῦ, καὶ τὰ πράγµατα τοῦ τυράννου ῥοπῆς ἐδεῖτο [29.3] µικρᾶς ἀπολωλέναι· τοσοῦτος 
ἐνεπεπτώκει φόβος τοῖς περὶ αὐτὸν ἡγεµόσι καὶ φίλοις, τοσαύτη δὲ πρὸς τοὺς ὑπηκόους ὁρµὴ 
πρὸς ἀπόστασιν εἶχε καὶ χαρὰ τοῦ µέλλοντος, ὡς νῦν ἐποψοµένους δίκην διδόντα τὸν 
τύραννον. [29.4] οὐ µὴν ἀλλ' Ἐπαµεινώνδας τὴν αὑτοῦ δόξαν ἐν ὑστέρῳ τῆς Πελοπίδου 
σωτηρίας τιθέµενος, καὶ δεδοικὼς µὴ τῶν πραγµάτων ταραχθέντων ἀπογνοὺς ἑαυτὸν 
Ἀλέξανδρος [29.5] ὥσπερ θηρίον τράπηται πρὸς ἐκεῖνον, ἐπῃωρεῖτο τῷ πολέµῳ, καὶ κύκλῳ 
περιϊὼν τῇ παρασκευῇ καὶ τῇ µελλήσει κατεσκεύαζε καὶ συνέστελλε τὸν τύραννον, ὡς µήτ' 
ἐντεῖναι τὸ αὔθαδες αὐτοῦ καὶ θρασυνόµενον, µήτε τὸ πικρὸν [29.6] καὶ θυµοειδὲς ἐξερεθίσαι, 
πυνθανόµενος τὴν ὠµότητα καὶ τὴν ὀλιγωρίαν τῶν καλῶν καὶ δικαίων, ὡς ζῶντας µὲν 
ἀνθρώπους κατώρυττεν, ἑτέροις δὲ δέρµατα συῶν ἀγρίων καὶ ἄρκτων περιτιθείς, καὶ τοὺς 
θηρατικοὺς ἐπάγων κύνας, διέσπα καὶ κατηκόντιζε, παιδιᾷ ταύτῃ χρώµενος, [29.7] Μελιβοίᾳ 
δὲ καὶ Σκοτούσσῃ, πόλεσιν ἐνσπόνδοις καὶ φίλαις, ἐκκλησιαζούσαις περιστήσας ἅµα τοὺς 
δορυφόρους, [29.8] ἡβηδὸν ἀπέσφαξε, τὴν δὲ λόγχην, ᾗ Πολύφρονα τὸν θεῖον ἀπέκτεινε, 
καθιερώσας καὶ καταστέψας, ἔθυεν [29.9] ὥσπερ θεῷ, καὶ Τύχωνα προσηγόρευε. τραγῳδὸν δέ 
ποτε θεώµενος Εὐριπίδου Τρῳάδας ὑποκρινόµενον, ᾤχετ' ἀπιὼν ἐκ τοῦ θεάτρου, καὶ πέµψας 
πρὸς αὐτὸν ἐκέλευε [29.10] θαῤῥεῖν καὶ µηδὲν ἀγωνίζεσθαι διὰ τοῦτο χεῖρον. οὐ γὰρ ἐκείνου 
καταφρονῶν ἀπελθεῖν, ἀλλ' αἰσχυνόµενος τοὺς πολίτας, εἰ µηδένα πώποτε τῶν ὑπ' αὐτοῦ 
φονευοµένων ἠλεηκώς, ἐπὶ τοῖς Ἑκάβης καὶ Ἀνδροµάχης κακοῖς [29.11]ὀφθήσεται δακρύων. 
οὗτος µέντοι τὴν δόξαν αὐτὴν καὶ τοὔνοµα καὶ τὸ πρόσχηµα τῆς Ἐπαµεινώνδου στρατηγίας 
καταπλαγείς, ἔπτηξ' ἀλέκτωρ δοῦλος ὣς κλίνας πτερόν [29.12] καὶ τοὺς ἀπολογησοµένους ταχὺ 
πρὸς αὐτὸν ἔπεµπεν. ὁ δὲ συνθέσθαι µὲν εἰρήνην καὶ φιλίαν πρὸς τοιοῦτον ἄνδρα Θηβαίοις οὐχ 
ὑπέµεινε, σπεισάµενος δὲ τριακονθηµέρους ἀνοχὰς τοῦ πολέµου καὶ λαβὼν τὸν Πελοπίδαν καὶ 
τὸν Ἰσµηνίαν, ἀνεχώρησεν. 

 

Ø Διοδ. 15.76.3: (3) Ἅµα δὲ τούτοις πραττοµένοις ὁ τῶν Περσῶν βασιλεὺς ἀποστείλας 
πρέσβεις ἔπεισε τοὺς ῞Ελληνας τοὺς µὲν πολέµους καταλύσασθαι καὶ κοινὴν εἰρήνην 
συνθέσθαι πρὸς ἀλλήλους. Διόπερ ὅ τε Λακωνικὸσκαὶ Βοιωτικὸς κληθεὶς πόλεµος κατελύθη, 
πλείω µείνας ἐτῶν πέντε, τὴν ἀρχὴν λαβὼν ἀπὸ τῶν Λευκτρικῶν.  

Ø Ξεν. Ελλ. 7.1.33: 33 συνεχῶς δὲ βουλευόµενοι Θηβαῖοι ὅπως ἂν τὴν ἡγεµονίαν λάβοιεν τῆς 
Ἑλλάδος, ἐνόµισαν, εἰ πέµψειαν πρὸς τὸν Περσῶν βασιλέα, πλεονεκτῆσαι ἄν τι ἐν ἐκείνῳ. καὶ 
ἐκ τούτου παρακαλέσαντες ἤδη τοὺς συµµάχους ἐπὶ προφάσει ὅτι καὶ Εὐθυκλῆς ὁ 
Λακεδαιµόνιος εἴη παρὰ βασιλεῖ, ἀναβαίνουσι Θηβαίων µὲν Πελοπίδας, Ἀρκάδων δὲ Ἀντίοχος 
ὁ παγκρατιαστής, Ἠλείων δὲ Ἀρχίδαµος: ἠκολούθει δὲ καὶ Ἀργεῖος. καὶ οἱ Ἀθηναῖοι 
ἀκούσαντες ταῦτα ἀνέπεµψαν Τιµαγόραν τε καὶ Λέοντα.  
 

Ø Πλουτ. Πελ. 30.1: [30.1] Οἱ δὲ Θηβαῖοι παρὰ τῶν Λακεδαιµονίων καὶ τῶν Ἀθηναίων 
αἰσθόµενοι πρὸς τὸν µέγαν βασιλέα πρέσβεις ἀναβαίνοντας ὑπὲρ συµµαχίας, ἔπεµψαν καὶ 
αὐτοὶ Πελοπίδαν, ἄριστα βουλευσάµενοι πρὸς τὴν δόξαν αὐτοῦ. 
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Ø Διοδ. 15.76: [15,76] Τοῦ δ' ἐνιαυσίου χρόνου διεληλυθότος ᾿Αθήνησι µὲν ἦρχε 
Κηφισόδωρος, ἐν ῾Ρώµῃ δ' ἀντὶ τῶν ὑπάτων χιλιάρχους ὁ δῆµος τέσσαρας κατέστησε, Λεύκιον 
Φούριον, Παῦλον Μάλλιον, Σερούιον Σουλπίκιον, Σερούιον Κορνήλιον. Ἐπὶ δὲ τούτων 
Θεµίσων ὁ ᾿Ερετρίας τύραννος ᾿Ωρωπὸν κατελάβετο. Ταύτην δὲ τὴν πόλιν οὖσαν ᾿Αθηναίων 
παραλόγως ἀπέβαλεν· τῶν γὰρ ᾿Αθηναίων στρατευσάντων ἐπ' αὐτὸν καὶ πολὺ ταῖς δυνάµεσιν 
ὑπερεχόντων, οἱ Θηβαῖοι βοηθήσαντες αὐτῷ καὶ παραλαβόντες ἐν παρακαταθήκῃ τὴν πόλιν 
οὐκ ἀπέδωκαν. (2) -- Ἅµα δὲ τούτοις πραττοµένοις Κῷοι µετῴκησαν εἰς τὴν νῦν οἰκουµένην 
πόλιν καὶ κατεσκεύασαν αὐτὴν ἀξιόλογον· πλῆθός τε γὰρ ἀνδρῶν εἰς ταύτην ἠθροίσθη καὶ 
τείχη πολυτελῆ κατεσκευάσθη καὶ λιµὴν ἀξιόλογος. Ἀπὸ δὲ τούτων τῶν χρόνων αἰεὶ µᾶλλον 
ηὐξήθη προσόδοις τε δηµοσίαις καὶ τοῖς τῶν ἰδιωτῶν πλούτοις, καὶ τὸ σύνολον ἐνάµιλλος 
ἐγένετο ταῖς πρωτευούσαις πόλεσιν. (3) -- Ἅµα δὲ τούτοις πραττοµένοις ὁ τῶν Περσῶν 
βασιλεὺς ἀποστείλας πρέσβεις ἔπεισε τοὺς ῞Ελληνας τοὺς µὲν πολέµους καταλύσασθαι καὶ 
κοινὴν εἰρήνην συνθέσθαι πρὸς ἀλλήλους. Διόπερ ὅ τε Λακωνικὸσκαὶ Βοιωτικὸς κληθεὶς 
πόλεµος κατελύθη, πλείω µείνας ἐτῶν πέντε, τὴν ἀρχὴν λαβὼν ἀπὸ τῶν Λευκτρικῶν. (4) 
Ὑπῆρξαν δὲ κατὰ τούτους τοὺς χρόνους ἄνδρες κατὰ παιδείαν ἄξιοι µνήµης ᾿Ισοκράτης τε ὁ 
ῥήτωρ καὶ οἱ τούτου γενόµενοι µαθηταὶ καὶ ᾿Αριστοτέλης ὁ φιλόσοφος, ἔτι δὲ ᾿Αναξιµένης ὁ 
Λαµψακηνὸς καὶ Πλάτων ὁ ᾿Αθηναῖος, ἔτι δὲ τῶν Πυθαγορικῶν φιλοσόφων οἱ τελευταῖοι, 
Ξενοφῶν τε ὁ τὰς ἱστορίας συγγραψάµενος ἐσχατόγηρως ὤν· µέµνηται γὰρ τῆς ᾿Επαµεινώνδου 
τελευτῆς µετ' ὀλίγον χρόνον γεγενηµένης· ᾿Αρίστιππός τε καὶ ᾿Αντισθένης, πρὸς δὲ τούτοις 
Αἰσχίνης ὁ Σφήττιος ὁ Σωκρατικός. 
 

Ø Ξεν. Ελλ. 7.4.1: [1] καὶ τὰ µὲν περὶ Εὔφρονος εἴρηται: ἐγὼ δὲ ἔνθεν εἰς ταῦτα ἐξέβην 
ἐπάνειµι. ἔτι γὰρ τειχιζόντων τῶν Φλειασίων τὴν Θυαµίαν καὶ τοῦ Χάρητος ἔτι παρόντος 
Ὠρωπὸς ὑπὸ τῶν φευγόντων κατελήφθη. στρατευσαµένων δὲ πάντων Ἀθηναίων ἐπ' αὐτὸν καὶ 
τὸν Χάρητα µεταπεµψαµένων ἐκ τῆς Θυαµίας, ὁ µὲν λιµὴν αὖ ὁ τῶν Σικυωνίων πάλιν ὑπ' αὐτῶν 
τε τῶν πολιτῶν καὶ τῶν Ἀρκάδων ἁλίσκεται: τοῖς δ' Ἀθηναίοις οὐδεὶς τῶν συµµάχων 
ἐβοήθησεν, ἀλλ' ἀνεχώρησαν Θηβαίοις παρακαταθέµενοι τὸν Ὠρωπὸν µέχρι δίκης. 

 
Ø Ξεν. Ελλ. 7.1.27: 27 οὕτω δ' ἑκάστων µέγα ἐφ' ἑαυτοῖς φρονούντων τῶν συµµάχων, ἔρχεται 

Φιλίσκος Ἀβυδηνὸς παρ' Ἀριοβαρζάνους χρήµατα ἔχων πολλά. καὶ πρῶτα µὲν εἰς Δελφοὺς 
συνήγαγε περὶ εἰρήνης Θηβαίους καὶ τοὺς συµµάχους καὶ τοὺς Λακεδαιµονίους. ἐκεῖ δὲ 
ἐλθόντες τῷ µὲν θεῷ οὐδὲν ἀνεκοινώσαντο ὅπως ἂν ἡ εἰρήνη γένοιτο, αὐτοὶ δὲ ἐβουλεύοντο. 
ἐπεὶ δὲ οὐ συνεχώρουν οἱ Θηβαῖοι Μεσσήνην ὑπὸ Λακεδαιµονίοις εἶναι, ξενικὸν πολὺ 
συνέλεγεν ὁ Φιλίσκος, ὅπως πολεµοίη µετὰ Λακεδαιµονίων. 

 

Ø Διοδ. 15.78.4-79.1: (4) Ἅµα δὲ τούτοις πραττοµένοις ᾿Επαµεινώνδας ὁ Θηβαῖος, µέγιστον 
ἔχων τῶν πολιτῶν ἀξίωµα, συναχθείσης ἐκκλησίας διελέχθη τοῖς πολίταις, προτρεπόµενος 
αὐτοὺς ἀντέχεσθαι τῆς κατὰ θάλατταν ἡγεµονίας. Διελθὼν δὲ λόγον ἐκ χρόνου πεφροντισµένον 
ἐδείκνυε τὴν ἐπιβολὴν ταύτην συµφέρουσάν τε καὶ δυνατήν, τά τε ἄλλα προφερόµενος καὶ διότι 
τοῖς πεζῇ κρατοῦσι ῥᾴδιόν ἐστι περιποιήσασθαι τὴν τῆς θαλάττης ἀρχήν· καὶ γὰρ ᾿Αθηναίους 
ἐν τῷ πρὸς Ξέρξην πολέµῳ διακοσίας ναῦς ἰδίᾳ πληροῦντας Λακεδαιµονίοις δέκα ναῦς 
παρεχοµένοις ὑποτετάχθαι. πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα πρὸς ταύτην τὴν ὑπόθεσιν οἰκείως διαλεχθεὶς 
ἔπεισε τοὺς Θηβαίους ἀντέχεσθαι τῆς κατὰ θάλατταν ἀρχῆς. 

[15,79] Εὐθὺς οὖν ὁ δῆµος ἐψηφίσατο τριήρεις µὲν ἑκατὸν ναυπηγεῖσθαι, νεώρια δὲ ταύταις 
ἴσα τὸν ἀριθµόν, ῾Ροδίους δὲ καὶ Χίους καὶ Βυζαντίους προτρέπεσθαι βοηθῆσαι ταῖς ἐπιβολαῖς. 
Αὐτὸς δὲ µετὰ δυνάµεως ἐκπεµφθεὶς ἐπὶ τὰς εἰρηµένας πόλεις Λάχητα µὲν τὸν ᾿Αθηναίων 
στρατηγόν, ἔχοντα στόλον ἀξιόλογον καὶ διακωλύειν τοὺς Θηβαίους ἀπεσταλµένον, 
καταπληξάµενος καὶ ἀποπλεῦσαι συναναγκάσας, ἰδίας τὰς πόλεις τοῖς Θηβαίοις ἐποίησεν.  

 

Ø Διοδ. 15.79.6: (6) Οἱ δ' οὖν Θηβαῖοι καιρὸν ἔχειν νοµίσαντες καὶ προφάσεις εὐλόγους τῆς 
τιµωρίας λαβόντες, ἐστράτευσαν ἐπὶ τὸν ᾿Ορχοµενόν· κατασχόντες δὲ τὴν πόλιν τοὺς µὲν 
ἄνδρας ἀπέκτειναν, τέκνα δὲ καὶ γυναῖκας ἐξηνδραποδίσαντο 
 

Ø Πλουτ. Πελ. 31-35: [31][31.1] Ἡ µὲν οὖν πρεσβεία τῷ Πελοπίδᾳ προσέθηκεν οὐ µικρὰν 
εὔνοιαν ἐπανελθόντι διὰ τὸν Μεσσήνης συνοικισµὸν καὶ τὴν τῶν ἄλλων Ἑλλήνων 
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αὐτονοµίαν. [31.2] Ἀλεξάνδρου δὲ τοῦ Φεραίου πάλιν εἰς τὴν αὑτοῦ φύσιν ἀναδραµόντος, καὶ 
Θεσσαλῶν µὲν οὐκ ὀλίγας περικόπτοντος πόλεις, Φθιώτας δ' καὶ Ἀχαιοὺς ἅπαντας καὶ τὸ 
Μαγνήτων ἔθνος ἔµφρουρον πεποιηµένου, πυνθανόµεναι Πελοπίδαν ἐπανήκειν αἱ πόλεις εὐθὺς 
ἐπρέσβευον εἰς [31.3] Θήβας, αἰτούµεναι δύναµιν καὶ στρατηγὸν ἐκεῖνον. ψηφισαµένων δὲ τῶν 
Θηβαίων προθύµως, καὶ ταχὺ πάντων ἑτοίµων γενοµένων, καὶ <τοῦ> στρατηγοῦ περὶ ἔξοδον 
ὄντος, ὁ µὲν ἥλιος ἐξέλιπε καὶ σκότος ἐν ἡµέρᾳ τὴν πόλιν [31.4] ἔσχεν· ὁ δὲ Πελοπίδας ὁρῶν 
πρὸς τὸ φάσµα συντεταραγµένους ἅπαντας, οὐκ ᾤετο δεῖν βιάζεσθαι καταφόβους καὶ 
δυσέλπιδας ὄντας, οὐδ' ἀποκινδυνεύειν ἑπτακισχιλίοις πολίταις, ἀλλ' ἑαυτὸν µόνον τοῖς 
Θεσσαλοῖς ἐπιδούς, καὶ τριακοσίους τῶν ἱππέων ἐθελοντὰς ἀναλαβὼν καὶ ξένους, ἐξώρµησεν, 
οὔτε τῶν µάντεων ἐώντων οὔτε τῶν ἄλλων συµπροθυµουµένων πολιτῶν· µέγα γὰρ ἐδόκει καὶ 
πρὸς [31.5] ἄνδρα λαµπρὸν ἐξ οὐρανοῦ γεγονέναι σηµεῖον. ὁ δ' ἦν µὲν καὶ δι' ὀργὴν ὧν 
καθύβριστο θερµότερος ἐπὶ τὸν Ἀλέξανδρον, ἤλπιζε δὲ καὶ τὴν οἰκίαν αὐτοῦ νοσοῦσαν ἤδη καὶ 
διεφθαρµένην εὑρήσειν ἐξ ὧν διείλεκτο τῇ Θήβῃ. [31.6] µάλιστα δ' αὐτὸν καὶ παρεκάλει τὸ τῆς 
πράξεως κάλλος, ἐπιθυµοῦντα καὶ φιλοτιµούµενον, ἐν οἷς χρόνοις Λακεδαιµόνιοι Διονυσίῳ τῷ 
Σικελίας τυράννῳ στρατηγοὺς καὶ ἁρµοστὰς ἔπεµπον, Ἀθηναῖοι δὲ µισθοδότην Ἀλέξανδρον 
εἶχον καὶ χαλκοῦν ἵστασαν ὡς εὐεργέτην, τότε τοῖς Ἕλλησιν ἐπιδεῖξαι Θηβαίους µόνους ὑπὲρ 
τῶν τυραννουµένων στρατευοµένους καὶ καταλύοντας ἐν τοῖς Ἕλλησι τὰς παρανόµους καὶ 
βιαίους δυναστείας. 

[32][32.1] Ὡς οὖν εἰς Φάρσαλον ἐλθὼν ἤθροισε τὴν δύναµιν, εὐθὺς ἐβάδιζεν ἐπὶ τὸν 
Ἀλέξανδρον. ὁ δὲ Θηβαίους µὲν ὀλίγους περὶ τὸν Πελοπίδαν ὁρῶν, αὐτὸς δὲ πλείους ἔχων ἢ 
διπλασίους ὁπλίτας τῶν Θεσσαλῶν, ἀπήντα πρὸς [32.2] τὸ Θετίδειον. εἰπόντος δέ τινος τῷ 
Πελοπίδᾳ πολλοὺς ἔχοντα τὸν τύραννον ἐπέρχεσθαι, "βέλτιον" ἔφη, " [32.3] 1πλείονας γὰρ 
νικήσοµεν." ἀντιτεινόντων δὲ πρὸς τὸ µέσον κατὰ τὰς καλουµένας Κυνὸς κεφαλὰς λόφων 
περικλινῶν καὶ ὑψηλῶν, ὥρµησαν ἀµφότεροι τούτους καταλαβεῖν τοῖς πεζοῖς, τοὺς δ' ἱππεῖς ὁ 
Πελοπίδας πολλοὺς κἀγαθοὺς [32.4] ὄντας ἐφῆκε τοῖς ἱππεῦσι τῶν πολεµίων. ὡς δ' οὗτοι µὲν 
ἐκράτουν καὶ συνεξέπεσον εἰς τὸ πεδίον τοῖς φεύγουσιν, ὁ δ' Ἀλέξανδρος ἔφθη τοὺς λόφους 
καταλαβών, τοῖς ὁπλίταις τῶν Θεσσαλῶν ὕστερον ἐπερχοµένοις καὶ πρὸς ἰσχυρὰ καὶ µετέωρα 
χωρία βιαζοµένοις ἐµβαλὼν ἔκτεινε τοὺς πρώτους, οἱ δ' ἄλλοι πληγὰς λαβόντες οὐδὲν 
ἔπρασσον. [32.5] κατιδὼν οὖν ὁ Πελοπίδας, τοὺς µὲν ἱππεῖς ἀνεκαλεῖτο καὶ πρὸς τὸ συνεστηκὸς 
τῶν πολεµίων ἐλαύνειν ἐκέλευεν, αὐτὸς δὲ συνέµειξε δρόµῳ τοῖς περὶ τοὺς 
λόφους [32.6] µαχοµένοις εὐθὺς τὴν ἀσπίδα λαβών, καὶ διὰ τῶν ὄπισθεν ὠσάµενος εἰς τοὺς 
πρώτους, τοσαύτην ἐνεποίησε ῥώµην καὶ προθυµίαν ἅπασιν, ὥστε καὶ τοῖς πολεµίοις ἑτέρους 
δοκεῖν γεγονότας καὶ σώµασι καὶ ψυχαῖς ἐπέρχεσθαι· [32.7] καὶ δύο µὲν ἢ τρεῖς ἀπεκρούσαντο 
προσβολάς· ὁρῶντες δὲ καὶ τούτους ἐπιβαίνοντας εὐρώστως, καὶ τὴν ἵππον ἀπὸ τῆς διώξεως 
ἀναστρέφουσαν, εἶξαν, ἐπὶ σκέλος ποιούµενοι [32.8] τὴν ἀναχώρησιν. ὁ δὲ Πελοπίδας ἀπὸ τῶν 
ἄκρων κατιδὼν ἅπαν τὸ στρατόπεδον τῶν πολεµίων, οὔπω µὲν εἰς φυγὴν τετραµµένον, ἤδη δὲ 
θορύβου καὶ ταραχῆς ἀναπιµπλάµενον, ἔστη καὶ περιεσκόπησεν, αὐτὸν ζητῶν τὸν 
Ἀλέξανδρον. [32.9]ὡς δ' εἶδεν ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ παραθαῤῥύνοντα καὶ συντάττοντα τοὺς 
µισθοφόρους, οὐ κατέσχε τῷ λογισµῷ τὴν ὀργήν, ἀλλὰ πρὸς τὴν βλέψιν ἀναφλεχθείς, καὶ τῷ 
θυµῷ παραδοὺς τὸ σῶµα καὶ τὴν ἡγεµονίαν τῆς πράξεως, πολὺ πρὸ τῶν ἄλλων ἐξαλλόµενος 
ἐφέρετο, βοῶν καὶ [32.10] προκαλούµενος τὸν τύραννον. ἐκεῖνος µὲν οὖν οὐκ ἐδέξατο τὴν 
ὁρµὴν οὐδ' ὑπέµεινεν, ἀλλ' ἀναφυγὼν πρὸς τοὺς [32.11]δορυφόρους ἐνέκρυψεν ἑαυτόν. τῶν δὲ 
µισθοφόρων οἱ µὲν πρῶτοι συµβαλόντες εἰς χεῖρας ἀνεκόπησαν ὑπὸ τοῦ Πελοπίδου, τινὲς δὲ 
καὶ πληγέντες ἐτελεύτησαν, οἱ δὲ πολλοὶ τοῖς δόρασι πόῤῥωθεν διὰ τῶν ὅπλων τύπτοντες αὐτὸν 
κατετραυµάτιζον, ἕως οἱ Θεσσαλοὶ περιπαθήσαντες ἀπὸ τῶν λόφων δρόµῳ προσεβοήθησαν, 
ἤδη δὲ πεπτωκότος, οἵ θ' ἱππεῖς προσελάσαντες ὅλην ἐτρέψαντο τὴν φάλαγγα, καὶ διώξαντες 
ἐπὶ πλεῖστον ἐνέπλησαν νεκρῶν τὴν χώραν, πλέον ἢ τρισχιλίους καταβαλόντες. 

[33][33.1] Τὸ µὲν οὖν Θηβαίων τοὺς παρόντας ἐπὶ τῇ τοῦ Πελοπίδου τελευτῇ βαρέως φέρειν, 
πατέρα καὶ σωτῆρα καὶ διδάσκαλον τῶν µεγίστων καὶ καλλίστων [33.2] ἀγαθῶν ἀποκαλοῦντας 
ἐκεῖνον, οὐ πάνυ θαυµαστὸν ἦν· οἱ δὲ Θεσσαλοὶ καὶ οἱ σύµµαχοι πᾶσαν ἀνθρωπίνῃ πρέπουσαν 
ἀρετῇ τιµὴν τοῖς ψηφίσµασιν ὑπερβαλόντες, ἔτι µᾶλλον ἐπεδείξαντο τοῖς πάθεσι τὴν πρὸς τὸν 
ἄνδρα χάριν. [33.3] τοὺς µὲν γὰρ παραγεγονότας τῷ ἔργῳ λέγουσι µήτε θώρακα θέσθαι, µήθ' 
ἵππον ἐκχαλινῶσαι, µήτε τραῦµα δήσασθαι πρότερον, ὡς ἐπύθοντο τὴν ἐκείνου τελευτήν, ἀλλὰ 
µετὰ τῶν ὅπλων θερµοὺς ἰόντας ἐπὶ τὸν νεκρόν, ὥσπερ αἰσθανοµένου τὰ τῶν πολεµίων κύκλῳ 
περὶ τὸ σῶµα σωρεύειν λάφυρα, κεῖραι δ' ἵππους, κείρασθαι δὲ [33.4] καὶ αὐτούς, ἀπιόντας δὲ 
πολλοὺς ἐπὶ σκηνὰς µήτε πῦρ ἀνάψαι µήτε δεῖπνον ἑλέσθαι, σιγὴν δὲ καὶ κατήφειαν εἶναι τοῦ 
στρατοπέδου παντός, ὥσπερ οὐ νενικηκότων ἐπιφανεστάτην νίκην καὶ µεγίστην, ἀλλ' 
ἡττηµένων ὑπὸ [33.5] τοῦ τυράννου καὶ καταδεδουλωµένων. ἐκ δὲ τῶν πόλεων, ὡς ἀπηγγέλθη 
ταῦτα, παρῆσαν αἵ τ' ἀρχαὶ καὶ µετ' αὐτῶν ἔφηβοι καὶ παῖδες καὶ ἱερεῖς πρὸς τὴν ὑποδοχὴν τοῦ 
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σώµατος, τρόπαια καὶ στεφάνους καὶ πανοπλίας χρυσᾶς [33.6] ἐπιφέροντες. ὡς δ' ἔµελλεν 
ἐκκοµίζεσθαι τὸ σῶµα, προσελθόντες οἱ πρεσβύτατοι τῶν Θεσσαλῶν ᾐτοῦντο τοὺς Θηβαίους 
δι' αὑτῶν θάψαι τὸν νεκρόν· εἷς δ' αὐτῶν [33.7] ἔλεγεν· "ἄνδρες σύµµαχοι, χάριν αἰτοῦµεν παρ' 
ὑµῶν, κόσµον ἡµῖν ἐπ' ἀτυχίᾳ τοσαύτῃ καὶ παραµυθίαν φέρουσαν. [33.8] οὐ γὰρ ζῶντα 
Θεσσαλοὶ Πελοπίδαν προπέµψουσιν, οὐδ' αἰσθανοµένῳ τὰς ἀξίας τιµὰς ἀποδώσουσιν· ἀλλ' ἐὰν 
ψαῦσαί τε τοῦ νεκροῦ τύχωµεν καὶ δι' αὑτῶν κοσµῆσαι καὶ θάψαι τὸ σῶµα, δόξοµεν ὑµῖν οὐκ 
ἀπιστεῖν, ὅτι [33.9] µείζων ἡ συµφορὰ γέγονε Θετταλοῖς ἢ Θηβαίοις· ὑµῖν µὲν γὰρ ἡγεµόνος 
ἀγαθοῦ µόνον, ἡµῖν δὲ καὶ τούτου καὶ [33.10] τῆς ἐλευθερίας στέρεσθαι συµβέβηκε. πῶς γὰρ 
<ἂν> ἔτι τολµήσαιµεν αἰτῆσαι στρατηγὸν ἄλλον παρ' ὑµῶν, οὐκ ἀποδόντες Πελοπίδαν;" ταῦτα 
µὲν οἱ Θηβαῖοι συµπαρεχώρησαν. 

[34][34.1] Ἐκείνων δὲ τῶν ταφῶν οὐ δοκοῦσιν ἕτεραι λαµπρότεραι γενέσθαι τοῖς τὸ λαµπρὸν 
οὐκ ἐν ἐλέφαντι καὶ χρυσῷ καὶ πορφύραις εἶναι νοµίζουσιν, ὥσπερ Φίλιστος, ὑµνῶν καὶ 
θαυµάζων τὴν Διονυσίου ταφήν, οἷον τραγῳδίας µεγάλης τῆς τυραννίδος ἐξόδιον θεατρικὸν 
γενοµένην. [34.2] Ἀλέξανδρος δ' ὁ µέγας Ἡφαιστίωνος ἀποθανόντος οὐ µόνον ἵππους ἔκειρε 
καὶ ἡµιόνους, ἀλλὰ καὶ τὰς ἐπάλξεις ἀφεῖλε τῶν τειχῶν, ὡς ἂν δοκοῖεν αἱ πόλεις πενθεῖν, ἀντὶ 
τῆς πρόσθεν µορφῆς κούριµον σχῆµα καὶ ἄτιµον ἀναλαµβάνουσαι. [34.3] ταῦτα µὲν οὖν 
προστάγµατα δεσποτῶν ὄντα, καὶ µετὰ πολλῆς ἀνάγκης περαινόµενα καὶ µετὰ φθόνου τῶν 
τυχόντων καὶ µίσους τῶν βιαζοµένων, οὐδεµιᾶς χάριτος ἦν οὐδὲ τιµῆς, ὄγκου δὲ βαρβαρικοῦ 
καὶ τρυφῆς καὶ ἀλαζονείας ἐπίδειξις, εἰς κενὰ καὶ ἄζηλα τὴν περιουσίαν [34.4] διατιθεµένων· 
ἀνὴρ δὲ δηµοτικὸς ἐπὶ ξένης τεθνηκώς, οὐ γυναικός, οὐ παίδων, οὐ συγγενῶν παρόντων, οὐ 
δεοµένου τινός, οὐκ ἀναγκάζοντος, ὑπὸ δήµων τοσούτων καὶ πόλεων ἁµιλλωµένων 
προπεµπόµενος καὶ συνεκκοµιζόµενος καὶ στεφανούµενος, εἰκότως ἐδόκει τὸν 
τελειότατον [34.5] ἀπέχειν εὐδαιµονισµόν. οὐ γάρ, ὡς Αἴσωπος ἔφασκε, χαλεπώτατός ἐστιν ὁ 
τῶν εὐτυχούντων θάνατος, ἀλλὰ µακαριώτατος, εἰς ἀσφαλῆ χώραν τὰς εὐπραξίας 
κατατιθέµενος τῶν ἀγαθῶν, καὶ <τῇ> τύχῃ µεταβάλλεσθαι [34.6] <µὴ> ἀπολιπών. διὸ βέλτιον 
ὁ Λάκων τὸν Ὀλυµπιονίκην Διαγόραν, ἐπιδόντα µὲν υἱοὺς στεφανουµένους Ὀλυµπίασιν, 
ἐπιδόντα δ' υἱωνοὺς καὶ θυγατριδοῦς, ἀσπασάµενος "κάτθανε" εἶπε "Διαγόρα· οὐκ εἰς τὸν 
Ὄλυµπον [34.7] ἀναβήσῃ." τὰς δ' Ὀλυµπιακὰς καὶ Πυθικὰς νίκας οὐκ ἂν οἶµαί τις εἰς τὸ αὐτὸ 
συνθεὶς ἁπάσας ἑνὶ τῶν Πελοπίδου παραβαλεῖν ἀγώνων ἀξιώσειεν, οὓς πολλοὺς ἀγωνισάµενος 
καὶ κατορθώσας, καὶ τοῦ βίου τὸ πλεῖστον ἐν δόξῃ καὶ τιµῇ βιώσας, τέλος ἐν τῇ τρισκαιδεκάτῃ 
βοιωταρχίᾳ, τυραννοκτονίᾳ µεµειγµένην ἀριστείαν ἀριστεύων, ὑπὲρ τῆς τῶν Θεσσαλῶν 
ἐλευθερίας ἀπέθανεν. 

[35][35.1] Ὁ δὲ θάνατος αὐτοῦ µεγάλα µὲν ἐλύπησε τοὺς [35.2] συµµάχους, µείζονα δ' 
ὠφέλησε. Θηβαῖοι γὰρ ὡς ἐπύθοντο τὴν τοῦ Πελοπίδου τελευτήν, οὐδεµίαν ἀναβολὴν 
ποιησάµενοι τῆς τιµωρίας, κατὰ τάχος ἐστράτευσαν ὁπλίταις ἑπτακισχιλίοις, ἱππεῦσι δ' 
ἑπτακοσίοις, ἡγουµένων [35.3] Μαληκίδου καὶ Διογείτονος. καταλαβόντες δὲ συνεσταλµένον 
καὶ περικεκοµµένον τῆς δυνάµεως Ἀλέξανδρον ἠνάγκασαν, Θεσσαλοῖς µὲν ἀποδοῦναι τὰς 
πόλεις ἃς εἶχεν αὐτῶν, Μάγνητας δὲ καὶ Φθιώτας καὶἈχαιοὺς ἀφεῖναι καὶ τὰς φρουρὰς 
ἐξαγαγεῖν, ὀµόσαι δ' αὐτὸν ἐφ' οὓς ἂν ἡγῶνται Θηβαῖοι καὶ κελεύωσιν 
ἀκολουθήσειν. [35.4] Θηβαῖοι µὲν οὖν τούτοις ἠρκέσθησαν· ἣν δ' ὀλίγον ὕστερον τοῖς θεοῖς 
ὑπὲρ Πελοπίδου δίκην ἔδωκε, διηγήσοµαι. [35.5] Θήβην τὴν συνοικοῦσαν αὐτῷ πρῶτον µὲν 
ὡς εἴρηται Πελοπίδας ἐδίδαξε µὴ φοβεῖσθαι τὴν ἔξω λαµπρότητα καὶ παρασκευὴν τῆς 
τυραννίδος ἐντὸς τῶν ὅπλων καὶ τῶν [35.6] φυλακῶν οὖσαν· ἔπειτα δὲ φοβουµένη τὴν ἀπιστίαν 
αὐτοῦ καὶ µισοῦσα τὴν ὠµότητα, συνθεµένη µετὰ τῶν ἀδελφῶν, τριῶν ὄντων, Τεισιφόνου, 
Πειθολάου, Λυκόφρονος, ἐπεχείρει [35.7] τόνδε τὸν τρόπον. τὴν µὲν ἄλλην οἰκίαν τοῦ 
τυράννου κατεῖχον αἱ φυλακαὶ τῶν παρανυκτερευόντων, ὁ δὲ θάλαµος ἐν ᾧ καθεύδειν εἰώθεσαν 
ὑπερῷος ἦν, καὶ πρὸ αὐτοῦ φυλακὴν εἶχε κύων δεδεµένος, πᾶσι φοβερὸς πλὴν 
αὐτοῖς [35.8] ἐκείνοις καὶ ἑνὶ τῶν οἰκετῶν τῷ τρέφοντι. καθ' ὃν οὖν ἔµελλε καιρὸν ἐπιχειρεῖν ἡ 
Θήβη, τοὺς µὲν ἀδελφοὺς ἀφ' ἡµέρας εἶχε πλησίον ἐν οἴκῳ τινὶ κεκρυµµένους, εἰσελθοῦσα δ' 
ὥσπερ εἰώθει µόνη πρὸς τὸν Ἀλέξανδρον ἤδη καθεύδοντα, καὶ µετὰ µικρὸν πάλιν προελθοῦσα, 
τῷ µὲν οἰκέτῃ προσέταξεν ἀπάγειν ἔξω τὸν κύνα· βούλεσθαι γὰρ [35.9] ἀναπαύεσθαι µεθ' 
ἡσυχίας ἐκεῖνον· αὐτὴ δὲ τὴν κλίµακα, φοβουµένη µὴ κτύπον παράσχῃ τῶν νεανίσκων 
ἀναβαινόντων, ἐρίοις κατεστόρεσεν· εἶθ' οὕτως ἀναγαγοῦσα τοὺς ἀδελφοὺς ξιφήρεις καὶ 
στήσασα πρὸ τῶν θυρῶν, εἰσῆλθεν αὐτή, καὶ καθελοῦσα τὸ ξίφος ὑπὲρ τῆς κεφαλῆς 
κρεµάµενον, σηµεῖον εἶναι τοῦ κατέχεσθαι τὸν ἄνδρα καὶ καθεύδειν, [35.10] ἔδειξεν. 
ἐκπεπληγµένων δὲ τῶν νεανίσκων καὶ κατοκνούντων, κακίζουσα καὶ διοµνυµένη µετ' ὀργῆς, 
αὐτὴ τὸν Ἀλέξανδρον ἐξεγείρασα µηνύσειν τὴν πρᾶξιν, αἰσχυνθέντας αὐτοὺς ἅµα καὶ 
φοβηθέντας εἰσήγαγε καὶ [35.11] περιέστησε τῇ κλίνῃ, προσφέρουσα τὸν λύχνον. τῶν δ' ὁ µὲν 
τοὺς πόδας κατεῖχε πιέσας, ὁ δὲ τὴν κεφαλὴν λαβόµενος τῶν τριχῶν ἀνέκλασεν, ὁ δὲ τρίτος τῷ 
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ξίφει τύπτων [35.12]αὐτὸν διεχρήσατο, τῷ µὲν τάχει τῆς τελευτῆς πρᾳότερον ἴσως ἢ προσῆκον 
ἦν ἀποθανόντα, τῷ δὲ µόνον ἢ πρῶτον τυράννων ὑπὸ γυναικὸς ἰδίας ἀπολέσθαι, καὶ τῇ µετὰ 
θάνατον αἰκίᾳ τοῦ σώµατος, ῥιφέντος καὶ πατηθέντος ὑπὸ τῶν Φεραίων, ἄξια πεπονθέναι 
δόξαντα τῶν παρανοµηµάτων. 

Ø Διοδ. 15.80.6: (6) Ὁ δ' ᾿Αλέξανδρος δευτέρᾳ µάχῃ λειφθεὶς καὶ τοῖς ὅλοις συντριβείς, 
ἠναγκάσθη καθ' ὁµολογίαν τοῖς µὲν Θετταλοῖς τὰς καταπεπολεµηµένας πόλεις ἀποδοῦναι, 
Μάγνητας δὲ καὶ τοὺς Φθιώτας ᾿Αχαιοὺς παραδοῦναι Βοιωτοῖς, καὶ τὸ λοιπὸν Φερῶν µόνων 
ἄρχοντα σύµµαχον εἶναι Βοιωτοῖς. 
 

Ø Ξεν. Ελλ. 7.4.12-40: 12 σχεδὸν δὲ περὶ τοῦτον τὸν χρόνον τετελευτηκότος ἤδη τοῦ πρόσθεν 
Διονυσίου ὁ υἱὸς αὐτοῦ πέµπει βοήθειαν τοῖς Λακεδαιµονίοις δώδεκα τριήρεις καὶ ἄρχοντα 
αὐτῶν Τιµοκράτην. οὗτος οὖν ἀφικόµενος συνεξαιρεῖ αὐτοῖς Σελλασίαν: καὶ τοῦτο πράξας 
ἀπέπλευσεν οἴκαδε. 

µετὰ δὲ τοῦτο οὐ πολλῷ ὕστερον καταλαµβάνουσιν οἱ Ἠλεῖοι Λασιῶνα, τὸ µὲν παλαιὸν ἑαυτῶν 
ὄντα, ἐν δὲ τῷ παρόντι συντελοῦντα εἰς τὸ Ἀρκαδικόν. 13 οἱ µέντοι Ἀρκάδες οὐ 
παρωλιγώρησαν, ἀλλ' εὐθὺς παραγγείλαντες ἐβοήθουν. ἀντεβοήθησαν δὲ καὶ τῶν Ἠλείων οἱ 
τριακόσιοι, καὶ ἔτι τετρακόσιοι. ἀντεστρατοπεδευµένων δὲ τὴν ἡµέραν ἐν ἐπιπεδεστέρῳ χωρίῳ 
τῶν Ἠλείων τῆς νυκτὸς οἱ Ἀρκάδες ἀναβαίνουσιν ἐπὶ τὴν τοῦ ὑπὲρ τῶν Ἠλείων ὄρους κορυφήν: 
ἅµα δὲ τῇ ἡµέρᾳ κατέβαινον ἐπὶ τοὺς Ἠλείους. οἱ δὲ ἰδόντες ἅµα µὲν ἐξ ὑπερδεξίου προσιόντας, 
ἅµα δὲ πολλαπλασίους, ἐκ πολλοῦ µὲν ἀπελθεῖν ᾐσχύνθησαν, ὁµόσε δ' ἦλθον καὶ εἰς χεῖρας 
δεξάµενοι ἔφυγον: καὶ πολλοὺς µὲν ἄνδρας, πολλὰ δὲ ὅπλα ἀπώλεσαν, κατὰ δυσχωρίας 
ἀποχωροῦντες. 

14 οἱ δὲ Ἀρκάδες διαπραξάµενοι ταῦτα ἐπορεύοντο ἐπὶ τὰς τῶν Ἀκρωρείων πόλεις. λαβόντες 
δὲ ταύτας πλὴν Θραύστου ἀφικνοῦνται εἰς Ὀλυµπίαν, καὶ περισταυρώσαντες τὸ Κρόνιον 
ἐνταῦθα ἐφρούρουν καὶ ἐκράτουν τοῦ Ὀλυµπιακοῦ ὄρους: ἔλαβον δὲ καὶ Μαργανέας ἐνδόντων 
τινῶν. οὕτω δὲ προκεχωρηκότων οἱ µὲν Ἠλεῖοι αὖ παντάπασιν ἠθύµησαν, οἱ δὲ Ἀρκάδες 
ἔρχονται ἐπὶ τὴν πόλιν. καὶ µέχρι µὲν τῆς ἀγορᾶς ἦλθον: ἐκεῖ µέντοι ὑποστάντες οἵ τε ἱππεῖς καὶ 
οἱ ἄλλοι αὐτῶν ἐκβάλλουσί τε αὐτοὺς καὶ ἀπέκτεινάν τινας καὶ τροπαῖον ἐστήσαντο. 15 ἦν µὲν 
οὖν καὶ πρότερον διαφορὰ ἐν τῇ Ἤλιδι. οἱ µὲν γὰρ περὶ Χάροπόν τε καὶ Θρασωνίδαν καὶ 
Ἀργεῖον εἰς δηµοκρατίαν ἦγον τὴν πόλιν, οἱ δὲ περὶ †Στάλκαν τε καὶ Ἱππίαν καὶ Στρατόλαν εἰς 
ὀλιγαρχίαν. ἐπεὶ δ' οἱ Ἀρκάδες µεγάλην δύναµιν ἔχοντες σύµµαχοι ἐδόκουν εἶναι τοῖς 
δηµοκρατεῖσθαι βουλοµένοις, ἐκ τούτου δὴ θρασύτεροι οἱ περὶ τὸν Χάροπον ἦσαν, καὶ 
συνθέµενοι τοῖς Ἀρκάσιν ἐπιβοηθεῖν καταλαµβάνουσι τὴν ἀκρόπολιν. 16 οἱ δ' ἱππεῖς καὶ οἱ 
τριακόσιοι οὐκ ἐµέλλησαν, ἀλλ' εὐθὺς ἐχώρουν ἄνω, καὶ ἐκκρούουσιν αὐτούς: ὥστ' ἔφυγον σὺν 
τῷ Ἀργείῳ καὶ Χαρόπῳ τῶν πολιτῶν περὶ τριακοσίους. οὐ πολὺ δ' ὕστερον οὗτοι παραλαβόντες 
τῶν Ἀρκάδων τινὰς καταλαµβάνουσι Πύλον. καὶ πολλοὶ µέντοι πρὸς αὐτοὺς ἐκ τῆς πόλεως 
ἀπῇσαν τοῦ δήµου, ἅτε χωρίον τε καλὸν καὶ µεγάλην ῥώµην τὴν τῶν Ἀρκάδων σύµµαχον 
ἔχοντας. ἐνέβαλον δὲ καὶ ὕστερον εἰς τὴν χώραν τὴν τῶν Ἠλείων οἱ Ἀρκάδες, ὑπὸ τῶν 
φευγόντων ἀναπειθόµενοι ὡς ἡ πόλις προσχωρήσοιτο. 17 ἀλλὰ τότε µὲν οἱ Ἀχαιοὶ φίλοι 
γεγενηµένοι τοῖς Ἠλείοις τὴν πόλιν αὐτῶν διεφύλαξαν: ὥστε οἱ Ἀρκάδες οὐδὲν ἄλλο πράξαντες 
ἢ δῃώσαντες αὐτῶν τὴν χώραν ἀπῆλθον. εὐθὺς µέντοι ἐκ τῆς Ἠλείας ἐξιόντες, αἰσθόµενοι τοὺς 
Πελληνέας ἐν Ἤλιδι ὄντας, νυκτὸς µακροτάτην ὁδὸν ἐλθόντες καταλαµβάνουσιν αὐτῶν 
Ὄλουρον: ἤδη γὰρ πάλιν προσεκεχωρήκεσαν οἱ Πελληνεῖς εἰς τὴν τῶν Λακεδαιµονίων 
συµµαχίαν. 18 ἐπεὶ δ' ᾔσθοντο τὰ περὶ Ὀλούρου, περιελθόντες αὖ καὶ οὗτοι ὅπῃ ἐδύναντο εἰς 
τὴν αὑτῶν πόλιν Πελλήνην εἰσῆλθον. καὶ ἐκ τούτου δὴ ἐπολέµουν τοῖς ἐν Ὀλούρῳ Ἀρκάσι τε 
καὶ τῷ ἑαυτῶν παντὶ δήµῳ µάλα ὀλίγοι ὄντες: ὅµως δὲ οὐ πρόσθεν ἐπαύσαντο πρὶν 
ἐξεπολιόρκησαν τὸν Ὄλουρον. 

19 οἱ δ' αὖ Ἀρκάδες πάλιν ποιοῦνται ἄλλην στρατείαν εἰς τὴν Ἦλιν. µεταξὺ δὲ Κυλλήνης καὶ 
τῆς πόλεως στρατοπεδευοµένοις αὐτοῖς ἐπιτίθενται οἱ Ἠλεῖοι, ὑποστάντες δὲ οἱ Ἀρκάδες 
ἐνίκησαν αὐτούς. καὶ Ἀνδρόµαχος µὲν ὁ Ἠλεῖος ἵππαρχος, ὅσπερ αἴτιος ἐδόκει εἶναι τὴν µάχην 
συνάψαι, αὐτὸς αὑτὸν διέφθειρεν: οἱ δ' ἄλλοι εἰς τὴν πόλιν ἀπεχώρησαν. ἀπέθανε δὲ ἐν ταύτῃ 
τῇ µάχῃ παραγενόµενος καὶ Σωκλείδης ὁ Σπαρτιάτης: ἤδη γὰρ τότε οἱ Λακεδαιµόνιοι σύµµαχοι 
τοῖς Ἠλείοις ἦσαν. 20 πιεζόµενοι δὲ οἱ Ἠλεῖοι ἐν τῇ ἑαυτῶν, ἠξίουν καὶ τοὺς Λακεδαιµονίους 
πέµποντες πρέσβεις ἐπιστρατεύειν τοῖς Ἀρκάσι, νοµίζοντες οὕτως ἂν µάλιστα ἀπολαβεῖν τοὺς 
Ἀρκάδας, εἰ ἀµφοτέρωθεν πολεµοῖντο. καὶ ἐκ τούτου δὴ Ἀρχίδαµος στρατεύεται µετὰ τῶν 
πολιτῶν, καὶ καταλαµβάνει Κρῶµνον. καταλιπὼν δ' ἐν αὐτῷ φρουρὰν τῶν δώδεκα λόχων τρεῖς, 
οὕτως ἐπ' οἴκου ἀνεχώρησεν. 21 οἱ µέντοι Ἀρκάδες, ὥσπερ ἔτυχον ἐκ τῆς εἰς Ἦλιν στρατείας 
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συνειλεγµένοι, βοηθήσαντες περιεσταύρωσαν τὸν Κρῶµνον διπλῷ σταυρώµατι, καὶ ἐν ἀσφαλεῖ 
ὄντες ἐπολιόρκουν τοὺς ἐν τῷ Κρώµνῳ. χαλεπῶς δὲ ἡ τῶν Λακεδαιµονίων πόλις φέρουσα ἐπὶ 
τῇ πολιορκίᾳ τῶν πολιτῶν, ἐκπέµπει στρατιάν: ἡγεῖτο δὲ καὶ τότε Ἀρχίδαµος. ἐλθὼν δὲ ἐδῄου 
καὶ τῆς Ἀρκαδίας ὅσα ἐδύνατο καὶ τῆς Σκιρίτιδος, καὶ πάντα ἐποίει ὅπως, εἰ δύναιτο, ἀπαγάγοι 
τοὺς πολιορκοῦντας. οἱ δὲ Ἀρκάδες οὐδέν τι µᾶλλον ἐκινοῦντο, ἀλλὰ ταῦτα πάντα 
παρεώρων. 22 κατιδὼν δέ τινα λόφον ὁ Ἀρχίδαµος, δι' οὗ τὸ ἔξω σταύρωµα περιεβέβληντο οἱ 
Ἀρκάδες, ἐνόµισεν ἑλεῖν ἂν τοῦτον, καὶ εἰ τούτου κρατήσειεν, οὐκ ἂν δύνασθαι µένειν τοὺς ὑπὸ 
τούτῳ πολιορκοῦντας. κύκλῳ δὲ περιάγοντος αὐτοῦ ἐπὶ τοῦτο τὸ χωρίον, ὡς εἶδον οἱ 
προθέοντες τοῦ Ἀρχιδάµου πελτασταὶ τοὺς ἐπαρίτους ἔξω τοῦ σταυρώµατος, ἐπιτίθενται 
αὐτοῖς, καὶ <οἱ> ἱππεῖς συνεµβάλλειν ἐπειρῶντο. οἱ δ' οὐκ ἐνέκλιναν, ἀλλὰ συντεταγµένοι 
ἡσυχίαν εἶχον. οἱ δ' αὖ πάλιν ἐνέβαλον. ἐπεὶ δὲ οὐδὲ τότε ἐνέκλιναν, ἀλλὰ καὶ ἐπῇσαν, ἤδη 
οὔσης πολλῆς κραυγῆς, ἐβοήθει δὴ καὶ αὐτὸς ὁ Ἀρχίδαµος, ἐκτραπόµενος κατὰ τὴν ἐπὶ 
Κρῶµνον φέρουσαν ἁµαξιτόν, εἰς δύο ἄγων, ὥσπερ ἐτύγχανεν ἔχων. 23 ὡς δ' ἐπλησίασαν 
ἀλλήλοις, οἱ µὲν σὺν τῷ Ἀρχιδάµῳ κατὰ κέρας, ἅτε καθ' ὁδὸν πορευόµενοι, οἱ δ' Ἀρκάδες 
ἁθρόοι συνασπιδοῦντες, ἐν τούτῳ οὐκέτι ἐδύναντο οἱ Λακεδαιµόνιοι ἀντέχειν τῷ τῶν Ἀρκάδων 
πλήθει, ἀλλὰ ταχὺ µὲν ὁ Ἀρχίδαµος ἐτέτρωτο τὸν µηρὸν διαµπάξ, ταχὺ δὲ οἱ µαχόµενοι πρὸ 
αὐτοῦ ἀπέθνῃσκον, Πολυαινίδας τε καὶ Χίλων ὁ τὴν ἀδελφὴν τοῦ Ἀρχιδάµου ἔχων, καὶ οἱ 
πάντες δὲ αὐτῶν τότε ἀπέθανον οὐκ ἔλαττον τῶν τριάκοντα. 24 ὡς δὲ κατὰ τὴν ὁδὸν 
ἀναχωροῦντες εἰς τὴν εὐρυχωρίαν ἐξῆλθον, ἐνταῦθα δὴ Λακεδαιµόνιοι ἀντιπαρετάξαντο. καὶ 
µὴν οἱ Ἀρκάδες, ὥσπερ εἶχον, συντεταγµένοι ἕστασαν, καὶ πλήθει µὲν ἐλείποντο, εὐθυµότερον 
δὲ πολὺ εἶχον, ἐπεληλυθότες ἀποχωροῦσι καὶ ἄνδρας ἀπεκτονότες. οἱ δὲ Λακεδαιµόνιοι µάλα 
ἀθύµως εἶχον, τετρωµένον µὲν ὁρῶντες τὸν Ἀρχίδαµον, ἀκηκοότες δὲ τὰ ὀνόµατα τῶν 
τεθνηκότων, ἀνδρῶν τε ἀγαθῶν καὶ σχεδὸν τῶν ἐπιφανεστάτων. 25 ὡς δὲ πλησίον ὄντων 
ἀναβοήσας τις τῶν πρεσβυτέρων εἶπε: Τί δεῖ ἡµᾶς, ὦ ἄνδρες, µάχεσθαι, ἀλλ' οὐ σπεισαµένους 
διαλυθῆναι; ἄσµενοι δὴ ἀµφότεροι ἀκούσαντες ἐσπείσαντο. καὶ οἱ µὲν Λακεδαιµόνιοι τοὺς 
νεκροὺς ἀνελόµενοι ἀπῆλθον, οἱ δ' Ἀρκάδες ἐπαναχωρήσαντες ἔνθα τὸ πρῶτον ἤρξαντο ἐπιέναι 
τροπαῖον ἐστήσαντο. 

26 ὡς δὲ οἱ Ἀρκάδες περὶ τὸν Κρῶµνον ἦσαν, οἱ ἐκ τῆς πόλεως Ἠλεῖοι πρῶτον µὲν ἰόντες ἐπὶ 
τὴν Πύλον περιτυγχάνουσι τοῖς Πυλίοις ἀποκεκρουµένοις ἐκ τῶν Θαλαµῶν. καὶ 
προσελαύνοντες οἱ ἱππεῖς τῶν Ἠλείων ὡς εἶδον αὐτούς, οὐκ ἐµέλλησαν, ἀλλ' εὐθὺς 
ἐµβάλλουσι, καὶ τοὺς µὲν ἀποκτιννύουσιν, οἱ δέ τινες αὐτῶν καταφεύγουσιν ἐπὶ γήλοφον. ἐπεὶ 
µέντοι ἦλθον οἱ πεζοί, ἐκκόπτουσι καὶ τοὺς ἐπὶ τῷ λόφῳ, καὶ τοὺς µὲν αὐτοῦ ἀπέκτειναν, τοὺς 
δὲ καὶ ζῶντας ἔλαβον ἐγγὺς διακοσίων. καὶ ὅσοι µὲν ξένοι ἦσαν αὐτῶν, ἀπέδοντο, ὅσοι δὲ 
φυγάδες, ἀπέσφαττον. µετὰ δὲ ταῦτα τούς τε Πυλίους, ὡς οὐδεὶς αὐτοῖς ἐβοήθει, σὺν αὐτῷ τῷ 
χωρίῳ αἱροῦσι, καὶ τοὺς Μαργανέας ἀναλαµβάνουσι. 27 καὶ µὴν οἱ Λακεδαιµόνιοι ὕστερον αὖ 
ἐλθόντες νυκτὸς ἐπὶ τὸν Κρῶµνον ἐπικρατοῦσι τοῦ σταυρώµατος <τοῦ> κατὰ τοὺς Ἀργείους 
καὶ τοὺς πολιορκουµένους τῶν Λακεδαιµονίων εὐθὺς ἐξεκάλουν. ὅσοι µὲν οὖν ἐγγύτατά τε 
ἐτύγχανον ὄντες καὶ ὠξυλάβησαν, ἐξῆλθον: ὁπόσους δὲ ἔφθασαν πολλοὶ τῶν Ἀρκάδων 
συµβοηθήσαντες, ἀπεκλείσθησαν ἔνδον καὶ ληφθέντες διενεµήθησαν: καὶ ἓν µὲν µέρος ἔλαβον 
Ἀργεῖοι, ἓν δὲ Θηβαῖοι, ἓν δὲ Ἀρκάδες, ἓν δὲ Μεσσήνιοι. οἱ δὲ σύµπαντες ληφθέντες 
Σπαρτιατῶν τε καὶ περιοίκων πλείους τῶν ἑκατὸν ἐγένοντο. 

28 ἐπεί γε µὴν οἱ Ἀρκάδες ἐσχόλασαν ἀπὸ τοῦ Κρώµνου, πάλιν δὴ περὶ τοὺς Ἠλείους εἶχον, 
καὶ τήν τε Ὀλυµπίαν ἐρρωµενέστερον ἐφρούρουν, καὶ ἐπιόντος Ὀλυµπιακοῦ ἔτους 
παρεσκευάζοντο ποιεῖν τὰ Ὀλύµπια σὺν Πισάταις τοῖς πρώτοις φάσκουσι προστῆναι τοῦ ἱεροῦ. 
ἐπεὶ δὲ ὅ τε µὴν ἧκεν ἐν ᾧ τὰ Ὀλύµπια γίγνεται αἵ τε ἡµέραι ἐν αἷς ἡ πανήγυρις ἁθροίζεται, 
ἐνταῦθα δὴ οἱ Ἠλεῖοι ἐκ τοῦ φανεροῦ συσκευασάµενοι καὶ παρακαλέσαντες Ἀχαιοὺς 
ἐπορεύοντο τὴν Ὀλυµπιακὴν ὁδόν. 29 οἱ δὲ Ἀρκάδες ἐκείνους µὲν οὐκ ἄν ποτε ᾤοντο ἐλθεῖν 
ἐπὶ σφᾶς, αὐτοὶ δὲ σὺν Πισάταις διετίθεσαν τὴν πανήγυριν. καὶ τὴν µὲν ἱπποδροµίαν ἤδη 
ἐπεποιήκεσαν καὶ τὰ δροµικὰ τοῦ πεντάθλου: οἱ δ' εἰς πάλην ἀφικόµενοι οὐκέτι ἐν τῷ δρόµῳ, 
ἀλλὰ µεταξὺ τοῦ δρόµου καὶ τοῦ βωµοῦ ἐπάλαιον. οἱ γὰρ Ἠλεῖοι σὺν τοῖς ὅπλοις παρῆσαν ἤδη 
εἰς τὸ τέµενος. οἱ δὲ Ἀρκάδες πορρωτέρω µὲν οὐκ ἀπήντησαν, ἐπὶ δὲ τοῦ Κλαδάου ποταµοῦ 
παρετάξαντο, ὃς παρὰ τὴν Ἄλτιν καταρρέων εἰς τὸν Ἀλφειὸν ἐµβάλλει. καὶ σύµµαχοι δὲ 
παρῆσαν αὐτοῖς, ὁπλῖται µὲν Ἀργείων εἰς δισχιλίους, Ἀθηναίων δὲ ἱππεῖς περὶ 
τετρακοσίους. 30 καὶ µὴν οἱ Ἠλεῖοι τἀπὶ θάτερα τοῦ ποταµοῦ παρετάξαντο, σφαγιασάµενοι δὲ 
εὐθὺς ἐχώρουν. καὶ τὸν πρόσθεν χρόνον εἰς τὰ πολεµικὰ καταφρονούµενοι µὲν ὑπ' Ἀρκάδων 
καὶ Ἀργείων, καταφρονούµενοι δὲ ὑπ' Ἀχαιῶν καὶ Ἀθηναίων, ὅµως ἐκείνῃ τῇ ἡµέρᾳ τῶν µὲν 
συµµάχων ὡς ἀλκιµώτατοι ὄντες ἡγοῦντο, τοὺς δ' Ἀρκάδας, τούτοις γὰρ πρώτοις συνέβαλον, 
καὶ εὐθὺς ἐτρέψαντο, καὶ ἐπιβοηθήσαντας δὲ τοὺς Ἀργείους δεξάµενοι καὶ τούτων 
ἐκράτησαν. 31 ἐπεὶ µέντοι κατεδίωξαν εἰς τὸ µεταξὺ τοῦ βουλευτηρίου καὶ τοῦ τῆς Ἑστίας 
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ἱεροῦ καὶ τοῦ πρὸς ταῦτα προσήκοντος θεάτρου, ἐµάχοντο µὲν οὐδὲν ἧττον καὶ ἐώθουν πρὸς 
τὸν βωµόν, ἀπὸ µέντοι τῶν στοῶν τε καὶ τοῦ βουλευτηρίου καὶ τοῦ µεγάλου ναοῦ βαλλόµενοι 
καὶ ἐν τῷ ἰσοπέδῳ µαχόµενοι, ἀποθνῄσκουσιν ἄλλοι τε τῶν Ἠλείων καὶ αὐτὸς ὁ τῶν τριακοσίων 
ἄρχων Στρατόλας. τούτων δὲ πραχθέντων ἀπεχώρησαν εἰς τὸ αὑτῶν στρατόπεδον. 32 οἱ µέντοι 
Ἀρκάδες καὶ οἱ µετ' αὐτῶν οὕτως ἐπεφόβηντο τὴν ἐπιοῦσαν ἡµέραν ὥστε οὐδ' ἀνεπαύσαντο 
τῆς νυκτός, ἐκκόπτοντες τὰ διαπεπονηµένα σκηνώµατα καὶ ἀποσταυροῦντες. οἱ δ' αὖ Ἠλεῖοι 
ἐπεὶ τῇ ὑστεραίᾳ προσιόντες εἶδον καρτερὸν τὸ τεῖχος καὶ ἐπὶ τῶν ναῶν πολλοὺς ἀναβεβηκότας, 
ἀπῆλθον εἰς τὸ ἄστυ, τοιοῦτοι γενόµενοι οἵους τὴν ἀρετὴν θεὸς µὲν ἂν ἐµπνεύσας δύναιτο καὶ 
ἐν ἡµέρᾳ ἀποδεῖξαι, ἄνθρωποι δὲ οὐδ' ἂν ἐν πολλῷ χρόνῳ τοὺς µὴ ὄντας ἀλκίµους ποιήσειαν. 

33 χρωµένων δὲ τοῖς ἱεροῖς χρήµασι τῶν ἐν τοῖς Ἀρκάσιν ἀρχόντων, καὶ ἀπὸ τούτων τοὺς 
ἐπαρίτους τρεφόντων, πρῶτοι Μαντινεῖς ἀπεψηφίσαντο µὴ χρῆσθαι τοῖς ἱεροῖς χρήµασι. καὶ 
αὐτοὶ τὸ γιγνόµενον µέρος εἰς τοὺς ἐπαρίτους ἐκ τῆς πόλεως ἐκπορίσαντες ἀπέπεµψαν τοῖς 
ἄρχουσιν. οἱ δὲ ἄρχοντες φάσκοντες αὐτοὺς λυµαίνεσθαι τὸ Ἀρκαδικόν, ἀνεκαλοῦντο εἰς τοὺς 
µυρίους τοὺς προστάτας αὐτῶν: καὶ ἐπεὶ οὐχ ὑπήκουον, κατεδίκασαν αὐτῶν, καὶ τοὺς ἐπαρίτους 
ἔπεµπον ὡς ἄξοντας τοὺς κατακεκριµένους. οἱ µὲν οὖν Μαντινεῖς κλείσαντες τὰς πύλας οὐκ 
ἐδέχοντο αὐτοὺς εἴσω. 34 ἐκ δὲ τούτου τάχα δὴ καὶ ἄλλοι τινὲς ἔλεγον ἐν τοῖς µυρίοις ὡς οὐ 
χρὴ τοῖς ἱεροῖς χρήµασι χρῆσθαι οὐδὲ καταλιπεῖν εἰς τὸν ἀεὶ χρόνον τοῖς παισὶν ἔγκληµα τοῦτο 
πρὸς τοὺς θεούς. ὡς δὲ καὶ ἐν τῷ κοινῷ ἀπέδοξε µηκέτι χρῆσθαι τοῖς ἱεροῖς χρήµασι, ταχὺ δὴ 
οἱ µὲν οὐκ ἂν δυνάµενοι ἄνευ µισθοῦ τῶν ἐπαρίτων εἶναι διεχέοντο, οἱ δὲ δυνάµενοι 
παρακελευσάµενοι αὑτοῖς καθίσταντο εἰς τοὺς ἐπαρίτους, ὅπως µὴ αὐτοὶ ἐπ' ἐκείνοις, ἀλλ' 
ἐκεῖνοι ἐπὶ σφίσιν εἶεν. γνόντες δὲ τῶν ἀρχόντων οἱ διακεχειρικότες τὰ ἱερὰ χρήµατα ὅτι εἰ 
δώσοιεν εὐθύνας, κινδυνεύσοιεν ἀπολέσθαι, πέµπουσιν εἰς Θήβας, καὶ διδάσκουσι τοὺς 
Θηβαίους ὡς εἰ µὴ στρατεύσειαν, κινδυνεύσοιεν οἱ Ἀρκάδες πάλιν λακωνίσαι. 35 καὶ οἱ µὲν 
παρεσκευάζοντο ὡς στρατευσόµενοι: οἱ δὲ τὰ κράτιστα τῇ Πελοποννήσῳ βουλευόµενοι 
ἔπεισαν τὸ κοινὸν τῶν Ἀρκάδων πέµψαντας πρέσβεις εἰπεῖν τοῖς Θηβαίοις µὴ ἰέναι σὺν ὅπλοις 
εἰς τὴν Ἀρκαδίαν, εἰ µή τι καλοῖεν. καὶ ἅµα µὲν ταῦτα πρὸς τοὺς Θηβαίους ἔλεγον, ἅµα δὲ 
ἐλογίζοντο ὅτι πολέµου οὐδὲν δέοιντο. τοῦ τε γὰρ ἱεροῦ τοῦ Διὸς προεστάναι οὐδὲν 
προσδεῖσθαι ἐνόµιζον, ἀλλ' ἀποδιδόντες ἂν καὶ δικαιότερα καὶ ὁσιώτερα ποιεῖν, καὶ τῷ θεῷ 
οἴεσθαι µᾶλλον ἂν οὕτω χαρίζεσθαι. βουλοµένων δὲ ταῦτα καὶ τῶν Ἠλείων, ἔδοξεν ἀµφοτέροις 
εἰρήνην ποιήσασθαι: καὶ ἐγένοντο σπονδαί. 

36 γενοµένων δὲ τῶν ὅρκων, καὶ ὀµοσάντων τῶν τε ἄλλων ἁπάντων καὶ Τεγεατῶν καὶ αὐτοῦ 
τοῦ Θηβαίου, ὃς ἐτύγχανεν ἐν Τεγέᾳ ἔχων τριακοσίους ὁπλίτας τῶν Βοιωτῶν, οἱ µὲν ἄλλοι 
Ἀρκάδες ἐν τῇ Τεγέᾳ αὐτοῦ ἐπικαταµείναντες ἐδειπνοποιοῦντό τε καὶ ηὐθυµοῦντο καὶ σπονδὰς 
καὶ παιᾶνας ὡς εἰρήνης γεγενηµένης ἐποιοῦντο, ὁ δὲ Θηβαῖος καὶ τῶν ἀρχόντων οἱ φοβούµενοι 
τὰς εὐθύνας σύν τε τοῖς Βοιωτοῖς καὶ τοῖς ὁµογνώµοσι τῶν ἐπαρίτων κλείσαντες τὰς πύλας τοῦ 
τῶν Τεγεατῶν τείχους, πέµποντες ἐπὶ τοὺς σκηνοῦντας συνελάµβανον τοὺς βελτίστους. ἅτε δὲ 
ἐκ πασῶν τῶν πόλεων παρόντων τῶν Ἀρκάδων, καὶ πάντων εἰρήνην βουλοµένων ἔχειν, 
πολλοὺς ἔδει τοὺς συλλαµβανοµένους εἶναι: ὥστε ταχὺ µὲν αὐτοῖς τὸ δεσµωτήριον µεστὸν ἦν, 
ταχὺ δὲ ἡ δηµοσία οἰκία. 37 ὡς δὲ πολλοὶ οἱ εἰργµένοι ἦσαν, πολλοὶ δὲ κατὰ τοῦ τείχους 
ἐκπεπηδηκότες, ἦσαν δ' οἳ καὶ διὰ τῶν πυλῶν ἀφεῖντο: οὐδεὶς γὰρ οὐδενὶ ὠργίζετο, ὅστις µὴ 
ᾤετο ἀπολεῖσθαι: ἀπορῆσαι δὴ µάλιστα ἐποίησε τόν τε Θηβαῖον καὶ τοὺς µετ' αὐτοῦ ταῦτα 
πράττοντας ὅτι Μαντινέας, οὓς µάλιστα ἐβούλοντο λαβεῖν, ὀλίγους τινὰς πάνυ εἶχον: διὰ γὰρ 
τὸ ἐγγὺς τὴν πόλιν εἶναι σχεδὸν πάντες ᾤχοντο οἴκαδε. 38 ἐπεὶ δὲ ἡµέρα ἐγένετο καὶ τὰ 
πεπραγµένα ἐπύθοντο οἱ Μαντινεῖς, εὐθὺς πέµποντες εἴς τε τὰς ἄλλας Ἀρκαδικὰς πόλεις 
προηγόρευον ἐν τοῖς ὅπλοις εἶναι καὶ φυλάττειν τὰς παρόδους. καὶ αὐτοὶ δὲ οὕτως ἐποίουν, καὶ 
ἅµα πέµψαντες εἰς τὴν Τεγέαν ἀπῄτουν ὅσους ἔχοιεν ἄνδρας Μαντινέων: καὶ τῶν ἄλλων δὲ 
Ἀρκάδων οὐδένα ἀξιοῦν ἔφασαν οὔτε δεδέσθαι οὔτε ἀποθνῄσκειν πρὸ δίκης. εἰ δὲ καί τινες 
ἐπαιτιῷντο, ἔλεγον ἐπαγγέλλοντες ὅτι ἡ τῶν Μαντινέων πόλις ἐγγυῷτο ἦ µὴν παρέξειν εἰς τὸ 
κοινὸν τῶν Ἀρκάδων ὁπόσους τις προσκαλοῖτο. 39 ἀκούων οὖν ὁ Θηβαῖος ἠπόρει τε ὅ τι 
χρήσαιτο τῷ πράγµατι καὶ ἀφίησι πάντας τοὺς ἄνδρας. καὶ τῇ ὑστεραίᾳ συγκαλέσας τῶν 
Ἀρκάδων ὁπόσοι γε δὴ συνελθεῖν ἠθέλησαν, ἀπελογεῖτο ὡς ἐξαπατηθείη. ἀκοῦσαι γὰρ ἔφη ὡς 
Λακεδαιµόνιοί τε εἶεν σὺν τοῖς ὅπλοις ἐπὶ τοῖς ὁρίοις προδιδόναι τε µέλλοιεν αὐτοῖς τὴν Τεγέαν 
τῶν Ἀρκάδων τινές. οἱ δὲ ἀκούσαντες ἐκεῖνον µέν, καίπερ γιγνώσκοντες ὅτι ἐψεύδετο περὶ 
σφῶν, ἀφίεσαν: πέµψαντες δ' εἰς Θήβας πρέσβεις κατηγόρουν αὐτοῦ ὡς δεῖν ἀποθανεῖν. 40 τὸν 
δ' Ἐπαµεινώνδαν ἔφασαν, καὶ γὰρ στρατηγῶν τότε ἐτύγχανε, λέγειν ὡς πολὺ ὀρθότερον 
ποιήσειεν, ὅτε συνελάµβανε τοὺς ἄνδρας ἢ ὅτε ἀφῆκε. τὸ γὰρ ἡµῶν δι' ὑµᾶς εἰς πόλεµον 
καταστάντων ὑµᾶς ἄνευ τῆς ἡµετέρας γνώµης εἰρήνην ποιεῖσθαι πῶς οὐκ ἂν δικαίως προδοσίαν 
τις ὑµῶν τοῦτο κατηγοροίη; εὖ δ' ἴστε, ἔφη, ὅτι ἡµεῖς καὶ στρατευσόµεθα εἰς τὴν Ἀρκαδίαν καὶ 
σὺν τοῖς τὰ ἡµέτερα φρονοῦσι πολεµήσοµεν. 
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Ø Ξεν. Ελλ. 7.5.4-26: 4 ἐν ὅσῳ δὲ ταῦτ' ἐπράττετο, Ἐπαµεινώνδας ἐξῄει, Βοιωτοὺς ἔχων 
πάντας καὶ Εὐβοᾶς καὶ Θετταλῶν πολλοὺς παρά τε Ἀλεξάνδρου καὶ τῶν ἐναντίων αὐτῷ. 
Φωκεῖς µέντοι οὐκ ἠκολούθουν, λέγοντες ὅτι συνθῆκαι σφίσιν αὐτοῖς εἶεν, εἴ τις ἐπὶ Θήβας ἴοι, 
βοηθεῖν: ἐπ' ἄλλους δὲ στρατεύειν οὐκ εἶναι ἐν ταῖς συνθήκαις. 5 ὁ µέντοι Ἐπαµεινώνδας 
ἐλογίζετο καὶ ἐν Πελοποννήσῳ σφίσιν ὑπάρχειν Ἀργείους τε καὶ Μεσσηνίους καὶ Ἀρκάδων 
τοὺς τὰ σφέτερα φρονοῦντας. ἦσαν δ' οὗτοι Τεγεᾶται καὶ Μεγαλοπολῖται καὶ Ἀσεᾶται καὶ 
Παλλαντιεῖς, καὶ εἴ τινες δὴ πόλεις διὰ τὸ µικραί τε εἶναι καὶ ἐν µέσαις ταύταις οἰκεῖν 
ἠναγκάζοντο. 6 ἐξῆλθε µὲν δὴ ὁ Ἐπαµεινώνδας διὰ ταχέων: ἐπεὶ δὲ ἐγένετο ἐν Νεµέᾳ, ἐνταῦθα 
διέτριβεν, ἐλπίζων τοὺς Ἀθηναίους παριόντας λήψεσθαι καὶ λογιζόµενος µέγα ἂν τοῦτο 
γενέσθαι τοῖς µὲν σφετέροις συµµάχοις εἰς τὸ ἐπιρρῶσαι αὐτούς, τοῖς δὲ ἐναντίοις εἰς τὸ εἰς 
ἀθυµίαν ἐµπεσεῖν, ὡς δὲ συνελόντι εἰπεῖν, πᾶν ἀγαθὸν εἶναι Θηβαίοις ὅτι ἐλαττοῖντο 
Ἀθηναῖοι. 7 ἐν δὲ τῇ διατριβῇ αὐτοῦ ταύτῃ συνῇσαν πάντες οἱ ὁµοφρονοῦντες εἰς τὴν 
Μαντίνειαν. ἐπεὶ µέντοι ὁ Ἐπαµεινώνδας ἤκουσε τοὺς Ἀθηναίους τὸ µὲν κατὰ γῆν πορεύεσθαι 
ἀπεγνωκέναι, κατὰ θάλατταν δὲ παρασκευάζεσθαι ὡς διὰ Λακεδαίµονος βοηθήσοντας τοῖς 
Ἀρκάσιν, οὕτω δὴ ἀφορµήσας ἐκ τῆς Νεµέας ἀφικνεῖται εἰς τὴν Τεγέαν. 8 εὐτυχῆ µὲν οὖν οὐκ 
ἂν ἔγωγε φήσαιµι τὴν στρατηγίαν αὐτῷ γενέσθαι: ὅσα µέντοι προνοίας ἔργα καὶ τόλµης ἐστίν, 
οὐδέν µοι δοκεῖ ἁνὴρ ἐλλιπεῖν. πρῶτον µὲν γὰρ ἔγωγε ἐπαινῶ αὐτοῦ ὅτι τὸ στρατόπεδον ἐν τῷ 
τείχει τῶν Τεγεατῶν ἐποιήσατο, ἔνθ' ἐν ἀσφαλεστέρῳ τε ἦν ἢ εἰ ἔξω ἐστρατοπεδεύετο καὶ τοῖς 
πολεµίοις ἐν ἀδηλοτέρῳ ὅ τι πράττοιτο. καὶ παρασκευάζεσθαι δέ, εἴ του ἐδεῖτο, ἐν τῇ πόλει ὄντι 
εὐπορώτερον ἦν. τῶν δ' ἑτέρων ἔξω στρατευοµένων ἐξῆν ὁρᾶν, εἴτε τι ὀρθῶς ἐπράττετο εἴτε τι 
ἡµάρτανον. καὶ µὴν οἰόµενος κρείττων τῶν ἀντιπάλων εἶναι, ὁπότε ὁρῴη χωρίοις 
πλεονεκτοῦντας αὐτούς, οὐκ ἐξήγετο ἐπιτίθεσθαι. 9ὁρῶν δὲ οὔτε πόλιν αὑτῷ προσχωροῦσαν 
οὐδεµίαν τόν τε χρόνον προβαίνοντα, ἐνόµισε πρακτέον τι εἶναι: εἰ δὲ µή, ἀντὶ τῆς πρόσθεν 
εὐκλείας πολλὴν ἀδοξίαν προσεδέχετο. ἐπεὶ οὖν κατεµάνθανε περὶ µὲν τὴν Μαντίνειαν τοὺς 
ἀντιπάλους πεφυλαγµένους, µεταπεµποµένους δὲ Ἀγησίλαόν τε καὶ πάντας τοὺς 
Λακεδαιµονίους, καὶ ᾔσθετο ἐξεστρατευµένον τὸν Ἀγησίλαον καὶ ὄντα ἤδη ἐν τῇ Πελλήνῃ, 
δειπνοποιησάµενος καὶ παραγγείλας ἡγεῖτο τῷ στρατεύµατι εὐθὺς ἐπὶ Σπάρτην. 10 καὶ εἰ µὴ 
Κρὴς θείᾳ τινὶ µοίρᾳ προσελθὼν ἐξήγγειλε τῷ Ἀγησιλάῳ προσιὸν τὸ στράτευµα, ἔλαβεν ἂν τὴν 
πόλιν ὥσπερ νεοττιὰν παντάπασιν ἔρηµον τῶν ἀµυνοµένων. ἐπεὶ µέντοι προπυθόµενος ταῦτα 
Ἀγησίλαος ἔφθη εἰς τὴν πόλιν ἀπελθών, διαταξάµενοι οἱ Σπαρτιᾶται ἐφύλαττον, καὶ µάλα 
ὀλίγοι ὄντες: οἵ τε γὰρ ἱππεῖς αὐτοῖς πάντες ἐν Ἀρκαδίᾳ ἀπῆσαν καὶ τὸ ξενικὸν καὶ τῶν λόχων 
δώδεκα ὄντων οἱ τρεῖς. 11 ἐπεὶ δ' ἐγένετο Ἐπαµεινώνδας ἐν τῇ πόλει τῶν Σπαρτιατῶν, ὅπου 
µὲν ἔµελλον ἔν τε ἰσοπέδῳ µαχεῖσθαι καὶ ἀπὸ τῶν οἰκιῶν βληθήσεσθαι, οὐκ εἰσῄει ταύτῃ, οὐδ' 
ὅπου γε µηδὲν †πλέονες µαχεῖσθαι τῶν ὀλίγων πολλοὶ ὄντες: ἔνθεν δὲ πλεονεκτεῖν ἂν ἐνόµιζε, 
τοῦτο λαβὼν τὸ χωρίον κατέβαινε καὶ οὐκ ἀνέβαινεν εἰς τὴν πόλιν. 12 τό [τε] γε µὴν ἐντεῦθεν 
γενόµενον ἔξεστι µὲν τὸ θεῖον αἰτιᾶσθαι, ἔξεστι δὲ λέγειν ὡς τοῖς ἀπονενοηµένοις οὐδεὶς ἂν 
ὑποσταίη. ἐπεὶ γὰρ ἡγεῖτο Ἀρχίδαµος οὐδὲ ἑκατὸν ἔχων ἄνδρας, καὶ διαβὰς ὅπερ ἐδόκει τι ἔχειν 
κώλυµα ἐπορεύετο πρὸς ὄρθιον ἐπὶ τοὺς ἀντιπάλους, ἐνταῦθα δὴ οἱ πῦρ πνέοντες, οἱ 
νενικηκότες τοὺς Λακεδαιµονίους, οἱ τῷ παντὶ πλείους καὶ προσέτι ὑπερδέξια χωρία ἔχοντες, 
οὐκ ἐδέξαντο τοὺς περὶ τὸν Ἀρχίδαµον, ἀλλ' ἐγκλίνουσι. 13 καὶ οἱ µὲν πρῶτοι τῶν 
Ἐπαµεινώνδα ἀποθνῄσκουσιν: ἐπεὶ µέντοι ἀγαλλόµενοι τῇ νίκῃ ἐδίωξαν οἱ ἔνδοθεν πορρωτέρω 
τοῦ καιροῦ, οὗτοι αὖ ἀποθνῄσκουσι: περιεγέγραπτο γάρ, ὡς ἔοικεν, ὑπὸ τοῦ θείου µέχρι ὅσου 
νίκη ἐδέδοτο αὐτοῖς. καὶ ὁ µὲν δὴ Ἀρχίδαµος τροπαῖόν τε ἵστατο ἔνθα ἐπεκράτησε καὶ τοὺς 
ἐνταῦθα πεσόντας τῶν πολεµίων ὑποσπόνδους ἀπεδίδου. 14 ὁ δ' Ἐπαµεινώνδας λογιζόµενος 
ὅτι βοηθήσοιεν οἱ Ἀρκάδες εἰς τὴν Λακεδαίµονα, ἐκείνοις µὲν οὐκ ἐβούλετο καὶ πᾶσι 
Λακεδαιµονίοις ὁµοῦ γενοµένοις µάχεσθαι, ἄλλως τε καὶ ηὐτυχηκόσι, τῶν δὲ ἀποτετυχηκότων: 
πάλιν δὲ πορευθεὶς ὡς ἐδύνατο τάχιστα εἰς τὴν Τεγέαν τοὺς µὲν ὁπλίτας ἀνέπαυσε, τοὺς δ' 
ἱππέας ἔπεµψεν εἰς τὴν Μαντίνειαν, δεηθεὶς αὐτῶν προσκαρτερῆσαι, καὶ διδάσκων ὡς πάντα 
µὲν εἰκὸς ἔξω εἶναι τὰ τῶν Μαντινέων βοσκήµατα, πάντας δὲ τοὺς ἀνθρώπους, ἄλλως τε καὶ 
σίτου συγκοµιδῆς οὔσης. 15 καὶ οἱ µὲν ᾤχοντο: οἱ δ' Ἀθηναῖοι ἱππεῖς ὁρµηθέντες ἐξ Ἐλευσῖνος 
ἐδειπνοποιήσαντο µὲν ἐν Ἰσθµῷ, διελθόντες δὲ καὶ τὰς Κλεωνὰς ἐτύγχανον προσιόντες εἰς τὴν 
Μαντίνειαν καὶ καταστρατοπεδευσάµενοι ἐντὸς τείχους ἐν ταῖς οἰκίαις. ἐπεὶ δὲ δῆλοι ἦσαν 
προσελαύνοντες οἱ πολέµιοι, ἐδέοντο οἱ Μαντινεῖς τῶν Ἀθηναίων ἱππέων βοηθῆσαι, εἴ τι 
δύναιντο: ἔξω γὰρ εἶναι καὶ τὰ βοσκήµατα πάντα καὶ τοὺς ἐργάτας, πολλοὺς δὲ καὶ παῖδας καὶ 
γεραιτέρους τῶν ἐλευθέρων: ἀκούσαντες δὲ ταῦτα οἱ Ἀθηναῖοι ἐκβοηθοῦσιν, ἔτι ὄντες 
ἀνάριστοι καὶ αὐτοὶ καὶ οἱ ἵπποι. 16 ἐνταῦθα δὴ τούτων αὖ τὴν ἀρετὴν τίς οὐκ ἂν ἀγασθείη; οἳ 
καὶ πολὺ πλείους ὁρῶντες τοὺς πολεµίους καὶ ἐν Κορίνθῳ δυστυχήµατος γεγενηµένου τοῖς 
ἱππεῦσιν οὐδὲν τούτου ἐπελογίσαντο, οὐδ' ὅτι καὶ Θηβαίοις καὶ Θετταλοῖς τοῖς κρατίστοις 
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ἱππεύειν εἶναι δοκοῦσιν ἔµελλον µάχεσθαι, ἀλλ' αἰσχυνόµενοι, εἰ παρόντες µηδὲν ὠφελήσειαν 
τοὺς συµµάχους, ὡς εἶδον τάχιστα τοὺς πολεµίους, συνέρραξαν, ἐρῶντες ἀνασώσασθαι τὴν 
πατρῴαν δόξαν. 17 καὶ µαχόµενοι αἴτιοι µὲν ἐγένοντο τὰ ἔξω πάντα σωθῆναι τοῖς Μαντινεῦσιν, 
αὐτῶν δ' ἀπέθανον ἄνδρες ἀγαθοί, καὶ ἀπέκτειναν δὲ δῆλον ὅτι τοιούτους: οὐδὲν γὰρ οὕτω 
βραχὺ ὅπλον ἑκάτεροι εἶχον ᾧ οὐκ ἐξικνοῦντο ἀλλήλων. καὶ τοὺς µὲν φιλίους νεκροὺς οὐ 
προήκαντο, τῶν δὲ πολεµίων ἦν οὓς ὑποσπόνδους ἀπέδοσαν. 18 ὁ δ' αὖ Ἐπαµεινώνδας, 
ἐνθυµούµενος ὅτι ὀλίγων µὲν ἡµερῶν ἀνάγκη ἔσοιτο ἀπιέναι διὰ τὸ ἐξήκειν τῇ στρατείᾳ τὸν 
χρόνον, εἰ δὲ καταλείψοι ἐρήµους οἷς ἦλθε σύµµαχος, ἐκεῖνοι πολιορκήσοιντο ὑπὸ τῶν 
ἀντιπάλων, αὐτὸς δὲ λελυµασµένος τῇ ἑαυτοῦ δόξῃ παντάπασιν ἔσοιτο, ἡττηµένος µὲν ἐν 
Λακεδαίµονι σὺν πολλῷ ὁπλιτικῷ ὑπ' ὀλίγων, ἡττηµένος δὲ ἐν Μαντινείᾳ ἱπποµαχίᾳ, αἴτιος δὲ 
γεγενηµένος διὰ τὴν εἰς Πελοπόννησον στρατείαν τοῦ συνεστάναι Λακεδαιµονίους καὶ 
Ἀρκάδας καὶ Ἀχαιοὺς καὶ Ἠλείους καὶ Ἀθηναίους: ὥστε οὐκ ἐδόκει αὐτῷ δυνατὸν εἶναι ἀµαχεὶ 
παρελθεῖν, λογιζοµένῳ ὅτι εἰ µὲν νικῴη, πάντα ταῦτα ἀναλύσοιτο: εἰ δὲ ἀποθάνοι, καλὴν τὴν 
τελευτὴν ἡγήσατο ἔσεσθαι πειρωµένῳ τῇ πατρίδι ἀρχὴν Πελοποννήσου καταλιπεῖν. 19 τὸ µὲν 
οὖν αὐτὸν τοιαῦτα διανοεῖσθαι οὐ πάνυ µοι δοκεῖ θαυµαστὸν εἶναι: φιλοτίµων γὰρ ἀνδρῶν τὰ 
τοιαῦτα διανοήµατα: τὸ µέντοι <τὸ> στράτευµα παρεσκευακέναι ὡς πόνον τε µηδένα 
ἀποκάµνειν µήτε νυκτὸς µήτε ἡµέρας, κινδύνου τε µηδενὸς ἀφίστασθαι, σπάνιά τε τἀπιτήδεια 
ἔχοντας ὅµως πείθεσθαι ἐθέλειν, ταῦτά µοι δοκεῖ θαυµαστότερα εἶναι. 20 καὶ γὰρ ὅτε τὸ 
τελευταῖον παρήγγειλεν αὐτοῖς παρασκευάζεσθαι ὡς µάχης ἐσοµένης, προθύµως µὲν 
ἐλευκοῦντο οἱ ἱππεῖς τὰ κράνη κελεύοντος ἐκείνου, ἐπεγράφοντο δὲ καὶ <οἱ> τῶν Ἀρκάδων 
ὁπλῖται ῥόπαλα, ὡς Θηβαῖοι ὄντες, πάντες δὲ ἠκονῶντο καὶ λόγχας καὶ µαχαίρας καὶ 
ἐλαµπρύνοντο τὰς ἀσπίδας. 21 ἐπεὶ µέντοι οὕτω παρεσκευασµένους ἐξήγαγεν, ἄξιον αὖ 
κατανοῆσαι ἃ ἐποίησε. πρῶτον µὲν γάρ, ὥσπερ εἰκός, συνετάττετο. τοῦτο δὲ πράττων 
σαφηνίζειν ἐδόκει ὅτι εἰς µάχην παρεσκευάζετο: ἐπεί γε µὴν ἐτέτακτο αὐτῷ τὸ στράτευµα ὡς 
ἐβούλετο, τὴν µὲν συντοµωτάτην πρὸς τοὺς πολεµίους οὐκ ἦγε, πρὸς δὲ τὰ πρὸς ἑσπέραν ὄρη 
καὶ ἀντιπέραν τῆς Τεγέας ἡγεῖτο: ὥστε δόξαν παρεῖχε τοῖς πολεµίοις µὴ ποιήσεσθαι µάχην 
ἐκείνῃ τῇ ἡµέρᾳ. 22 καὶ γὰρ δὴ ὡς πρὸς τῷ ὄρει ἐγένετο, ἐπεὶ ἐξετάθη αὐτῷ ἡ φάλαγξ, ὑπὸ τοῖς 
ὑψηλοῖς ἔθετο τὰ ὅπλα, ὥστε εἰκάσθη στρατοπεδευοµένῳ. τοῦτο δὲ ποιήσας ἔλυσε µὲν τῶν 
πλείστων πολεµίων τὴν ἐν ταῖς ψυχαῖς πρὸς µάχην παρασκευήν, ἔλυσε δὲ τὴν ἐν ταῖς 
συντάξεσιν. ἐπεί γε µὴν παραγαγὼν τοὺς ἐπὶ κέρως πορευοµένους λόχους εἰς µέτωπον ἰσχυρὸν 
ἐποιήσατο τὸ περὶ ἑαυτὸν ἔµβολον, τότε δὴ ἀναλαβεῖν παραγγείλας τὰ ὅπλα ἡγεῖτο: οἱ δ' 
ἠκολούθουν. οἱ δὲ πολέµιοι ὡς εἶδον παρὰ δόξαν ἐπιόντας, οὐδεὶς αὐτῶν ἡσυχίαν ἔχειν 
ἐδύνατο, ἀλλ' οἱ µὲν ἔθεον εἰς τὰς τάξεις, οἱ δὲ παρετάττοντο, οἱ δὲ ἵππους ἐχαλίνουν, οἱ δὲ 
θώρακας ἐνεδύοντο, πάντες δὲ πεισοµένοις τι µᾶλλον ἢ ποιήσουσιν ἐῴκεσαν. 23 ὁ δὲ τὸ 
στράτευµα ἀντίπρῳρον ὥσπερ τριήρη προσῆγε, νοµίζων, ὅποι ἐµβαλὼν διακόψειε, διαφθερεῖν 
ὅλον τὸ τῶν ἐναντίων στράτευµα. καὶ γὰρ δὴ τῷ µὲν ἰσχυροτάτῳ παρεσκευάζετο ἀγωνίζεσθαι, 
τὸ δὲ ἀσθενέστατον πόρρω ἀπέστησεν, εἰδὼς ὅτι ἡττηθὲν ἀθυµίαν ἂν παράσχοι τοῖς µεθ' 
ἑαυτοῦ, ῥώµην δὲ τοῖς πολεµίοις. καὶ µὴν τοὺς ἱππέας οἱ µὲν πολέµιοι ἀντιπαρετάξαντο ὥσπερ 
ὁπλιτῶν φάλαγγα βάθος ἐφεξῆς καὶ ἔρηµον πεζῶν ἁµίππων: 24 ὁ δ' Ἐπαµεινώνδας αὖ καὶ τοῦ 
ἱππικοῦ ἔµβολον ἰσχυρὸν ἐποιήσατο, καὶ ἁµίππους πεζοὺς συνέταξεν αὐτοῖς, νοµίζων τὸ 
ἱππικὸν ἐπεὶ διακόψειεν, ὅλον τὸ ἀντίπαλον νενικηκὼς ἔσεσθαι: µάλα γὰρ χαλεπὸν εὑρεῖν τοὺς 
ἐθελήσοντας µένειν, ἐπειδάν τινας φεύγοντας τῶν ἑαυτῶν ὁρῶσι: καὶ ὅπως µὴ ἐπιβοηθῶσιν οἱ 
Ἀθηναῖοι ἀπὸ τοῦ εὐωνύµου κέρατος ἐπὶ τὸ ἐχόµενον, κατέστησεν ἐπὶ γηλόφων τινῶν 
ἐναντίους αὐτοῖς καὶ ἱππέας καὶ ὁπλίτας, φόβον βουλόµενος καὶ τούτοις παρέχειν ὡς, εἰ 
βοηθήσαιεν, ὄπισθεν οὗτοι ἐπικείσοιντο αὐτοῖς. τὴν µὲν δὴ συµβολὴν οὕτως ἐποιήσατο, καὶ 
οὐκ ἐψεύσθη τῆς ἐλπίδος: κρατήσας γὰρ ᾗ προσέβαλεν ὅλον ἐποίησε φεύγειν τὸ τῶν 
ἐναντίων. 25 ἐπεί γε µὴν ἐκεῖνος ἔπεσεν, οἱ λοιποὶ οὐδὲ τῇ νίκῃ ὀρθῶς ἔτι ἐδυνάσθησαν 
χρήσασθαι, ἀλλὰ φυγούσης µὲν αὐτοῖς τῆς ἐναντίας φάλαγγος οὐδένα ἀπέκτειναν οἱ ὁπλῖται 
οὐδὲ προῆλθον ἐκ τοῦ χωρίου ἔνθα ἡ συµβολὴ ἐγένετο. φυγόντων δ' αὐτοῖς καὶ τῶν ἱππέων, 
ἀπέκτειναν µὲν οὐδ' οἱ ἱππεῖς διώκοντες οὔτε ἱππέας οὔθ' ὁπλίτας, ὥσπερ δὲ ἡττώµενοι 
πεφοβηµένως διὰ τῶν φευγόντων πολεµίων διέπεσον. καὶ µὴν οἱ ἅµιπποι καὶ οἱ πελτασταὶ 
συννενικηκότες τοῖς ἱππεῦσιν ἀφίκοντο µὲν ἐπὶ τοῦ εὐωνύµου, ὡς κρατοῦντες, ἐκεῖ δ' ὑπὸ τῶν 
Ἀθηναίων οἱ πλεῖστοι αὐτῶν ἀπέθανον. 

26 τούτων δὲ πραχθέντων τοὐναντίον ἐγεγένητο οὗ ἐνόµισαν πάντες ἄνθρωποι ἔσεσθαι. 
συνεληλυθυίας γὰρ σχεδὸν ἁπάσης τῆς Ἑλλάδος καὶ ἀντιτεταγµένων, οὐδεὶς ἦν ὅστις οὐκ ᾤετο, 
εἰ µάχη ἔσοιτο, τοὺς µὲν κρατήσαντας ἄρξειν, τοὺς δὲ κρατηθέντας ὑπηκόους ἔσεσθαι: ὁ δὲ 
θεὸς οὕτως ἐποίησεν ὥστε ἀµφότεροι µὲν τροπαῖον ὡς νενικηκότες ἐστήσαντο, τοὺς δὲ 
ἱσταµένους οὐδέτεροι ἐκώλυον, νεκροὺς δὲ ἀµφότεροι µὲν ὡς νενικηκότες ὑποσπόνδους 
ἀπέδοσαν, ἀµφότεροι δὲ ὡς ἡττηµένοι ὑποσπόνδους ἀπελάµβανον, 27 νενικηκέναι δὲ 
φάσκοντες ἑκάτεροι οὔτε χώρᾳ οὔτε πόλει οὔτ' ἀρχῇ οὐδέτεροι οὐδὲν πλέον ἔχοντες ἐφάνησαν 
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ἢ πρὶν τὴν µάχην γενέσθαι: ἀκρισία δὲ καὶ ταραχὴ ἔτι πλείων µετὰ τὴν µάχην ἐγένετο ἢ πρόσθεν 
ἐν τῇ Ἑλλάδι. ἐµοὶ µὲν δὴ µέχρι τούτου γραφέσθω: τὰ δὲ µετὰ ταῦτα ἴσως ἄλλῳ µελήσει. 

 

Ø Διοδ. 15.82.3-87.6: (3) Ἐπὶ πολὺ δὲ τῆς διαφορᾶς αὐξηθείσης εἰς τὴν διὰ τῶν ὅπλων κρίσιν 
κατήντησαν, καὶ Τεγεᾶται µὲν πρεσβεύσαντες πρὸς Βοιωτοὺς ἔπεισαν ἑαυτοῖς βοηθεῖν, οἱ δὲ 
Βοιωτοὶ στρατηγὸν ἐπιστήσαντες ᾿Επαµεινώνδαν καὶ δύναµιν ἀξιόλογον δόντες ἐξαπέστειλαν 
βοηθῆσαι τοῖς Τεγεάταις. (4) Οἱ δὲ Μαντινεῖς τὴν ἐκ τῆς Βοιωτίας δύναµιν καὶ τὴν 
᾿Επαµεινώνδου δόξαν καταπλαγέντες, πρὸς τοὺς ἐχθροτάτους τῶν Βοιωτῶν ᾿Αθηναίους καὶ 
Λακεδαιµονίους πρέσβεις ἐκπέµψαντες ἔπεισαν συµµαχεῖν. Ὧν ἀµφοτέρων ἁδρὰς δυνάµεις 
ταχέως ἀποστειλάντων, ἀγῶνες πολλοὶ καὶ µεγάλοι κατὰ τὴν Πελοπόννησον συνέστησαν. (5) 
Εὐθὺς οὖν Λακεδαιµόνιοι µὲν πλησίον οἰκοῦντες ἐστράτευσαν εἰς τὴν ᾿Αρκαδίαν, 
᾿Επαµεινώνδας δὲ κατὰ τοῦτον τὸν καιρὸν µετὰ τῆς δυνάµεως προϊὼν καὶ τῆς Μαντινείας οὐ 
µακρὰν ἀπέχων ἐπύθετο παρὰ τῶν ἐγχωρίων, ὅτι Λακεδαιµόνιοι πανδηµεὶ πορθοῦσι τὴν τῶν 
Τεγεατῶν χώραν. (6) Ὑπολαβὼν οὖν ἔρηµον εἶναι στρατιωτῶν τὴν Σπάρτην, ἐπεβάλετο µὲν 
µέγα τι πρᾶξαι, τὴν δὲ τύχην ἔσχεν ἀντιπράττουσαν. αὐτὸς µὲν γὰρ νυκτὸς ὥρµησεν ἐπὶ τὴν 
Σπάρτην, ὁ δὲ βασιλεὺς τῶν Λακεδαιµονίων ῏Αγις ὑποπτεύσας τὴν ἀγχίνοιαν τὴν 
᾿Επαµεινώνδου κατεστοχάσατο µὲν τὸ µέλλον ἐµφρόνως, ἐξέπεµψε δέ τινας Κρῆτας 
ἡµεροδρόµους, δι' ὧν καταταχήσας τὸν ᾿Επαµεινώνδαν τοῖς ἀπολελειµµένοις ἐν τῇ Σπάρτῃ 
ἐδήλωσε, διότι Βοιωτοὶ συντόµως ἥξουσιν ἐπὶ τὴν Λακεδαίµονα πορθήσοντες τὴν πόλιν, αὐτὸς 
δ' ὡς ἂν τάχιστα δύναιτο µετὰ τῆς δυνάµεως ἥξει βοηθήσων τῇ πατρίδι. ἐκέλευεν οὖν τοῖς ἐν 
τῇ Σπάρτῃ παραφυλάττειν τὴν πόλιν µηδὲν καταπεπληγµένους· ταχὺ γὰρ αὐτὸν ἐπιφανέντα 
βοηθήσειν. 

[15,83] Τῶν δὲ Κρητῶν συντόµως τὸ παραγγελθὲν ποιησάντων, παραδόξως οἱ Λακεδαιµόνιοι 
τὴν ἅλωσιν τῆς πατρίδος ἐξέφυγον· µὴ προδηλωθείσης γὰρ τῆς ἐπιθέσεως ἔλαθεν ἂν ὁ 
᾿Επαµεινώνδας εἰσπεσὼν εἰς τὴν Σπάρτην. τὴν µὲν οὖν ἐπίνοιαν τῶν στρατηγῶν ἀµφοτέρων 
δικαίως ἄν τις ἀποδέξαιτο, συνετωτέραν δὲ στρατηγίαν τὴν τοῦ Λάκωνος ἡγήσαιτο. (2) Οὐ µὴν 
ἀλλ' ὁ ᾿Επαµεινώνδας ὅλην τὴν νύκτα διαγρυπνήσας καὶ τὸ διάστηµα τῆς ὁδοῦ κατὰ σπουδὴν 
διανύσας ἅµ' ἡµέρᾳ προσῆγε τῇ Σπάρτῃ. Ὁ δ' ἐπὶ τῆς φυλακῆς ἀπολελειµµένος ᾿Αγησίλαος 
ὀλίγῳ πρότερον χρόνῳ τῶν Κρητῶν ἀκούσας τὰ κατὰ µέρος, εὐθὺς µετὰ πολλῆς σπουδῆς τὴν 
ἐπιµέλειαν ἐποιήσατο τῆς πόλεως. (3) Τοὺς µὲν οὖν πρεσβυτάτους τῶν παίδων καὶ τοὺς 
γεγηρακότας ἐπὶ τὰ στέγη τῶν οἰκιῶν ἀνεβίβασε, καὶ προσέταξεν ἀπὸ τούτων ἀµύνασθαι τοὺς 
εἰς τὴν πόλιν βιαζοµένους, αὐτὸς δὲ τοὺς ἀκµάζοντας ταῖς ἡλικίαις συντάξας διεµέρισεν εἰς τὰς 
πρὸ τῆς πόλεως δυσχωρίας καὶ παρόδους, καὶ πάντας τοὺς δυναµένους τόπους δέξασθαι δίοδον 
ἐµφράξας ἀνέµενε τὴν τῶν πολεµίων ἔφοδον. (4) ᾿Επαµεινώνδας δ' εἰς πλείω µέρη διελόµενος 
τοὺς στρατιώτας, καὶ πάντῃ προσπίπτων κατὰ τὸν αὐτὸν καιρόν, ὡς εἶδε τὴν τῶν Σπαρτιατῶν 
σύνταξιν, εὐθὺς ἔγνω µεµηνυµένην τὴν πρᾶξιν· ὅµως δὲ προσµαχόµενος πᾶσι κατὰ µέρος καὶ 
ταῖς δυσχωρίαις ἐλαττούµενος συνῆπτεν εἰς χεῖρας. (5) Πολλὰ δὲ παθὼν καὶ δράσας οὐκ ἀπέστη 
τῆς φιλοτιµίας, ἕως τὸ στράτευµα τῶν Λακεδαιµονίων ἐπανῆλθεν εἰς τὴν Σπάρτην· πολλῶν δὲ 
βοηθούντων τοῖς πολιορκουµένοις, καὶ τῆς νυκτὸς καταλαβούσης, ἔλυσε τὴν πολιορκίαν. 

[15,84] Πυθόµενος δὲ παρὰ τῶν αἰχµαλώτων ὅτι Μαντινεῖς πανδηµεὶ πάρεισι βοηθοῦντες τοῖς 
Λακεδαιµονίοις, τότε µὲν ἀναχωρήσας µικρὸν ἀπὸ τῆς πόλεως κατεστρατοπέδευσεν· 
παραγγείλας δὲ δειπνοποιεῖσθαι, καταλιπὼν τῶν ἱππέων τινάς, τούτοις µὲν παρήγγειλεν ἕως 
ἑωθινῆς φυλακῆς πυρὰ καίειν ἐν τῇ παρεµβολῇ, αὐτὸς δὲ µετὰ τῆς δυνάµεως ἀφορµήσας 
ἔσπευσεν ἄφνω προσπεσεῖν τοῖς ἀπολελειµµένοις ἐν τῇ Μαντινείᾳ. (2) Τῇ δ' ὑστεραίᾳ πολλὴν 
διανύσας ὁδὸν ἄφνω τοῖς Μαντινεῦσιν ἀνελπίστως ἐπέῤῥαξεν, οὐ µὴν ἐκράτησε τῆς ἐπιβολῆς, 
καίπερ ἅπαντα τῇ στρατηγίᾳ προνοησάµενος, ἀλλὰ τὴν τύχην λαβὼν ἀντιπράττουσαν 
παραδόξως ἀπέβαλε τὴν νίκην. Ἄρτι γὰρ αὐτοῦ πλησιάζοντος ἐρήµῳ τῇ πόλει κατήντησαν ἐπὶ 
θάτερα τῆς Μαντινείας οἱ πεµφθέντες ὑπὸ τῶν ᾿Αθηναίων στρατιῶται πρὸς τὴν συµµαχίαν, 
ὄντες ἑξακισχίλιοι, στρατηγὸν δ' ἔχοντες ῾Ηγησίλεων, ἄνδρα τότε παρὰ τοῖς πολίταις 
ἐπαινουµένον. Οὗτος δὲ τοὺς ἱκανοὺς εἰς τὴν πόλιν παρεισαγαγών, τὴν ἄλλην δύναµιν ἐξέταξεν 
ὡς µάχῃ διακριθησόµενος. (3) Εὐθὺς δὲ καὶ Λακεδαιµόνιοι καὶ Μαντινεῖς ἐπεφάνησαν, καὶ 
πρὸς τὴν τῶν ὅλων κρίσιν ἅπαντες κατεσκευάζοντο καὶ τοὺς πανταχόθεν συµµάχους 
µετεπέµποντο. (4) Τοῖς µὲν οὖν Μαντινεῦσιν ἐβοήθουν ᾿Ηλεῖοι καὶ Λακεδαιµόνιοι καὶ 
᾿Αθηναῖοι καὶ ἄλλοι τινές, ὧν ὁ σύµπας ἀριθµὸς ἦν πεζοὶ µὲν πλείους τῶν δισµυρίων, ἱππεῖς δὲ 
περὶ δισχιλίους· τοῖς δὲ Τεγεάταις συνεµάχουν οἱ πλεῖστοι καὶ κράτιστοι τῶν ᾿Αρκάδων καὶ 
᾿Αχαιοὶ καὶ Βοιωτοὶ καὶ ᾿Αργεῖοι καί τινες ἕτεροι τῶν Πελοποννησίων καὶ τῶν ἔξωθεν 
συµµάχων, οἱ δὲ πάντες ἠθροίσθησαν πεζοὶ µὲν ὑπὲρ τοὺς τρισµυρίους, ἱππεῖς δ' οὐκ ἐλάττους 
τῶν τρισχιλίων. 
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[15,85] Ἀµφοτέρων δὲ προθύµως συγκαταβάντων εἰς τὸν ὑπὲρ τῶν ὅλων ἀγῶνα, καὶ 
διαταχθέντων τῶν στρατοπέδων, οἱ µὲν µάντεις σφαγιασάµενοι παρ' ἀµφοτέροις ἀπεφαίνοντο 
τὴν νίκην ὑπὸ τῶν θεῶν προφαινοµένην· (2) Κατὰ δὲ τὴν τάξιν Μαντινεῖς µὲν µετὰ τῶν ἄλλων 
᾿Αρκάδων τὸ δεξιὸν ἐπεῖχον κέρας, ἔχοντες παραστάτας καὶ συναγωνιστὰς Λακεδαιµονίους, 
τούτοις δὲ συνεχεῖς ἦσαν ᾿Ηλεῖοι καὶ ᾿Αχαιοί, καὶ τῶν ἄλλων οἱ καταδεέστεροι τὴν µέσην 
ἐπεῖχον τάξιν· τὸ δ' εὐώνυµον κέρας ἀνεπλήρουν ᾿Αθηναῖοι. Θηβαῖοι δ' αὐτοὶ µὲν ἐπὶ τὸ 
εὐώνυµον κέρας ἐτάχθησαν, παραστάτας ἔχοντες ᾿Αρκάδας, τὸ δὲ δεξιὸν παρέδωκαν 
᾿Αργείοις· τὸ δὲ ἄλλο πλῆθος ἀνεπλήρου τὴν µέσην τάξιν, Εὐβοεῖς καὶ Λοκροὶ καὶ Σικυώνιοι, 
πρὸς δὲ τούτοις Μεσσήνιοι καὶ Μαλιεῖς καὶ Αἰνιᾶνες, ἔτι δὲ καὶ Θετταλοὶ καὶ οἱ λοιποὶ 
σύµµαχοι. Τοὺς δ' ἱππεῖς ἐφ' ἑκατέρων τῶν κεράτων ἀµφότεροι διείλοντο. (3) Τῶν δὲ 
στρατευµάτων τοῦτον τὸν τρόπον τεταγµένων, ὡς ἤδη πλησίον ὑπῆρχον ἀλλήλων, αἱ µὲν 
σάλπιγγες τὸ πολεµικὸν ἐσήµαινον, αἱ δὲ δυνάµεις ἠλάλαξαν καὶ τῷ µεγέθει τῆς βοῆς τὴν νίκην 
ἐσήµαινον. Καὶ τὸ µὲν πρῶτον ἱπποµαχίαν ἐν τοῖς κέρασι συνεστήσαντο, καθ' ἣν ταῖς 
φιλοτιµίαις ἑαυτοὺς ὑπερεβάλοντο. (4) Οἱ µὲν γὰρ τῶν ᾿Αθηναίων ἱππεῖς τοῖς τῶν Θηβαίων 
ἐπελάσαντες ἠλαττοῦντο οὐχ οὕτω ταῖς τῶν ἵππων ἀρεταῖς οὐδὲ ταῖς ἰδίαις εὐψυχίαις οὐδὲ ταῖς 
κατὰ τὴν ἱππικὴν ἐµπειρίαις· ἐν γὰρ τούτοις ἅπασιν οὐκ ἦν καταδεέστερον τὸ τῶν ᾿Αθηναίων 
ἱππικόν· τῷ δὲ πλήθει καὶ τῇ παρασκευῇ τῶν ψιλῶν καὶ τῇ στρατηγικῇ συντάξει πολὺ τῶν 
ἐναντίων ἐλείποντο. Αὐτοὶ µὲν οὖν ὀλίγους εἶχον ἀκοντιστάς, οἱ δὲ Θηβαῖοι τριπλασίους 
σφενδονήτας καὶ ἀκοντιστὰς τοὺς ἐκ τῶν περὶ τὴν Θετταλίαν τόπων ἀπεσταλµένους. (5) Οὗτοι 
περιττότερον ἐκ παίδων ζηλοῦντες τὴν ἐν τούτοις µάχην, µεγάλην ῥοπὴν ποιεῖν εἰώθεισαν ἐν 
ταῖς µάχαις διὰ τὴν ἐν τούτοις ἐµπειρίαν. διόπερ οἱ ᾿Αθηναῖοι κατατιτρωσκόµενοι µὲν ὑπὸ τῶν 
ψιλικῶν, καταπονούµενοι δ' ὑπὸ τῶν ἀνθεστηκότων, ἅπαντες ἐτράπησαν. (6) Τὴν δὲ φυγὴν 
ἐκτὸς τῶν κεράτων ποιησάµενοι διωρθώσαντο τὴν ἧτταν· ἅµα µὲν γὰρ κατὰ τὴν ἀποχώρησιν 
οὐκ ἐτάραξαν τὴν ἰδίαν φάλαγγα, ἅµα δὲ περιπεσόντες Εὐβοεῦσι καὶ µισθοφόροις τισὶν 
ἀπεσταλµένοις ἐπὶ τὴν κατάληψιν τῶν πλησίον λόφων, συνάψαντες αὐτοῖς µάχην ἅπαντας 
ἀπέκτειναν. (7) Οἱ δὲ τῶν Θηβαίων ἱππεῖς τοὺς µὲν φεύγοντας οὐκ ἐπεδίωξαν, ἐπὶ δὲ τὴν 
φάλαγγα τῶν ἀντιτεταγµένων ἐπελάσαντες ἐφιλοτιµοῦντο παραλλάξαι τοὺς πεζούς. Ἰσχυρᾶς δὲ 
µάχης γενοµένης, καὶ τῶν ᾿Αθηναίων καταπονουµένων καὶ πρὸς φυγὴν ὁρµησάντων, ὁ τῶν 
᾿Ηλείων ἵππαρχος ἐπὶ τῆς οὐραγίας τεταγµένος ἐπεβοήθησε τοῖς φεύγουσι, καὶ πολλοὺς τῶν 
Βοιωτῶν καταβαλὼν παλίντροπον ἐποίησε τὴν µάχην. (8) Οἱ µὲν οὖν τῶν ᾿Ηλείων ἱππεῖς 
τοῦτον τὸν τρόπον ἐπιφανέντες τῷ λαιῷ κέρατι τὸ γεγονὸς περὶ τοὺς συµµάχους ἐλάττωµα 
διωρθώσαντο· ἐπὶ δὲ θατέρου κέρατος ἐπιῤῥαξάντων ἀλλήλοις τῶν ἱππέων βραχὺν χρόνον ἡ 
µάχη διέµεινεν ἰσόῤῥοπος, µετὰ δὲ ταῦτα διά τε τὸ πλῆθος καὶ τὴν ἀρετὴν τῶν Βοιωτῶν καὶ 
Θετταλῶν ἱππέων οἱ µετὰ τῶν Μαντινέων ὄντες ἐβιάσθησαν, καὶ συχνοὺς ἀποβαλόντες 
κατέφυγον πρὸς τὴν ἰδίαν φάλαγγα. 

[15,86] Ἡ µὲν οὖν τῶν παρ' ἀµφοτέροις ἱππέων µάχη τοιοῦτον ἔσχε τὸ τέλος· αἱ δὲ πεζαὶ 
δυνάµεις ὡς συνῆλθον εἰς χεῖρας τοῖς πολεµίοις, µεγάλους καὶ θαυµαστοὺς ἀγῶνας 
συνεστήσαντο. οὐδέποτε γὰρ ῾Ελλήνων πρὸς ῞Ελληνας ἀγωνιζοµένων οὔτε πλῆθος ἀνδρῶν 
τοσοῦτο παρετάξατο οὔθ' ἡγεµόνες ἀξιολογώτεροι τοῖς ἀξιώµασιν οὔτε ἄνδρες δυνατώτεροι 
τὰς ἐν τοῖς κινδύνοις ἀνδραγαθίας ἐπεδείξαντο. (2) Οἱ γὰρ πεζοµαχεῖν ἄριστα δυνάµενοι κατὰ 
τοὺς ὑποκειµένους καιρούς, Βοιωτοὶ καὶ Λακεδαιµόνιοι, πρὸς ἀλλήλους κατὰ τὴν τάξιν 
ἀνθεστηκότες πρῶτον µάχην συνῆψαν, οὐδεµίαν φειδὼ ποιούµενοι τοῦ ζῆν. Καὶ τὸ µὲν πρῶτον 
τύπτοντες ἀλλήλους τοῖς δόρασι, καὶ διὰ τὴν πυκνότητα τῶν πληγῶν τὰ πλεῖστα συντρίψαντες, 
εἰς τὸν ἀπὸ τῆς µαχαίρας ἀγῶνα κατήντησαν. (3) Συµπλεκόµενοι δὲ τοῖς σώµασι καὶ παντοίας 
διαθέσεις τραυµάτων ἀπεργαζόµενοι τοῖς θυµοῖς οὐκ ἔληγον· ἐπὶ πολὺν δὲ χρόνον τοῖς δεινοῖς 
ἐγκαρτερούντων διὰ τὴν ὑπερβολὴν τῆς παρ' ἑκατέροις ἀνδραγαθίας οὐδεµίαν ῥοπὴν 
ἐλάµβανεν ἡ µάχη ἕκαστος γὰρ τοῦ παθεῖν τι δεινὸν καταφρονῶν, τοῦ δὲ δρᾶσαί τι λαµπρὸν 
ἐφιέµενος, εὐγενῶς ἀνεδέχετο τὸν ὑπὲρ τῆς δόξης θάνατον. (4) Ἰσχυρᾶς δὲ µάχης ἐπὶ πολύν τε 
χρόνον γινοµένης καὶ τοῦ κινδύνου µηδεµίαν ῥοπὴν λαµβάνοντος, ὁ µὲν ᾿Επαµεινώνδας 
ὑπολαβὼν τῆς ἰδίας ἀρετῆς προσδεῖσθαι τὴν νίκην, ἔγνω δι' ἑαυτοῦ κρῖναι τὸν κίνδυνον. Εὐθὺς 
οὖν ἀναλαβὼν τοὺς ἀρίστους καὶ µετὰ τούτων συµφράξας, εἰσέβαλεν εἰς µέσους τοὺς 
πολεµίους· καθηγούµενος δὲ τοῦ συντάγµατος, καὶ πρῶτος ἀκοντίσας, ἔβαλε τὸν ἡγούµενον 
τῶν Λακεδαιµονίων. (5) Εὐθὺς δὲ καὶ τῶν ἄλλων εἰς χεῖρας ἐρχοµένων, οὓς µὲν ἀνελών, οὓς 
δὲ καταπληξάµενος, διέκοψε τὴν φάλαγγα τῶν πολεµίων. Οἱ δὲ Λακεδαιµόνιοι τὸ ἀξίωµα τοῦ 
᾿Επαµεινώνδου καὶ τὸ βάρος τοῦ περὶ αὐτὸν συστήµατος καταπλαγέντες ἀνεχώρουν ἐκ τῆς 
µάχης· ἐπικειµένων δὲ τῶν Βοιωτῶν καὶ τοὺς ἐσχάτους αἰεὶ φονευόντων, νεκρῶν ἐσωρεύθη 
πλῆθος. 

[15,87] Οἱ δὲ Λακεδαιµόνιοι θεωροῦντες ᾿Επαµεινώνδαν προθυµότερον προπίπτοντα τῷ θυµῷ, 
συνέδραµον ἐπ' αὐτόν. Πολλῶν δὲ καὶ πυκνῶν φεροµένων βελῶν, τὰ µὲν ἐξένευε, τὰ δὲ 
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διεκρούετο, τινὰ δὲ ἐκ τοῦ σώµατος ἐξαιρῶν τούτοις ἠµύνετο τοὺς ἐπιφεροµένους. ἡρωικῶς δ' 
ὑπὲρ τῆς νίκης ἀγωνισάµενος καιρίαν ἔλαβε πληγὴν εἰς τὸν θώρακα. κλασθέντος δὲ τοῦ 
δόρατος, καὶ τοῦ σιδήρου καταλειφθέντος ἐν τῷ σώµατι, παραχρῆµα ἔπεσε κατισχυθεὶς ὑπὸ τῆς 
πληγῆς. περὶ δὲ τοῦ σώµατος ἐµπεσούσης φιλοτιµίας, καὶ πολλῶν παρ' ἀµφοτέροις 
ἀναιρεθέντων, µόγις οἱ Θηβαῖοι τῇ ῥώµῃ τῶν σωµάτων προέχοντες κατεπόνησαν τοὺς 
Λακεδαιµονίους. (2) Φυγῆς δὲ γενοµένης, οἱ µὲν Βοιωτοὶ βραχὺν ἐπιδιώξαντες χρόνον 
ἀνέστρεψαν, ἀναγκαιότατον ἡγούµενοι τὸ κυριεῦσαι τῶν νεκρῶν. Ἀνακαλεσαµένων οὖν τῶν 
σαλπιγκτῶν τοὺς στρατιώτας,ἅπαντες τῆς µάχης ἀπέστησαν, καὶ τρόπαιον ἀµφότεροι 
στήσαντες ἠµφεσβήτουν τῆς νίκης. (3) Οἱ µὲν γὰρ ᾿Αθηναῖοι νενικηκότες τοὺς περὶ τὸν λόφον 
Εὐβοεῖς καὶ µισθοφόρους κύριοι τῶν νεκρῶν ὑπῆρχον, οἱ δὲ Βοιωτοὶ τοὺς Λακεδαιµονίους ἀπὸ 
κράτους ἡττηκότες καὶ κρατοῦντες τῶν πεπτωκότων προσένεµον ἑαυτοῖς τὴν νίκην. (4) Ἐπὶ 
µὲν οὖν χρόνον τινὰ περὶ τῆς τῶν νεκρῶν ἀναιρέσεως οὐδέτεροι διεπρεσβεύσαντο, ἵνα µὴ 
δόξωσιν ἐκχωρεῖν τοῦ πρωτείου· µετὰ δὲ ταῦτα τῶν Λακεδαιµονίων πρώτων 
ἐπικηρυκευσαµένων περὶ τῆς τῶν νεκρῶν ἀναιρέσεως ἀµφότεροι τοὺς ἰδίους ἔθαψαν. (5) 
᾿Επαµεινώνδας δ' ἔτι ζῶν εἰς τὴν παρεµβολὴν ἀπηνέχθη, καὶ τῶν συγκληθέντων ἰατρῶν 
ἀποφηναµένων, ὅτι πάντως, ὅταν ἐκ τοῦ θώρακος ἐξαιρεθῇ τὸ δόρυ, συµβήσεται καὶ τὸν 
θάνατον ἐπακολουθῆσαι, εὐψυχότατα τὴν τοῦ βίου καταστροφὴν ἐποιήσατο. (6) Πρῶτον µὲν 
γὰρ τὸν ὑπασπιστὴν προσκαλεσάµενος ἐπηρώτησεν, εἰ διασέσωκε τὴν ἀσπίδα. Τοῦ δὲ 
φήσαντος καὶ θέντος αὐτὴν πρὸ τῆς ὁράσεως, πάλιν ἐπηρώτησε, πότεροι νενικήκασιν. 
Ἀποφαινοµένου δὲ τοῦ παιδός, ὅτι Βοιωτοὶ νενικήκασιν, ὥρα, φησίν, ἐστὶ τελευτᾶν, καὶ 
προσέταξεν ἐκσπάσαι τὸ δόρυ. ἀναβοησάντων δὲ τῶν παρόντων φίλων, καί τινος εἰπόντος ὅτι 
τελευτᾷς ἄτεκνος, ᾿Επαµεινώνδα, καὶ δακρύσαντος, µὰ Δία µέν, φησίν, ἀλλὰ καταλείπω δύο 
θυγατέρας, τήν τε ἐν Λεύκτροις νίκην καὶ τὴν ἐν Μαντινείᾳ. Καὶ τοῦ δόρατος ἐξαιρεθέντος 
ἄνευ πάσης ταραχῆς ἐξέπνευσεν. 

 

Ø Ξεν. Ελλ. 7.5.27: 27 νενικηκέναι δὲ φάσκοντες ἑκάτεροι οὔτε χώρᾳ οὔτε πόλει οὔτ' ἀρχῇ 
οὐδέτεροι οὐδὲν πλέον ἔχοντες ἐφάνησαν ἢ πρὶν τὴν µάχην γενέσθαι: ἀκρισία δὲ καὶ ταραχὴ 
ἔτι πλείων µετὰ τὴν µάχην ἐγένετο ἢ πρόσθεν ἐν τῇ Ἑλλάδι. ἐµοὶ µὲν δὴ µέχρι τούτου 
γραφέσθω: τὰ δὲ µετὰ ταῦτα ἴσως ἄλλῳ µελήσει. 
 

Ø Διοδ. 15.94.2: (2) Διὰ δὲ ταύτην τὴν αἰτίαν γενοµένης διαφορᾶς, οἱ µὲν ἐκ τῶν πολισµάτων 
ἠξίουν αὐτοῖς βοηθεῖν Μαντινεῖς καὶ τῶν ἄλλων ᾿Αρκάδων τινάς, ἔτι δὲ ᾿Ηλείους καὶ τοὺς 
ἄλλους τοὺς µετεσχηκότας τοῖς Μαντινεῦσι συµµαχίας· οἱ δὲ Μεγαλοπολῖται τοὺς Θηβαίους 
παρεκάλουν συµµαχεῖν. Οἷς ἀπέστειλαν συντόµως ὁπλίτας µὲν τρισχιλίους, ἱππεῖς δὲ 
τριακοσίους, ὧν τὴν στρατηγίαν εἶχε Παµµένης. 

 
 

Ø Διοδ. 16.23: 23. ἐπ᾽ ἄρχοντος δ᾽ Ἀθήνησι Καλλιστράτου Ῥωµαῖοι κατέστησαν ὑπάτους 
Μάρκον Φάβιον καὶ Γάιον Πλώτιον. ἐπὶ δὲ τούτων ὁ κληθεὶς ἱερὸς πόλεµος συνέστη καὶ 
διέµεινεν ἔτη ἐννέα. Φιλόµηλος γὰρ ὁ Φωκεύς, ἀνὴρ θράσει καὶ παρανοµίᾳ διαφέρων, 
κατελάβετο µὲν τὸ ἐν Δελφοῖς ἱερόν, ἐξέκαυσε δὲ τὸν ἱερὸν πόλεµον διὰ τοιαύτας τινὰς 
αἰτίας. [2] Λακεδαιµονίων πρὸς Βοιωτοὺς διαπολεµησάντων τὸν Λευκτρικὸν πόλεµον καὶ 
καταπολεµηθέντων οἱ µὲν Θηβαῖοι διὰ τὴν κατάληψιν τῆς Καδµείας δίκας µεγάλας 
ἐπαγαγόντες τοῖς Λακεδαιµονίοις ἐν Ἀµφικτύοσι κατεδίκασαν αὐτοὺς πολλοῖς χρήµασιν, [3] οἱ 
δὲ Φωκεῖς ἐπεργασάµενοι πολλὴν τῆς ἱερᾶς χώρας τῆς ὀνοµαζοµένης Κιῤῥαίας δίκας ὑπέσχον 
ἐν Ἀµφικτύοσι καὶ πολλοῖς ταλάντοις κατεκρίθησαν. οὐκ ἐκτινόντων δ᾽ αὐτῶν τὰ ὀφλήµατα οἱ 
µὲν ἱεροµνήµονες ἐν Ἀµφικτύοσι κατηγόρουν τῶν Φωκέων καὶ τὸ συνέδριον ἠξίουν, ἐὰν µὴ τὰ 
χρήµατα τῷ θεῷ ἀποδῶσιν οἱ Φωκεῖς, καθιερῶσαι τὴν χώραν τῶν ἀποστερούντων τὸν θεόν: 
ὁµοίως δ᾽ ἔφασαν δεῖν καὶ τοὺς ἄλλους τοὺς καταδικασθέντας ἐκτίνειν τὰ ὀφλήµατα, ἐν οἷς 
ὑπῆρχον καὶ Λακεδαιµόνιοι: ἐὰν δὲ µὴ ὑπακούωσι, κοινῇ ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων µισοπονηρίας 
ἀξιοῦσθαι. [4] τῶν δ᾽ Ἑλλήνων συνεπικυρούντων τὰ δόγµατα τῶν Ἀµφικτυόνων καὶ τῆς τῶν 
Φωκέων χώρας µελλούσης καθιεροῦσθαι ὁ Φιλόµηλος, µέγιστον ἔχων ἐν τοῖς Φωκεῦσιν 
ἀξίωµα, διελέχθη τοῖς ὁµοεθνέσι, διδάσκων ὡς ἐκτῖσαι µὲν οὐ δύνανται τὰ χρήµατα διὰ τὸ 
µέγεθος τῆς καταδίκης, περιορᾶν δὲ καθιερουµένην τὴν χώραν οὐ µόνον ἄνανδρον ὑπάρχειν, 
ἀλλὰ καὶ κίνδυνον ἐπιφέρειν τῇ τῶν ἁπάντων τοῦ βίου ἀνατροπῇ. [5] ἐπειρᾶτο δὲ καὶ τὰς 
κρίσεις τῶν Ἀµφικτυόνων ἀδίκους δεικνύναι κατὰ τὸ δυνατόν: µικρᾶς γὰρ παντελῶς χώρας 
κατεργασθείσης µεγίστας ζηµίας τεθεῖσθαι. συνεβούλευεν οὖν ταύτας ἀκύρους ποιῆσαι καὶ 
µεγάλας ἀφορµὰς ἔχειν ἀπεφαίνετο τοὺς Φωκεῖς κατὰ τῶν Ἀµφικτυόνων: τὸ γὰρ παλαιὸν τοῦ 
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µαντείου τὴν ἐξουσίαν καὶ προστασίαν ἐσχηκέναι τούτους. καὶ µάρτυρα τὸν ἀρχαιότατον καὶ 
µέγιστον τῶν ποιητῶν Ὅµηρον παρείχετο λέγοντα “αὐτὰρ Φωκείων Σχεδίος καὶ Ἐπίστροφος 
ἦρχον, οἳ Κυπάρισσον ἔχον Πυθῶνά τε πετρήεσσαν.” Hom. Il. 2.517-519 [6] διόπερ ἔφη δεῖν 
ἀµφισβητεῖν περὶ τῆς τοῦ µαντείου προστασίας ὡς οὔσης πατρίου τοῖς Φωκεῦσιν. ἐπηγγέλλετο 
δὲ κατορθώσειν τὴν ἐπιβολήν, ἐὰν αὐτὸν αὐτοκράτορα καταστήσωσι στρατηγὸν τῆς ὅλης 
ἐπιβολῆς καὶ κύριον. 
 

Ø Διοδ. 16.24.2: [2] ὁ δ᾽ Ἀρχίδαµος ἀποδεξάµενος τὸν λόγον φανερῶς µὲν κατὰ τὸ παρὸν οὐκ 
ἔφησε βοηθήσειν, λάθρᾳ δὲ πάντα συµπράξειν χορηγῶν καὶ χρήµατα καὶ µισθοφόρους. ὁ δὲ 
Φιλόµηλος παρὰ µὲν τούτου πεντεκαίδεκα τάλαντα λαβών, ἰδίᾳ δὲ προσθεὶς οὐκ ἐλάττω τούτων 
µισθοφόρους τε ξένους ἐµισθώσατο καὶ τῶν Φωκέων ἐπέλεξε χιλίους, οὓς ὠνόµασε πελταστάς. 

 
 

Ø Διοδ. 16.25.1: 25.1 οἱ δὲ Βοιωτοὶ συνελθόντες εἰς ἐκκλησίαν ἐψηφίσαντο βοηθεῖν τῷ 
µαντείῳ καὶ παραχρῆµα στρατιώτας ἐξέπεµψαν. τούτων δὲ πραττοµένων ὁ Φιλόµηλος τεῖχός 
τε περιεβάλετο τῷ ἱερῷ καὶ µισθοφόρους ἤθροιζε πολλούς, ἀναβιβάσας τοὺς µισθοὺς καὶ 
ποιήσας ἡµιολίους, καὶ τῶν Φωκέων ἐπιλέγων τοὺς ἀρίστους κατέγραφε καὶ ταχὺ δύναµιν 
ἀξιόλογον ἤθροισεν: οὐκ ἐλάττους γὰρ τῶν πεντακισχιλίων στρατιωτῶν ἔχων προεκάθητο τῶν 
Δελφῶν, φοβερὸς ὢν ἤδη τοῖς πολεµεῖν πρὸς αὐτὸν βουλοµένοις. 
 

Ø Διοδ. 16.31.1-4: 31.1 µετὰ δὲ ταῦτα οἱ µὲν Βοιωτοὶ κατὰ τὰς προνοµὰς ζωγρήσαντες οὐκ 
ὀλίγους τῶν µισθοφόρων, προαγαγόντες πρὸ τῆς πόλεως ἐκήρυξαν ὅτι τούσδε τοὺς ἄνδρας οἱ 
Ἀµφικτύονες στρατευσαµένους µετὰ τῶν ἱεροσύλων θανάτῳ κολάζουσιν: εὐθὺς δὲ καὶ τῶν 
ἔργων τοῖς λόγοις ἀκολουθούντων ἅπαντας κατηκόντισαν. [2] ἐπὶ δὲ τούτοις οἱ παρὰ τοῖς 
Φωκεῦσι µισθοφόροι παροξυνθέντες ἠξίουν τὸν Φιλόµηλον τῆς ὁµοίας τιµωρίας ἀξιῶσαι τοὺς 
πολεµίους, µεγάλην δὲ φιλονεικίαν εἰσενεγκάµενοι καὶ πολλοὺς τῶν κατὰ τὴν χώραν 
πλανωµένων παρὰ τοῖς πολεµίοις ζωγρήσαντες ἀνήγαγον, οὓς ἅπαντας ὁ Φιλόµηλος 
κατηκόντισε. διὰ δὲ ταύτης τῆς κολάσεως τοὺς ἐναντίους ἐποίησαν µεθέσθαι τῆς ὑπερηφάνου 
καὶ δεινῆς τιµωρίας. [3] µετὰ δὲ ταῦτα τῶν δυνάµεων εἰς ἄλλην χώραν ἐµβαλουσῶν καὶ τὴν 
ὁδοιπορίαν ποιουµένων διὰ τόπων καταδένδρων καὶ τραχέων ἄφνω συνέµιξαν ἀλλήλοις οἱ 
προηγούµενοι τῆς στρατιᾶς. γενοµένης δὲ συµπλοκῆς, εἶτα µάχης ἰσχυρᾶς οἱ Βοιωτοὶ τῷ πλήθει 
πολὺ προέχοντες ἐνίκησαν τοὺς Φωκεῖς. [4] τῆς δὲ φυγῆς γινοµένης διὰ τόπου κρηµνώδους καὶ 
δυσεξίτου πολλοὶ τῶν τε Φωκέων καὶ µισθοφόρων κατεκόπησαν: ὁ δὲ Φιλόµηλος ἐκθύµως 
ἀγωνισάµενος καὶ πολλοῖς τραύµασι περιπεσὼν εἴς τινα κρηµνώδη τόπον συνεκλείσθη: οὐκ 
ἔχων δὲ διέξοδον καὶ φοβούµενος τὴν ἐκ τῆς αἰχµαλωσίας αἰκίαν ἑαυτὸν κατεκρήµνισε καὶ 
τοῦτον τὸν τρόπον δοὺς τῷ δαιµονίῳ δίκας κατέστρεψε τὸν βίον. 

 
Ø Διοδ. 16.31.5: [5] ὁ δὲ συνάρχων αὐτῷ στρατηγὸς Ὀνόµαρχος διαδεξάµενος τὴν ἡγεµονίαν 

καὶ µετὰ τῆς ἀνασωζοµένης δυνάµεως ἀναχωρήσας ἀνελάµβανε τοὺς ἐκ τῆς φυγῆς ἐπανιόντας. 
 

Ø Διοδ. 16.33.4: [4] τὰς δ᾽ ἐν Δωριεῦσι πόλεις πορθήσας τὴν χώραν αὐτῶν ἐδῄωσεν. εἰς δὲ 
τὴν Βοιωτίαν ἐµβαλὼν Ὀρχοµενὸν µὲν εἷλεν, ἐπιχειρήσας δ᾽ ἐκπολιορκεῖν Χαιρώνειαν καὶ 
ἡττηθεὶς ὑπὸ Θηβαίων ἐπανῆλθεν εἰς τὴν οἰκείαν. 

 
Ø Διοδ. 37-39: 37. ἐπ᾽ ἄρχοντος δ᾽ Ἀθήνησιν Ἀριστοδήµου Ῥωµαῖοι κατέστησαν ὑπάτους 

Γάιον Σολπίκιον καὶ Μάρκον Οὐαλέριον, Ὀλυµπιὰς δ᾽ ἤχθη ἑβδόµη πρὸς ταῖς ἑκατόν, καθ᾽ ἣν 
ἐνίκα στάδιον Μικρίνας Ταραντῖνος. ἐπὶ δὲ τούτων Φάυλλος µὲν ὁ Φωκέων στρατηγὸς µετὰ 
τὴν τοῦ ἀδελφοῦ τελευτήν τε καὶ ἧτταν προσανέλαβε τὰ τῶν Φωκέων πράγµατα τεταπεινωµένα 
διά τε τὴν ἧτταν καὶ τὴν φθορὰν τῶν στρατιωτῶν. [2] ἔχων γὰρ χρηµάτων πλῆθος ἀνέκλειπτον 
πολλοὺς µὲν µισθοφόρους ἤθροισεν, οὐκ ὀλίγους δὲ συµµάχους ἔπεισε συνεπιλαβέσθαι τοῦ 
πολέµου. τῇ γὰρ ἀφθονίᾳ τῶν χρηµάτων ἀνέδην χρώµενος οὐ µόνον ἰδιώτας πολλοὺς ἔσχε 
προθύµους συναγωνιστάς, ἀλλὰ καὶ πόλεις τὰ σἐπιφανεστάτας ἐπεσπάσατο πρὸς τὴν 
κοινοπραγίαν. [3] Λακεδαιµόνιοι µὲν γὰρ ἀπέστειλαν αὐτῷ στρατιώτας χιλίους, Ἀχαιοὶ δὲ 
δισχιλίους, Ἀθηναῖοι δὲ πεζοὺς µὲν πεντακισχιλίους, ἱππεῖς δὲ τετρακοσίους, ὧν ἦν στρατηγὸς 
Ναυσικλῆς. οἱ δὲ τῶν Φεραίων τύραννοι Λυκόφρων καὶ Πειθόλαος µετὰ τὴν Ὀνοµάρχου 
τελευτὴν ἔρηµοι συµµάχων ὄντες τὰς µὲν Φερὰς παρέδοσαν τῷ Φιλίππῳ, αὐτοὶ δ᾽ ὑπόσπονδοι 
γενόµενοι συνήγαγον τοὺς µισθοφόρους ὄντας δισχιλίους καὶ µετὰ τούτων φυγόντες πρὸς 
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Φάυλλον συνεµάχουν τοῖς Φωκεῦσιν. [4] ἐβοήθησαν δὲ καὶ τῶν ἐλαττόνων πόλεων οὐκ ὀλίγαι 
τοῖς Φωκεῦσι διὰ τὸ πλῆθος τῶν διαδιδοµένων χρηµάτων: ὁ γὰρ χρυσὸς τὰς πλεονεξίας τῶν 
ἀνθρώπων ἐκκαλούµενος ἠνάγκασεν αὐτοµολεῖν πρὸς τὴν ἐκ τοῦ κέρδους λυσιτέλειαν. [5] ὁ 
δ᾽ οὖν Φάυλλος µετὰ τῆς δυνάµεως ἐστράτευσεν εἰς τὴν Βοιωτίαν καὶ περὶ πόλιν Ὀρχοµενὸν 
ἡττηθεὶς µάχῃ πολλοὺς τῶν στρατιωτῶν ἀπέβαλεν. µετὰ δὲ ταῦτα ἄλλης γενοµένης µάχης παρὰ 
τὸν Κηφισὸν ποταµὸν ἐνίκησαν πάλιν Βοιωτοὶ καὶ ἀνεῖλον τῶν πολεµίων ὑπὲρ τοὺς 
πεντακοσίους, ἐζώγρησαν δὲ οὐκ ἐλάττους τῶν τετρακοσίων. [6] ὀλίγαις δ᾽ ὕστερον ἡµέραις 
γενοµένης µάχης περὶ Κορώνειαν ἐνίκησαν οἱ Βοιωτοὶ καὶ πεντήκοντα µὲν ἀνεῖλον τῶν 
Φωκέων, ἑκατὸν δὲ καὶ τριάκοντα ἐζώγρησαν. ἡµεῖς δὲ τὰ περὶ Βοιωτοὺς καὶ Φωκεῖς 
διεληλυθότες ἐπάνιµεν ἐπὶ τὸν Φίλιππον. 

38. οὗτος γὰρ νικήσας τὸν Ὀνόµαρχον ἐπιφανεῖ παρατάξει τήν τ᾽ ἐν Φεραῖς τυραννίδα καθεῖλε 
καὶ τῇ πόλει τὴν ἐλευθερίαν ἀποδοὺς καὶ τἄλλα τὰ κατὰ τὴν Θετταλίαν καταστήσας προῆγεν 
ἐπὶ τὰς Πύλας πολεµήσων τοῖς Φωκεῦσι. [2] κωλυσάντων δὲ τῶν Ἀθηναίων διελθεῖν τὰς 
παρόδους ἐπανῆλθεν εἰς Μακεδονίαν, ηὐξηκὼς ἑαυτοῦ τὴν βασιλείαν ταῖς τε πράξεσι καὶ τῇ 
πρὸς τὸ θεῖον εὐσεβείᾳ. [3] Φάυλλος δὲ στρατεύσας εἰς Λοκροὺς τοὺς ὀνοµαζοµένους 
Ἐπικνηµιδίους τὰς µὲν ἄλλας πόλεις ἐχειρώσατο πάσας, µίαν δὲ τὴν ὀνοµαζοµένην Νάρυκα διὰ 
προδοσίας νυκτὸς παραλαβὼν πάλιν ἐξέπεσε καὶ τῶν στρατιωτῶν ἀπέβαλεν οὐκ ἐλάττους τῶν 
διακοσίων. [4] µετὰ δὲ ταῦτα στρατοπεδεύοντος αὐτοῦ περὶ τὰς ὀνοµαζοµένας Ἄβας οἱ 
Βοιωτοὶ νυκτὸς ἐπιθέµενοι τοῖς Φωκεῦσιν ἀνεῖλον αὐτῶν οὐκ ὀλίγους: ἐπαρθέντες δὲ τῷ 
προτερήµατι παρῆλθον εἰς τὴν τῶν Φωκέων χώραν καὶ πολλὴν αὐτῆς πορθήσαντες ἤθροισαν 
λαφύρων πλῆθος. [5] ἐπανιόντων δ᾽ αὐτῶν καὶ τῇ Ναρυκαίων πόλει πολιορκουµένῃ 
βοηθούντων ἐπιφανεὶς ὁ Φάυλλος τούτους µὲν ἐτρέψατο, τὴν δὲ πόλιν ἑλὼν κατὰ κράτος 
διήρπασε καὶ κατέσκαψεν. [6] αὐτὸς δὲ περιπεσὼν νόσῳ φθινάδι καὶ πολὺν χρόνον 
ἀῤῥωστήσας ἐπιπόνως καὶ τῆς ἀσεβείας οἰκείως κατέστρεψε τὸν βίον, καταλιπὼν τῶν Φωκέων 
στρατηγὸν Φάλαικον τὸν Ὀνοµάρχου υἱὸν τοῦ τὸν ἱερὸν πόλεµον ἐκκαύσαντος, ἀντίπαιδα τὴν 
ἡλικίαν ὄντα: παρακατέστησε δ᾽ αὐτῷ ἐπίτροπον ἅµα καὶ στρατηγὸν Μνασέαν, ἕνα τῶν ἑαυτοῦ 
φίλων. [7] µετὰ δὲ ταῦτα οἱ Βοιωτοὶ νυκτὸς ἐπιθέµενοι τοῖς Φωκεῦσι τόν τε στρατηγὸν αὐτῶν 
Μνασέαν ἀπέκτειναν καὶ τῶν στρατιωτῶν εἰς διακοσίους. µετ᾽ ὀλίγον δ᾽ ἱπποµαχίας γενοµένης 
περὶ Χαιρώνειαν ὁ Φάλαικος ἡττηθεὶς ἀπέβαλε τῶν ἱππέων οὐκ ὀλίγους. 

39. ἅµα δὲ τούτοις πραττοµένοις καὶ κατὰ τὴν Πελοπόννησον ἐγένοντο ταραχαὶ καὶ κινήσεις 
διὰ τοιαύτας τινὰς αἰτίας. Λακεδαιµόνιοι πρὸς Μεγαλοπολίτας διαφερόµενοι τὴν χώραν αὐτῶν 
κατέδραµον Ἀρχιδάµου τὴν ἡγεµονίαν ἔχοντος: οἱ δὲ Μεγαλοπολῖται παροξυνθέντες ἐπὶ τοῖς 
πραχθεῖσι καὶ καθ᾽ ἑαυτοὺς οὐκ ὄντες ἀξιόµαχοι παρὰ τῶν συµµάχων µετεπέµψαντο 
βοήθειαν. [2] Ἀργεῖοι µὲν οὖν καὶ Σικυώνιοι καὶ Μεσσήνιοι πανδηµεὶ κατὰ τάχος ἐβοήθησαν, 
Θηβαῖοι δ᾽ ἀπέστειλαν πεζοὺς µὲν τετρακισχιλίους, ἱππεῖς δὲ πεντακοσίους, στρατηγὸν 
ἐπιστήσαντες Κηφισίωνα. [3] Μεγαλοπολῖται µὲν οὖν µετὰ τῶν συµµάχων ἐκστρατεύσαντες 
κατεστρατοπέδευσαν περὶ τὰς πηγὰς τοῦ Ἀλφειοῦ ποταµοῦ: οἱ δὲ Λακεδαιµόνιοι τρισχιλίους 
µὲν πεζοὺς παρὰ Φωκέων προσελάβοντο, ἱππεῖς δὲ ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα παρὰ Λυκόφρονος 
καὶ Πειθολάου τῶν ἐκπεπτωκότων ἐκ τῆς ἐν Φεραῖς τυραννίδος: συστησάµενοι δὲ δύναµιν 
ἀξιόµαχον κατεστρατοπέδευσαν περὶ Μαντίνειαν. [4] µετὰ δὲ ταῦτα ἐπὶ πόλιν Ὀρνεὰς τῆς 
Ἀργείας καταντήσαντες ἔφθασαν αὐτὴν ἐκπολιορκήσαντες πρὸ τῆς τῶν πολεµίων 
παρουσίας,οὖσαν σύµµαχον τῶν Μεγαλοπολιτῶν. ἐπεξελθόντων δὲ τῶν Ἀργείων συνάψαντες 
µάχην ἐνίκησαν καὶ πλείους τῶν διακοσίων ἀπέκτειναν. [5] τῶν δὲ Θηβαίων ἐπιφανέντων καὶ 
τῷ µὲν πλήθει διπλασίων ὄντων, ταῖς δ᾽ εὐταξίαις λειποµένων συνέστη µάχη καρτερά: καὶ τῆς 
νίκης ἀµφιδόξου γενοµένης οἱ µὲν Ἀργεῖοι καὶ οἱ σύµµαχοι τὴν εἰς τὰς οἰκείας πόλεις ἐπάνοδον 
ἐποιήσαντο, Λακεδαιµόνιοι δ᾽ εἰς τὴν Ἀρκαδίαν ἐµβαλόντες καὶ πόλιν Ἑλισσοῦντα κατὰ 
κράτος ἑλόντες καὶ διαρπάσαντες ἐπανῆλθον εἰς τὴν Σπάρτην. [6] µετὰ δέ τινα χρόνον οἱ 
Θηβαῖοι µετὰ τῶν συµµάχων ἐνίκησαν τοὺς πολεµίους περὶ Τέλφουσαν καὶ συχνοὺς ἀνελόντες 
ἐζώγρησαν Ἀνάξανδρόν τε τὸν ἡγούµενον καὶ τῶν ἄλλων πλείους τῶν ἑξήκοντα. µετ᾽ ὀλίγον 
δὲ χρόνον ἄλλαις δυσὶ µάχαις προετέρησαν καὶ τῶν ἐναντίων οὐκ ὀλίγους κατέβαλον. [7] τὸ δὲ 
τελευταῖον τῶν Λακεδαιµονίων ἀξιολόγῳ µάχῃ νικησάντων, αἱ δυνάµεις ἀµφοτέρων εἰς τὰς 
οἰκείας πόλεις ἐπανῆλθον. ἔπειτα τῶν Λακεδαιµονίων ποιησαµένων ἀνοχὰς πρὸς τοὺς 
Μεγαλοπολίτας ἐπανῆλθον εἰς τὴν Βοιωτίαν οἱ Θηβαῖοι. [8] Φάλαικος δὲ περὶ τὴν Βοιωτίαν 
διατρίβων Χαιρώνειαν εἷλε καὶ τῶν Θηβαίων ἐπιβοηθησάντων ἐξέπεσεν ἐκ τῆς πόλεως. ἔπειθ᾽ 
οἱ µὲν Βοιωτοὶ πολλῇ δυνάµει στρατεύσαντες εἰς τὴν Φωκίδα τὴν πλείστην αὐτῆς ἐπόρθησαν 
καὶ τὰς κατὰ τὴν χώραν κτήσεις ἐδῄωσαν: ἔνια δὲ καὶ τῶν µικρῶν πολισµάτων ἑλόντες καὶ 
λαφύρων πλῆθος ἀθροίσαντες ἐπανῆλθον εἰς τὴν Βοιωτίαν. 
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Ø Διοδ. 16.56-64: 56. ἐπ᾽ ἄρχοντος δ᾽ Ἀθήνησι Θεµιστοκλέους ἐν Ῥώµῃ τὴν ὑπατικὴν ἀρχὴν 
διεδέξαντο Γάιος Κορνήλιος καὶ Μάρκος Ποπίλιος. ἐπὶ δὲ τούτων Βοιωτοὶ πολλὴν τῆς Φωκίδος 
χώραν πορθήσαντες περὶ τὴν ὀνοµαζοµένην Ὕαν πόλιν ἐνίκησαν τοὺς πολεµίους καὶ 
κατέβαλον αὐτῶν περὶ ἑβδοµήκοντα. [2] µετὰ δὲ ταῦτα Βοιωτοὶ περὶ Κορώνειαν συµπλακέντες 
τοῖς Φωκεῦσιν ἡττήθησαν καὶ συχνοὺς ἀπέβαλον. ἔπειτα τῶν Φωκέων κατασχόντων ἱκανάς 
τινας πόλεις ἐν τῇ Βοιωτίᾳ στρατεύσαντες οἱ Βοιωτοὶ καὶ τὸν σῖτον ἐκ τῆς χώρας τῶν πολεµίων 
φθείραντες κατὰ τὴν ἐπάνοδον ἡττήθησαν. [3] ἅµα δὲ τούτοις πραττοµένοις Φάλαικος µὲν ὁ 
τῶν Φωκέων στρατηγὸς, διαβληθεὶς ὅτι πολλὰ τῶν ἱερῶν χρηµάτων κέκλοφεν, ἐξέπεσεν ἐκ τῆς 
ἀρχῆς, ἀντὶ δὲ τούτου στρατηγῶν αἱρεθέντων τριῶν, Δεινοκράτους καὶ Καλλίου καὶ Σωφάνους, 
ἐγένετο ζήτησις τῶν ἱερῶν χρηµάτων καὶ λόγον τοὺς κεχειρικότας οἱ Φωκεῖς ἀπῄτουν: ἦν δὲ 
πλεῖστα διῳκηκὼς Φίλων. [4] οὗτος δ᾽ οὐ δυνάµενος ἀποδοῦναι τὸν λόγον κατεδικάσθη καὶ 
στρεβλωθεὶς ὑπὸ τῶν στρατηγῶν τοὺς µετέχοντας τῆς κλοπῆς ἐµήνυσεν, αὐτὸς δὲ ταῖς ἐσχάταις 
αἰκίαις περιπεσὼν οἰκείαν τῆς ἀσεβείας ἔσχε τὴν τοῦ βίου καταστροφήν. [5] οἱ δὲ 
νοσφισάµενοι τὰ χρήµατα τὰ σωζόµενα καὶ περιόντα τῶν ἐκ τῆς κλοπῆς ἀπέδωκαν, αὐτοὶ δ᾽ 
ἐθανατώθησαν ὡς ἱερόσυλοι. τῶν δὲ προγεγενηµένων στρατηγῶν ὁ µὲν πρῶτος ἄρξας 
Φιλόµηλος ἀπέσχετο τῶν ἀναθηµάτων, ὁ δὲ δεύτερος,προσαγορευόµενος µὲν Ὀνόµαρχος, 
ἀδελφὸς δ᾽ ὢν Φιλοµήλου, πλεῖστα τῶν τοῦ θεοῦ χρηµάτων κατεδαπάνησε, τρίτος δὲ Φάυλλος 
ὁ ἀδελφὸς Ὀνοµάρχου στρατηγήσας οὐκ ὀλίγα τῶν ἀναθηµάτων κατέκοψεν εἰς τὰς τῶν ξένων 
µισθοφοράς. [6] τὰς γὰρ ἀνατεθείσας ὑπὸ Κροίσου τοῦ Λυδῶν βασιλέως χρυσᾶς πλίνθους, 
οὔσας ἑκατὸν καὶ εἴκοσι διταλάντους, κατέκοψεν εἰς νόµισµα, φιάλας δὲ χρυσᾶς τριακοσίας 
καὶ ἑξήκοντα διµναίους καὶ λέοντα χρυσοῦν καὶ γυναῖκα, τριάκοντα ταλάντων χρυσοῦ σταθµὸν 
ἀγόντων τῶν πάντων: ὥστε τὸ πᾶν κατακοπὲν χρυσίον εἰς ἀργυρίου λόγον ἀναγοµένων τῶν 
χρηµάτων εὑρίσκεσθαι τάλαντα τετρακισχίλια: τῶν δ᾽ ἀργυρῶν ἀναθηµάτων τῶν τε ὑπὸ 
Κροίσου καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων ἀνατεθέντων τοὺς πάντας στρατηγοὺς δεδαπανηκέναι 
τάλαντα πλείω τῶν ἑξακισχιλίων, προστιθεµένων δὲ καὶ τῶν χρυσῶν ἀναθηµάτων ὑπερβάλλειν 
τὰ µύρια τάλαντα. [7] ἔνιοι δὲ τῶν συγγραφέων φασὶν οὐκ ἐλάττω γενέσθαι τὰ συληθέντα τῶν 
ἐν τοῖς Περσικοῖς θησαυροῖς ὑπ᾽ Ἀλεξάνδρου κατακτηθέντων. ἐπεχείρησαν δ᾽ οἱ περὶ τὸν 
Φάλαικον στρατηγοὶ καὶ τὸν ναὸν ὀρύττειν, εἰπόντος τινὸς ὡς ἐν αὐτῷ θησαυρὸς εἴη πολὺν 
ἔχων ἄργυρόν τε καὶ χρυσόν: καὶ τὰ περὶ τὴν ἑστίαν καὶ τὸν τρίποδα φιλοτίµως ἀνέσκαπτον. ὁ 
δὲ µηνύσας τὸν θησαυρὸν µάρτυρα παρείχετο τὸν ἐπιφανέστατον καὶ ἀρχαιότατον τῶν ποιητῶν 
Ὅµηρον ἐν οἷς λέγει“ οὐδ᾽ ὅσα λάινος οὐδὸς ἀφήτορος ἐντὸς ἐέργει 
Φοίβου Ἀπόλλωνος Πυθοῖ ἐνὶ πετρηέσσῃ.”Hom. Il. 9.404-405 [8] τῶν δὲ στρατιωτῶν 
ἐγχειρούντων σκάπτειν τὰ περὶ τὸν τρίποδα σεισµοὶ µεγάλοι γενόµενοι τοῖς Φωκεῦσι φόβον 
ἐπέστησαν, φανερῶς δὲ τῶν θεῶν προσηµαινόντων τὴν κατὰ τῶν ἱεροσύλων κόλασιν 
ἀπέστησαν τῶν ἔργων. ὁ δὲ τῆς παρανοµίας ταύτης ἡγεµὼν Φίλων ὁ προειρηµένος ταχὺ τῷ 
δαιµονίῳ τὰς προσηκούσας δίκας ἐξέτισε. 

57. τῆς δὲ τῶν ἱερῶν χρηµάτων φθορᾶς τὴν µὴν ὅλην ἐπιγραφὴν ἔσκον Φωκεῖς, µετέσχον δὲ 
τῆς αἱρέσεως Ἀθηναῖοι καὶ Λακεδαιµόνιοι συµµαχήσαντες τοῖς Φωκεῦσι καὶ οὐ κατὰ τὸ πλῆθος 
τῶν ἐκπεµποµένων στρατιωτῶν τοὺς µισθοὺς λαβόντες. [2] οὕτω δὲ τοῖς Ἀθηναίοις ὁ χρόνος 
οὗτος ἤνεγκεν ἐξαµαρτάνειν εἰς τὸ δαιµόνιον ὥστε µικρὸν ἀνώτερον τῶν Δελφικῶν καιρῶν 
Ἰφικράτους διατρίβοντος περὶ Κόρκυραν µετὰ ναυτικῆς δυνάµεως καὶ Διονυσίου τοῦ 
Συρακοσίων δυνάστου πέµψαντος εἰς Ὀλυµπίαν καὶ Δελφοὺς ἀγάλµατα ἐκ χρυσοῦ καὶ 
ἐλέφαντος δεδηµιουργηµένα περιτυχὼν ταῖς κοµιζούσαις αὐτὰ ναυσὶν ὁ Ἰφικράτης καὶ 
κρατήσας αὐτῶν διεπέµψατο πρὸς τὸν δῆµον ἐπερωτῶν τί χρὴ πράττειν, οἱ δ᾽ Ἀθηναῖοι 
προσέταξαν αὐτῷ µὴ τὰ τῶν θεῶν ἐξετάζειν, ἀλλὰ σκοπεῖν ὅπως τοὺς στρατιώτας 
διαθρέψει. [3] Ἰφικράτης µὲν οὖν ὑπακούσας τῷ δόγµατι τῆς πατρίδος ἐλαφυροπώλησε τὸν τῶν 
θεῶν κόσµον: ὁ δὲ τύραννος ὀργισθεὶς τοῖς Ἀθηναίοις ἔγραψε πρὸς αὐτοὺς ἐπιστολὴν τοιαύτην. 
Διονύσιος Ἀθηναίων τῇ βουλῇ καὶ τῷ δήµῳ εὖ µὲν πράττειν οὐκ ἐπιτήδειόν ἐστι γράφειν, ἐπεὶ 
τοὺς θεοὺς καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ἱεροσυλεῖτε καὶ τὰ ἀγάλµατα τὰ εἰς ἀνάθεσιν ὑφ᾽ 
ἡµῶν τοῖς θεοῖς ἀπεσταλµένα παρελόµενοι κατεκόψατε καὶ περὶ τοὺς µεγίστους τῶν θεῶν 
ἠσεβήκατε, περὶ τὸν Ἀπόλλωνα τὸν ἐν Δελφοῖς καὶ τὸν Δία τὸν Ὀλύµπιον. [4]Ἀθηναῖοι µὲν οὖν 
περὶ τὸ θεῖον τοιαῦτ᾽ ἔπραξαν, καὶ ταῦτα εὐχόµενοι τὸν Ἀπόλλωνα πατρῷον αὐτῶν εἶναι καὶ 
πρόγονον: Λακεδαιµόνιοι δὲ τῷ περὶ Δελφοὺς µαντείῳ χρησάµενοι καὶ τὴν θαυµαζοµένην παρὰ 
πᾶσι πολιτείαν διὰ τούτου κτησάµενοι καὶ περὶ τῶν µεγίστων ἔτι καὶ νῦν τὸν θεὸν ἐπερωτῶντες 
ἐτόλµησαν τοῖς τὸ ἱερὸν συλήσασι κοινωνῆσαι τῆς παρανοµίας. 

58. κατὰ δὲ τὴν Βοιωτίαν οἱ µὲν Φωκεῖς τρεῖς πόλεις ἔχοντες ὠχυρωµένας, Ὀρχοµενὸν καὶ 
Κορώνειαν καὶ Κορσίας, ἐκ τούτων ἐποιοῦντο τὴν ἐπὶ τοὺς Βοιωτοὺς στρατείαν. εὐπορούµενοι 
δὲ µισθοφόρων τήν τε χώραν ἐδῄουν καὶ κατὰ τὰς ἐπιθέσεις καὶ συµπλοκὰς περιεγίνοντο τῶν 
ἐγχωρίων. [2] διόπερ οἱ Βοιωτοὶ θλιβόµενοι µὲν τῷ πολέµῳ καὶ πολλοὺς τῶν στρατιωτῶν 
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ἀπολωλεκότες, χρηµάτων δὲ ἀπορούµενοι πρέσβεις ἐξέπεµψαν πρὸς τὸν Φίλιππον ἀξιοῦντες 
βοηθῆσαι. [3] ὁ δὲ βασιλεὺς ἡδέως ὁρῶν τὴν ταπείνωσιν αὐτῶν καὶ βουλόµενος τὰ Λευκτρικὰ 
φρονήµατα συστεῖλαι τῶν Βοιωτῶν ὀλίγους ἀπέστειλε στρατιώτας, αὐτὸ µόνον φυλαττόµενος 
τὸ µὴ δοκεῖν περιορᾶν τὸ µαντεῖον σεσυληµένον. [4] τῶν δὲ Φωκέων οἰκοδοµούντων φρούριον 
περὶ τὰς ὀνοµαζοµένας Ἄβας, καθ᾽ ἅς ἐστιν Ἀπόλλωνος ἅγιον ἱερόν, ἐστράτευσαν ἐπ᾽ αὐτοὺς 
οἱ Βοιωτοί. εὐθὺ δ᾽ αὐτῶν οἱ µὲν εἰς τὰς ἔγγιστα πόλεις φυγόντες διεσπάρησαν, οἱ δ᾽ εἰς τὸν 
νεὼ τοῦ Ἀπόλλωνος καταφυγόντες εἰς πεντακοσίους ἀπώλοντο. [5] πολλὰ µὲν οὖν καὶ ἄλλα 
θεῖα περὶ τοὺς Φωκεῖς συνέβη γενέσθαι περὶ τούτους τοὺς χρόνους, µάλιστα δὲ τὸ µέλλον 
λέγεσθαι. οἱ γὰρ εἰς τὸν νεὼ καταφυγόντες ὑπέλαβον διὰ τῆς τῶν θεῶν ἐπικουρίας σωθήσεσθαι, 
τοὐναντίον δὲ θείᾳ τινὶ προνοίᾳ τῆς προσηκούσης τοῖς ἱεροσύλοις τιµωρίας ἔτυχον: [6] πολλῆς 
γὰρ οὔσης στιβάδος περὶ τὸν νεὼ καὶ πυρὸς ἐν ταῖς σκηναῖς τῶν πεφευγότων ἀπολελειµµένου 
συνέβη τῆς στιβάδος ἐκκαυθείσης τοσαύτην ἐξαφθῆναι φλόγα παραδόξως ὥστε τὸν ναὸν καὶ 
τοὺς καταπεφευγότας εἰς αὐτὸν Φωκεῖς ζῶντας καταφλεχθῆναι. τοῖς γὰρ ἱεροσύλοις ἔδοξε τὸ 
θεῖον µὴ διδόναι τὴν ἐκ τῆς ἱκεσίας συγχωρουµένην ἀσφάλειαν. 

59. ἐπ᾽ ἄρχοντος δ᾽ Ἀθήνησιν Ἀρχίου Ῥωµαῖοι κατέστησαν ὑπάτους Μάρκον Αἰµίλιον καὶ 
Τίτον Κοΐνκτιον. ἐπὶ δὲ τούτων ὁ Φωκικὸς πόλεµος, διαµείνας ἔτη δέκα, κατελύθη τόνδε τὸν 
τρόπον. Βοιωτῶν καὶ Φωκέων τεταπεινωµένων διὰ τὸ µῆκος τοῦ πολέµου Φωκεῖς µὲν πρέσβεις 
ἐξαπέστειλαν εἰς Λακεδαίµονα περὶ βοηθείας, Σπαρτιᾶται δὲ χιλίους ὁπλίτας ἐξέπεµψαν 
στρατηγὸν ἐπιστήσαντες Ἀρχίδαµον τὸν βασιλέα. [2] Βοιωτῶν δὲ παραπλησίως τούτοις 
διαπρεσβευσαµένων πρὸς Φίλιππον περὶ συµµαχίας ὁ Φίλιππος παραλαβὼν τοὺς Θετταλοὺς 
ἧκεν εἰς τὴν Λοκρίδα µετὰ πολλῆς δυνάµεως. καταλαβὼν δὲ Φάλαικον πάλιν τῆς στρατηγίας 
ἠξιωµένον καὶ τὸ τῶν µισθοφόρων ἔχοντα πλῆθος παρεσκευάζετο παρατάξει κρῖναι τὸν 
πόλεµον: ὁ δὲ Φάλαικος ἐν τῇ Νικαίᾳ διατρίβων καὶ θεωρῶν αὑτὸν οὐκ ἀξιόµαχον ὄντα 
διεπρεσβεύσατο πρὸς τὸν βασιλέα περὶ διαλύσεων. [3] γενοµένης δ᾽ ὁµολογίας ὥστε τὸν 
Φάλαικον µετὰ τῶν στρατιωτῶν ἀπελθεῖν ὅποι βούλοιτο, οὗτος µὲν ὑπόσπονδος εἰς τὴν 
Πελοπόννησον ἀπεχώρησε µετὰ τῶν µισθοφόρων, ὄντων ὀκτακισχιλίων, οἱ δὲ Φωκεῖς 
συντριβέντες ταῖς ἐλπίσι παρέδωκαν ἑαυτοὺς τῷ Φιλίππῳ. [4] ὁ δὲ βασιλεὺς ἄνευ µάχης 
ἀνελπίστως καταλύσας τὸν ἱερὸν πόλεµον συνήδρευε µετὰ Βοιωτῶν καὶ Θετταλῶν. ἔκρινεν 
οὖν συναγαγεῖν τὸ τῶν Ἀµφικτυόνων συνέδριον καὶ τούτῳ τὴν περὶ τῶν ὅλων διάγνωσιν 
ἐπιτρέψαι. 

60. ἔδοξεν οὖν τοῖς συνέδροις µεταδοῦναι τῷ Φιλίππῳ καὶ τοῖς ἀπογόνοις αὐτοῦ τῆς 
Ἀµφικτυονίας καὶ δύο ψήφους ἔχειν, ἃς πρότερον οἱ καταπολεµηθέντες Φωκεῖς εἶχον: τῶν δ᾽ 
ἐπὶ Φωκεῦσι τριῶν πόλεων περιελεῖν τὰ τείχη καὶ µηδεµίαν κοινωνίαν εἶναι τοῖς Φωκεῦσι τοῦ 
ἱεροῦ µηδὲ τοῦ Ἀµφικτυονικοῦ συνεδρίου: µὴ ἐξεῖναι δὲ αὐτοῖς µήτε ἵππους µήτε ὅπλα 
κτήσασθαι, µέχρις ἂν οὗ τὰ χρήµατα ἐκτίσωσι τῷ θεῷ τὰ σεσυληµένα: τοὺς δὲ πεφευγότας τῶν 
Φωκέων καὶ τῶν ἄλλων τῶν µετεσχηκότων τῆς ἱεροσυλίας ἐναγεῖς εἶναι καὶ ἀγωγίµους 
πάντοθεν: [2] τὰς δὲ πόλεις ἁπάσας τῶν Φωκέων κατασκάψαι καὶ µετοικίσαι εἰς κώµας, ὧν 
ἑκάστην µὴ πλεῖον ἔχειν οἰκιῶν πεντήκοντα, µηδ᾽ ἔλαττον διεστάναι σταδίου τὰς κώµας ἀπ᾽ 
ἀλλήλων: ἔχειν δὲ Φωκεῖς τὴν χώραν καὶ φέρειν κατ᾽ ἐνιαυτὸν τῷ θεῷ φόρον τάλαντα 
ἑξήκοντα, µέχρις ἂν ἐκτίσωσι τὰ ἀπογραφέντα χρήµατα κατὰ τὴν ἱεροσυλίαν: τιθέναι δὲ καὶ 
τὸν ἀγῶνα τῶν Πυθίων Φίλιππον µετὰ Βοιωτῶν καὶ Θετταλῶν διὰ τὸ Κορινθίους µετεσχηκέναι 
τοῖς Φωκεῦσι τῆς εἰς τὸ θεῖον παρανοµίας: [3] τοὺς δὲ Ἀµφικτύονας καὶ τὸν Φίλιππον τὰ ὅπλα 
τῶν Φωκέων καὶ τῶν µισθοφόρων καταπετροκοπῆσαι καὶ τὰ λείψανα αὐτῶν κατακαῦσαι καὶ 
τοὺς ἵππους ἀποδόσθαι. ἀκολούθως δὲ τούτοις διέταξαν οἱ Ἀµφικτύονες τὰ περὶ τὴν ἐπιµέλειαν 
τοῦ µαντείου καὶ τἄλλα πάντα τὰ πρὸς εὐσέβειαν καὶ κοινὴν εἰρήνην καὶ ὁµόνοιαν τοῖς 
Ἕλλησιν ἀνήκοντα. [4] µετὰ δὲ ταῦτα Φίλιππος µὲν τὰ δεδογµένα τοῖς Ἀµφικτύοσι 
συγκαταστήσας καὶ πρὸς πάντας φιλοφρονηθεὶς ἐπανῆλθεν εἰς Μακεδονίαν, οὐ µόνον δόξαν 
εὐσεβείας καὶ ἀρετῆς στρατηγικῆς περιπεποιηµένος, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὴν µέλλουσαν αὔξησιν 
αὐτῷ γίνεσθαι µεγάλα προκατεσκευασµένος. [5] ἐπεθύµει γὰρ τῆς Ἑλλάδος ἀποδειχθῆναι 
στρατηγὸς αὐτοκράτωρ καὶ τὸν πρὸς Πέρσας ἐξενεγκεῖν πόλεµον: ὅπερ καὶ συνέβη γενέσθαι. 
ἀλλὰ περὶ µὲν τούτων ἐν τοῖς οἰκείοις χρόνοις τὰ κατὰ µέρος ἀναγράψοµεν, νῦν δ᾽ ἐπὶ τὸ 
συνεχὲς τῆς ἱστορίας τρεψόµεθα. 

61. δίκαιον δ᾽ εἶναι νοµίζοµεν πρῶτον ἀναγράψαι τὴν ἐκ θεῶν γενοµένην τοῖς εἰς τὸ µαντεῖον 
παρανενοµηκόσι κόλασιν, ὅλως γὰρ οὐ µόνον τοῖς αὐθένταις τῆς ἱεροσυλίας, ἀλλὰ καὶ πᾶσι 
τοῖς προσαψαµένοις µόνον τῆς παρανοµίας ἀπαραίτητος ἐκ τοῦ δαιµονίου ἐπηκολούθησε 
τιµωρία. [2] ὁ µὲν γὰρ ἀρχιτέκτων τῆς καταλήψεως τοῦ ἱεροῦ Φιλόµηλος κατά τινα περίστασιν 
πολεµικὴν ἑαυτὸν κατεκρήµνισεν, ὁ δὲ ἀδελφὸς αὐτοῦ Ὀνόµαρχος διαδεξάµενος τὴν τῶν 
ἀπονοηθέντων στρατηγίαν µετὰ τῶν συµπαραταξαµένων ἐν Θετταλίᾳ Φωκέων καὶ µισθοφόρων 
κατακοπεὶς ἐσταυρώθη. [3] ὁ δὲ τρίτος καὶ πλεῖστα τῶν ἀναθηµάτων κατακόψας Φάυλλος 
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πολυχρονίῳ νόσῳ νοσήσας οὐδ᾽ ἀπολυθῆναι συντόµως τῆς τιµωρίας ἠδυνήθη. ὁ δ᾽ ἐπὶ πᾶσι 
Φάλαικος τὰ λείψανα τῆς ἱεροσυλίας ἀναλαβὼν ἐν πλάναις καὶ µεγάλοις φόβοις καὶ κινδύνοις 
ἐφ᾽ ἱκανὸν χρόνον ἐβίωσεν, οὐχ ἵνα µακαριώτερος γένηται τῶν συνασεβησάντων, ἀλλ᾽ ἵνα 
πλείω χρόνον στρεβλωθεὶς καὶ πολλοῖς διὰ τὴν ἀτυχίαν γενόµενος γνώριµος περιβόητον ἔχῃ 
τὴν συµφοράν. [4] οὗτος γὰρ µετὰ τὴν ἐκ τῆς ὁµολογίας φυγὴν µετὰ τῶν µισθοφόρων τὸ µὲν 
πρῶτον διέτριβεν περὶ τὴν Πελοπόννησον, συνέχων τοὺς στρατιώτας ἐκ τῶν ἱεροσυληθέντων 
λειψάνων, µετὰ δὲ ταῦτα ἐν Κορίνθῳ µισθωσάµενος πλοῖα φορτηγὰ µεγάλα καὶ τέσσαρας ἔχων 
ἡµιολίας παρεσκευάζετο πρὸς τὸν εἰς Ἰταλίαν καὶ Σικελίαν πλοῦν, νοµίζων ἐν τούτοις τοῖς 
τόποις ἢ καταλήψεσθαί τινα πόλιν ἢ τεύξεσθαι µισθοφορίας: ἐτύγχανε γὰρ Λευκανοῖς πρὸς 
Ταραντίνους συνεστηκὼς πόλεµος. πρὸς δὲ τοὺς συµπλέοντας ἔφη µετάπεµπτος πλεῖν ὑπὸ τῶν 
ἐξ Ἰταλίας καὶ Σικελίας. 

62. ἐκπλεύσαντος δ᾽ αὐτοῦ καὶ πελαγίου γενοµένου στρατιῶταί τινες τῶν ἐν τῷ µεγίστῳ πλοίῳ 
κοµιζοµένων,ᾧπερ αὐτὸς ὁ Φάλαικος ἐνέπλει, λόγον ἀλλήλοις ἐδίδοσαν ὑπονοοῦντες µηδένα 
µεταπέµψασθαι σφᾶς: οὔτε γὰρ ἡγεµόνας ἑώρων ἀπὸ τῶν ἐπικαλουµένων συµπλέοντας οὔθ᾽ ὁ 
πλοῦς ἦν ὀλίγος, ἀλλὰ πολὺς ὑπέκειτο καὶ χαλεπός. [2] διόπερ ἀπιστοῦντες ἅµα τοῖς λεγοµένοις 
καὶ φοβούµενοι τὴν διαπόντιον στρατείαν συνίσταντο καὶ µάλισθ᾽ οἱ τὰς ἡγεµονίας ἔχοντες τῶν 
µισθοφόρων. τέλος δὲ σπασάµενοι τὰ ξίφη καὶ καταπληξάµενοι τόν τε Φάλαικον καὶ τὸν 
κυβερνήτην ἠνάγκασαν εἰς τοὐπίσω πάλιν ἀποπλεῖν. τὸ δ᾽ αὐτὸ καὶ τῶν ἐν τοῖς ἄλλοις πλοίοις 
κοµιζοµένων ποιησάντων κατέπλευσαν εἰς τὴν Πελοπόννησον. [3] ἀθροισθέντες δ᾽ εἰς Μαλέαν 
ἄκραν τῆς Λακωνικῆς ἐκεῖ κατέλαβον ἐκ Κρήτης καταπεπλευκότας Κνωσσίους πρέσβεις ἐπὶ 
συναγωγῇ µισθοφόρων: ὧν διαλεχθέντων τῷ τε Φαλαίκῳ καὶ τοῖς ἡγεµόσι καὶ δόντων 
ἀξιολόγους τοὺς µισθοὺς µετὰ τούτων ἅπαντες ἐξέπλευσαν. κατάραντες δὲ τῆς Κρήτης εἰς 
Κνωσσὸν εὐθὺς ἐξ ἐφόδου πόλιν κατελάβοντο τὴν καλουµένην Λύκτον. [4] τοῖς δὲ Λυκτίοις ἐκ 
τῆς πατρίδος ἐκπεπτωκόσι παράδοξος καὶ σύντοµος ἐφάνη βοήθεια. περὶ γὰρ τοὺς αὐτοὺς 
χρόνους Ταραντίνων διαπολεµούντων πρὸς Λευκανοὺς καὶ πρὸς Λακεδαιµονίους, ὄντας 
προγόνους ἑαυτῶν, πεµψάντων πρέσβεις περὶ βοηθείας οἱ µὲν Σπαρτιᾶται διὰ τὴν συγγένειαν 
προθύµως ἔχοντες συµµαχῆσαι ταχέως δύναµιν ἤθροιζον πεζικήν τε καὶ ναυτικὴν καὶ ταύτης 
στρατηγὸν ἀπέδειξαν Ἀρχίδαµον τὸν βασιλέα: µελλόντων δ᾽ ἀπαίρειν εἰς τὴν Ἰταλίαν, ἠξίωσαν 
οἱ Λύκτιοι πρῶτον αὐτοῖς βοηθῆσαι: οἱ δὲ Λακεδαιµόνιοι πεισθέντες καὶ πλεύσαντες εἰς τὴν 
Κρήτην τοὺς µισθοφόρους ἐνίκησαν, τοῖς δὲ Λακτίοις ἀνέσωσαν τὴν πατρίδα. 

63. µετὰ δὲ ταῦτα ὁ µὲν Ἀρχίδαµος πλεύσας εἰς τὴν Ἰταλίαν καὶ συµµαχήσας τοῖς Ταραντίνοις 
ἔν τινι µάχῃ διαγωνισάµενος λαµπρῶς ἐτελεύτησεν, ἀνὴρ κατὰ µὲν τὴν στρατηγίαν καὶ τὸν 
ἄλλον βίον ἐπαινούµενος, κατὰ δὲ τὴν πρὸς Φωκεῖς συµµαχίαν µόνην βλασφηµούµενος, ὡς 
µάλιστ᾽ αἴτιος γεγονὼς τῆς τῶν Δελφῶν καταλήψεως. [2] Ἀρχίδαµος µὲν οὖν ἐβασίλευσε τῶν 
Λακεδαιµονίων ἔτη τρία πρὸς τοῖς εἴκοσι, τὴν δ᾽ ἀρχὴν διαδεξάµενος Ἆγις ὁ υἱὸς ἐβασίλευσεν 
ἔτη δεκαπέντε. ἔπειτα οἱ µὲν Ἀρχιδάµου µισθοφόροι µετεσχηκότες τῆς τοῦ µαντείου συλήσεως 
ὑπὸ τῶν Λευκανῶν κατηκοντίσθησαν, ὁ δὲ Φάλαικος ἐκπεσὼν ἐκ τῆς Λύκτου Κυδωνίαν 
πολιορκεῖν ἐπεχείρησεν. [3] κατασκευάσαντος δὲ αὐτοῦ µηχανὰς πολιορκητικὰς καὶ 
προσάγοντος τῇ πόλει, κεραυνῶν πεσόντων αὗται µὲν ὑπὸ τοῦ θείου πυρὸς κατεφλέχθησαν, 
τῶν δὲ µισθοφόρων πολλοὶ παραβοηθοῦντες ταῖς µηχαναῖς ὑπὸ τοῦ πυρὸς διεφθάρησαν: ἐν οἷς 
ἦν καὶ ὁ στρατηγὸς Φάλαικος. [4] ἔνιοι δέ φασιν αὐτὸν προσκόψαντά τινι τῶν µισθοφόρων ὑπὸ 
τούτου σφαγῆναι. οἱ δὲ περιλειφθέντες τῶν µισθοφόρων ἀναληφθέντες ὑπὸ Ἠλείων φυγάδων 
εἰς τὴν Πελοπόννησον ἐκοµίσθησαν καὶ µετὰ τούτων ἐπολέµουν πρὸς Ἠλείους. [5] Ἀρκάδων 
δὲ συναγωνισαµένων τοῖς Ἠλείοις καὶ µάχῃ νικησάντων τοὺς φυγάδας πολλοὶ µὲν τῶν 
µισθοφόρων ἀνῃρέθησαν, οἱ δὲ περιλειφθέντες εἰς τετρακισχιλίους ἐζωγρήθησαν. διελοµένων 
δὲ τῶν τε Ἀρκάδων καὶ Ἠλείων τοὺς αἰχµαλώτους οἱ µὲν Ἀρκάδες τοὺς ἑαυτοῖς µερισθέντας 
ἅπαντας ἐλαφυροπώλησαν, οἱ δ᾽ Ἠλεῖοι διὰ τὴν εἰς τὸ µαντεῖον παρανοµίαν ἀπέσφαξαν. 

64. οἱ µὲν οὖν τῆς ἱεροσυλίας µετασχόντες τοῦτον τὸν τρόπον ὑπὸ τοῦ δαιµονίου τιµωρίας 
ἠξιώθησαν. αἱ δ᾽ ἐπισηµόταται πόλεις κοινωνήσασαι τῆς παρανοµίας ὕστερον ὑπ᾽ Ἀντιπάτρου 
καταπολεµηθεῖσαι τὴν ἡγεµονίαν ἅµα καὶ τὴν ἐλευθερίαν ἀπέβαλον. [2] αἱ δὲ τῶν ἐν Φωκεῦσιν 
ἡγεµόνων γυναῖκες περιθέµεναι τοὺς χρυσοῦς ἐκ Δελφῶν ὅρµους οἰκείας τῆς ἀσεβείας τιµωρίας 
ἔτυχον: ἡ µὲν γὰρ τὸν τῆς Ἑλένης γεγενηµένον φορέσασα εἰς ἑταιρικὴν αἰσχύνην ἐνέπεσε καὶ 
τὸ κάλλος προέβαλε τοῖς ἐξυβρίζειν προαιρουµένοις, ἡ δὲ τὸν τῆς Ἐριφύλης περιθεµένη τῆς 
οἰκίας ὑπὸ τοῦ πρεσβυτάτου τῶν υἱῶν ὑπὸ µανίας ἐµπυρισθείσης µετὰ ταύτης ζῶσα 
κατεφλέχθη. οἱ µὲν οὖν τοῦ δαιµονίου καταφρονεῖν τολµήσαντες τὸν εἰρηµένον τρόπον ὑπὸ 
τῶν θεῶν τιµωρίας ἠξιώθησαν, [3] ὁ δὲ τῷ µαντείῳ βοηθήσας Φίλιππος ἀπὸ τούτων τῶν 
χρόνων ἀεὶ µᾶλλον αὐξόµενος τὸ τελευταῖον διὰ τὴν εἰς τὸ θεῖον εὐσέβειαν ἡγεµὼν ἀπεδείχθη 
τῆς Ἑλλάδος πάσης καὶ µεγίστην βασιλείαν τῶν κατὰ τὴν Εὐρώπην περιεποιήσατο. ἡµεῖς δὲ 
ἀρκούντως διεληλυθότες τὸν ἱερὸν πόλεµον ἐπάνιµεν ἐπὶ τὰς ἑτερογενεῖς πράξεις. 
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Ø Διοδ. 16.86.1-5: 86. ἅµα δ᾽ ἡµέρᾳ τῶν δυνάµεων ἐκταττοµένων ὁ µὲν βασιλεὺς τὸν υἱὸν 
Ἀλέξανδρον, ἀντίπαιδα τὴν ἡλικίαν ὄντα, διάδηλον δὲ τὴν ἀνδρείαν καὶ τὴν ὀξύτητα τῆς 
ἐνεργείας ἔχοντα, κατέστησεν ἐπὶ θάτερον τῶν κεράτων, παρακαταστήσας αὐτῷ τῶν ἡγεµόνων 
τοὺς ἀξιολογωτάτους: αὐτὸς δὲ τοὺς ἐπιλέκτους ἔχων µεθ᾽ ἑαυτοῦ τὴν ἡγεµονίαν εἶχε τοῦ 
ἑτέρου µέρους καὶ τὰς κατὰ µέρος τάξεις οἰκείως τοῖς παροῦσι καιροῖς διεκόσµησεν. [2] οἱ δ᾽ 
Ἀθηναῖοι κατ᾽ ἔθνος τὴν διαίρεσιν τῆς τάξεως ποιησάµενοι τοῖς µὲν Βοιωτοῖς τὸ ἕτερον µέρος 
παρέδωκαν, αὐτοὶ δὲ τοῦ λοιποῦ τὴν ἡγεµονίαν εἶχον. γενοµένης δὲ µάχης καρτερᾶς ἐπὶ πολὺν 
χρόνον καὶ πολλῶν πιπτόντων παρ᾽ ἀµφοτέροις µέχρι µέν τινος ὁ ἀγὼν ἀµφιδοξουµένας εἶχε 
τὰς ἐλπίδας τῆς νίκης. [3] µετὰ δὲ ταῦτα τοῦ Ἀλεξάνδρου φιλοτιµουµένου τῷ πατρὶ τὴν ἰδίαν 
ἀνδραγαθίαν ἐνδείξασθαι καὶ φιλοτιµίας ὑπερβολὴν οὐκ ἀπολείποντος, ὁµοίως δὲ καὶ πολλῶν 
αὐτῷ συναγωνιζοµένων ἀνδρῶν ἀγαθῶν πρῶτος τὸ συνεχὲς τῆς τῶν πολεµίων τάξεως ἔῤῥηξε 
καὶ πολλοὺς καταβαλὼν κατεπόνει τοὺς καθ᾽ αὑτὸν τεταγµένους. [4] τὸ δ᾽ αὐτὸ καὶ τῶν 
παραστατῶν αὐτῷ ποιησάντων τὸ συνεχὲς αἰεὶ τῆς τάξεως παρεῤῥήγνυτο. πολλῶν δὲ 
σωρευοµένων νεκρῶν οἱ περὶ τὸν Ἀλέξανδρον πρῶτοι βιασάµενοι τοὺς καθ᾽ αὑτοὺς ἐτρέψαντο. 
µετὰ δὲ ταῦτα καὶ ὁ βασιλεὺς αὐτὸς προκινδυνεύων καὶ τῆς νίκης τὴν ἐπιγραφὴν οὐδ᾽ αὐτῷ 
παραχωρῶν Ἀλεξάνδρῳ τὸ µὲν πρῶτον ἐξέωσε τῇ βίᾳ τοὺς ἀντιτεταγµένους, ἔπειτα δὲ καὶ 
φεύγειν συναναγκάσας αἴτιος ἐγένετο τῆς νίκης. [5] τῶν δ᾽ Ἀθηναίων ἔπεσον µὲν ἐν τῇ µάχῃ 
πλείους τῶν χιλίων, ἥλωσαν δ᾽ οὐκ ἐλάττους τῶν δισχιλίων. [6] ὁµοίως δὲ καὶ τῶν Βοιωτῶν 
πολλοὶ µὲν ἀνῃρέθησαν, οὐκ ὀλίγοι δ᾽ ἐζωγρήθησαν. µετὰ δὲ τὴν µάχην ὁ Φίλιππος τρόπαιον 
στήσας καὶ τοὺς νεκροὺς εἰς ταφὴν συγχωρήσας ἐπινίκια τοῖς θεοῖς ἔθυσε καὶ τοὺς 
ἀνδραγαθήσαντας κατὰ τὴν ἀξίαν ἐτίµησεν. 
 

Ø Διοδ. 16.87.3: [3] τέλος δ᾽ ὑπὸ τοῦ Δηµάδου καθοµιληθέντα ταῖς Ἀττικαῖς χάρισι πάντας 
ἀπολῦσαι τοὺς αἰχµαλώτους ἄνευ λύτρων, καθόλου δ᾽ ἀποθέµενον τὴν ἐκ τῆς νίκης 
ὑπερηφανίαν πρέσβεις ἀποστεῖλαι πρὸς τὸν δῆµον τῶν Ἀθηναίων καὶ συνθέσθαι πρὸς αὐτοὺς 
φιλίαν τε καὶ συµµαχίαν, εἰς δὲ τὰς Θήβας φρουρὰν ἐγκαταστήσαντα συγχωρῆσαι τὴν εἰρήνην 
τοῖς Βοιωτοῖς. 

 
 

Ø Διοδ. 17.8.2-14.4: [2] περὶ ταῦτα δ᾽ ὄντος αὐτοῦ παρῆσάν τινες ἀπαγγέλλοντες πολλοὺς 
τῶν Ἑλλήνων νεωτερίζειν καὶ πολλὰς τῆς Ἑλλάδος πόλεις πρὸς ἀπόστασιν ὡρµηκέναι, µάλιστα 
δὲ Θηβαίους. ἐπὶ δὲ τούτοις ὁ βασιλεὺς παροξυνθεὶς ἐπανῆλθεν εἰς τὴν Μακεδονίαν, σπεύδων 
τὰς κατὰ τὴν Ἑλλάδα παῦσαι ταραχάς. [3] Θηβαίων δὲ τὴν ἐν τῇ Καδµείᾳ φρουρὰν ἐκβάλλειν 
φιλοτιµουµένων καὶ πολιορκούντων τὴν ἄκραν ἧκεν ὁ βασιλεὺς ἄφνω πρὸς τὴν πόλιν καὶ 
κατεστρατοπέδευσε πλησίον τῶν Θηβῶν µετὰ πάσης τῆς δυνάµεως. [4] οἱ δὲ Θηβαῖοι πρὸ µὲν 
τῆς τοῦ βασιλέως παρουσίας τὴν Καδµείαν τάφροις βαθείαις καὶ σταυρώµασι πυκνοῖς 
περιέλαβον ὥστε µήτε βοήθειαν αὐτοῖς δύνασθαι µήτ᾽ ἀγορὰν εἰσπέµψαι,[5] πρὸς δὲ Ἀρκάδας 
καὶ Ἀργείους, ἔτι δὲ Ἠλείους πρεσβεύσαντες ἠξίουν βοηθεῖν. ὁµοίως δὲ καὶ πρὸς Ἀθηναίους 
περὶ συµµαχίας ἐπρέσβευον καὶ παρὰ Δηµοσθένους ὅπλων πλῆθος ἐν δωρεαῖς λαβόντες τοὺς 
ἀνόπλους καθώπλιζον. [6] τῶν δ᾽ ἐπὶ τὴν βοήθειαν παρακεκληµένων οἱ µὲν ἐν Πελοποννήσῳ 
στρατιώτας ἐξέπεµψαν ἐπὶ τὸν Ἰσθµὸν καὶ διατρίβοντες ἐκαραδόκουν, προσδοκίµου τοῦ 
βασιλέως ὄντος. Ἀθηναῖοι δ᾽ ἐψηφίσαντο µὲν βοηθεῖν τοῖς Θηβαίοις, πεισθέντες ὑπὸ 
Δηµοσθένους, οὐ µέντοι γε τὴν δύναµιν ἐξέπεµψαν, καραδοκοῦντες τὴν ῥοπὴν τοῦ 
πολέµου. [7] ὁ δὲ τῆς ἐν τῇ Καδµείᾳ φρουρᾶς ἡγούµενος Φιλώτας ὁρῶν τοὺς Θηβαίους 
µεγάλας παρασκευὰς ποιουµένους πρὸς τὴν πολιορκίαν καὶ τὰ τείχη φιλοτιµότερον 
κατεσκεύασεν καὶ βελῶν παντοδαπῶν πλῆθος ἡτοιµάζετο. 

9. ἐπεὶ δ᾽ ὁ βασιλεὺς ἀνελπίστως ἐκ τῆς Θρᾴκης ἧκε µετὰ πάσης τῆς δυνάµεως, αἱ µὲν 
συµµαχίαι τοῖς Θηβαίοις δισταζοµένην εἶχον τὴν παρουσίαν, ἡ δὲ τῶν πολεµίων δύναµις 
ὁµολογουµένην καὶ φανερὰν ἐποιεῖτο τὴν ὑπεροχήν. τότε δὲ συνεδρεύσαντες οἱ ἡγεµόνες 
προεβουλεύσαντο περὶ τοῦ πολέµου καὶ πᾶσιν ἔδοξεν ὑπὲρ τῆς αὐτονοµίας διαγωνίζεσθαι. τοῦ 
δὲ πλήθους ἐπικυρώσαντος τὴν γνώµην ἅπαντες µετὰ πολλῆς προθυµίας εἶχον ἑτοίµως 
διακινδυνεύειν. [2] ὁ δὲ βασιλεὺς τὸ µὲν πρῶτον ἡσυχίαν ἦγε, διδοὺς µετανοίας χρόνον εἰς τὸ 
βουλεύσασθαι καὶ νοµίζων µὴ τολµήσειν µίαν πόλιν πρὸς τηλικαύτην δύναµιν 
παρατάξασθαι. [3] εἶχε γὰρ ὁ Ἀλέξανδρος κατὰ τοῦτον τὸν καιρὸν πεζοὺς µὲν πλείους τῶν 
τρισµυρίων, ἱππεῖς δ᾽ οὐκ ἐλάττους τρισχιλίων, πάντας δ᾽ ἐνηθληκότας τοῖς πολεµικοῖς 
κινδύνοις καὶ συνεστρατευµένους Φιλίππῳ καὶ σχεδὸν ἐν πάσαις ταῖς µάχαις ἀηττήτους 
γεγονότας: ὧν δὴ ταῖς ἀρεταῖς καὶ προθυµίαις πεποιθὼς Ἀλέξανδρος ἐπεβάλετο καταλῦσαι τὴν 
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τῶν Περσῶν ἡγεµονίαν. [4] εἰ µὲν οὖν οἱ Θηβαῖοι τοῖς καιροῖς εἴξαντες διεπρεσβεύοντο πρὸς 
τοὺς Μακεδόνας ὑπὲρ εἰρήνης καὶ συνθέσεως, ἡδέως ἂν ὁ βασιλεὺς προσεδέξατο τὰς ἐντεύξεις 
καὶ πάντα ἂν ἀξιούµενος συνεχώρησεν: ἐπεθύµει γὰρ τὰς κατὰ τὴν Ἑλλάδα ταραχὰς 
ἀποτριψάµενος ἀπερίσπαστον ἔχειν τὸν πρὸς τοὺς Πέρσας πόλεµον: νῦν δὲ δόξας ὑπὸ τῶν 
Θηβαίων καταφρονεῖσθαι διέγνω τὴν πόλιν ἄρδην ἀνελεῖν καὶ τῷ φόβῳ τούτῳ τὰς ὁρµὰς τῶν 
ἀφίστασθαι τολµώντων ἀποτρέψαι. [5] διόπερ τὴν δύναµιν ἑτοίµην κατασκευάσας πρὸς τὸν 
κίνδυνον ἐκήρυξε τὸν βουλόµενον Θηβαίων ἀπιέναι πρὸς αὐτὸν καὶ µετέχειν τῆς κοινῆς τοῖς 
Ἕλλησιν εἰρήνης. οἱ δὲ Θηβαῖοι διαφιλοτιµηθέντες ἀντεκήρυξαν ἀπό τινος ὑψηλοῦ πύργου τὸν 
βουλόµενον µετὰ τοῦ µεγάλου βασιλέως καὶ Θηβαίων ἐλευθεροῦν τοὺς Ἕλληνας καὶ καταλύειν 
τὸν τῆς Ἑλλάδος τύραννον παριέναι πρὸς αὐτούς. [6] ὅθεν Ἀλέξανδρος περιαλγὴς γενόµενος 
εἰς ὑπερβάλλουσαν ὀργὴν προῆλθεν καὶ πάσῃ τιµωρίᾳ τοὺς Θηβαίους µετελθεῖν ἔκρινεν. οὗτος 
µὲν οὖν ἀποθηριωθεὶς τὴν ψυχὴν µηχανάς τε πολιορκητικὰς συνεστήσατο καὶ τἄλλα πρὸς τὸν 
κίνδυνον παρεσκευάζετο, 

10. οἱ δ᾽ Ἕλληνες πυνθανόµενοι τὸ µέγεθος τῶν περὶ τοὺς Θηβαίους κινδύνων ἐδυσφόρουν ἐπὶ 
ταῖς προσδοκωµέναις περὶ αὐτῶν συµφοραῖς, οὐ µὴν βοηθεῖν γ᾽ ἐτόλµων τῇ πόλει διὰ τὸ 
προπετῶς καὶ ἀβούλως εἰς ὁµολογουµένην ἀπώλειαν ἑαυτὴν δεδωκέναι. [2] οἱ δὲ Θηβαῖοι ταῖς 
µὲν εὐτολµίαις προθύµως ἀνεδέχοντο τοὺς κινδύνους, φήµαις δέ τισι µάντεων καὶ θεῶν 
σηµείοις ἠποροῦντο. πρῶτον µὲν γὰρ ἐν τῷ τῆς Δήµητρος ἱερῷ λεπτὸν ἀράχνης ὕφασµά τι 
διαπεπετασµένον ὤφθη, τὸ µὲν µέγεθος ἔχον ἱµατίου, κύκλῳ δὲ περιφαῖνον ἶριν τῇ κατ᾽ 
οὐρανὸν ἐοικυῖαν. [3] περὶ οὗ τὸ µὲν ἐν Δελφοῖς χρηστήριον ἔδωκεν αὐτοῖς τόνδε τὸν 
χρησµόν:“ σηµεῖον τόδε πᾶσι θεοὶ φαίνουσι βροτοῖσι, Βοιωτοῖς δὲ µάλιστα καὶ οἳ 
περιναιετάουσι. ”τὸ δὲ πάτριον τῶν Θηβαίων µαντεῖον τοῦτον ἐξήνεγκε τὸν χρησµόν: “ ἱστὸς 
ὑφαινόµενος ἄλλῳ κακόν, ἄλλῳ ἄµεινον. ”[4] τοῦτο µὲν οὖν τὸ σηµεῖον ἐγένετο τρισὶ µησὶν 
ἀνωτέρω τῆς Ἀλεξάνδρου παρουσίας ἐπὶ τὰς Θήβας, ὑπ᾽ αὐτὴν δὲ τὴν ἔφοδον τοῦ βασιλέως οἱ 
κατὰ τὴν ἀγορὰν ἀνδριάντες ἐφάνησαν ἱδρῶτας ἀφιέντες καὶ µεστοὶ σταλαγµῶν µεγάλων. 
χωρὶς δὲ τούτων ἧκόν τινες τοῖς ἄρχουσιν ἀπαγγέλλοντες τὴν ἐν Ὀγχηστῷ λίµνην µυκήµατι 
παραπλήσιον φωνὴν ἀφιέναι, τῇ δὲ Δίρκῃ κατὰ τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ ὕδατος αἱµατοειδῆ φρίκην 
ἐπιτρέχειν. [5] ἕτεροι δὲ ἧκον ἐκ Δελφῶν µηνύοντες ὅτι ὁ ἀπὸ Φωκέων ναός, ὃν ἱδρύσαντο 
Θηβαῖοι, ᾑµατωµένην ἔχων τὴν ὀροφὴν ὁρᾶται. οἱ δὲ ἐπὶ τὴν τῶν σηµείων διάκρισιν 
ἀσχολούµενοι σηµαίνειν ἔφασαν τὸ µὲν ὕφασµα θεῶν ἀπὸ τῆς πόλεως χωρισµόν, τὸ δὲ τῆς 
ἴριδος χρῶµα πραγµάτων ποικίλων χειµῶνα, τὸν δὲ τῶν ἀνδριάντων ἱδρῶτα ὑπερβάλλουσαν 
κακοπάθειαν, τὸ δ᾽ ἐν πλείοσι τόποις φαινόµενον αἷµα φόνον πολὺν κατὰ τὴν πόλιν 
ἐσόµενον. [6] συνεβούλευον οὖν τῶν θεῶν φανερῶς σηµαινόντων τὴν ἐσοµένην τῇ πόλει 
συµφορὰν µὴ συγκαταβαίνειν εἰς τὸ διὰ µάχης κρίνειν τὸν πόλεµον, ἑτέραν δὲ διάλυσιν ζητεῖν 
διὰ λόγων ἀσφαλεστέραν. οὐ µὴν οἱ Θηβαῖοί γε ταῖς ψυχαῖς ἐµαλακύνοντο, τοὐναντίον δὲ τοῖς 
θυµοῖς προαχθέντες ἀνεµίµνησκον ἀλλήλους τὴν ἐν Λεύκτροις εὐηµερίαν καὶ τῶν ἄλλων 
παρατάξεων ἐν αἷς θαυµαστῶς ταῖς ἰδίαις ἀνδραγαθίαις ἀνελπίστους νίκας περιεποιήσαντο. οἱ 
µὲν οὖν Θηβαῖοι τοῖς παραστήµασιν ἀνδρειότερον µᾶλλον ἢ φρονιµώτερον χρησάµενοι 
προέπεσον εἰς πάνδηµον τῆς πατρίδος ὄλεθρον: 

11. ὁ δὲ βασιλεὺς ἐν τρισὶ ταῖς πάσαις ἡµέραις ἑτοιµασάµενος τὰ πρὸς τὴν πολιορκίαν τὰς 
δυνάµεις διείλετο εἰς τρία µέρη καὶ τὸ µὲν τοῖς χαρακώµασι τοῖς πρὸ τῆς πόλεως 
κατεσκευασµένοις προσβάλλειν ἔταξε, τὸ δὲ τοῖς Θηβαίοις ἀντιτάττεσθαι, τὸ δὲ τρίτον 
ἐφεδρεύειν τῷ πονοῦντι µέρει τῆς δυνάµεως καὶ διαδέχεσθαι τὴν µάχην. [2] οἱ δὲ Θηβαῖοι τοὺς 
µὲν ἱππεῖς ἐντὸς τοῦ χαρακώµατος ἔταξαν, τοὺς δ᾽ ἐλευθερωθέντας οἰκέτας καὶ τοὺς φυγάδας 
καὶ τοὺς µετοίκους τοῖς πρὸς τὰ τείχη βιαζοµένοις ἀντέταξαν, αὐτοὶ δὲ τοῖς µετὰ τοῦ βασιλέως 
Μακεδόσι πολλαπλασίοις οὖσι συνάπτειν µάχην πρὸ τῆς πόλεως ἡτοιµάζοντο. [3] τέκνα δὲ καὶ 
γυναῖκες συνέτρεχον εἰς τὰ ἱερὰ καὶ τοὺς θεοὺς ἱκέτευον σῶσαι τὴν πόλιν ἐκ τῶν κινδύνων. ὡς 
δ᾽ ἤγγισαν οἱ Μακεδόνες καὶ τοῖς τεταγµένοις µέρεσιν ἕκαστοι προσέπεσον, αἱ µὲν σάλπιγγες 
ἐσήµαινον τὸ πολεµικόν, αἱ δὲ παρ᾽ ἀµφοτέροις δυνάµεις ὑφ᾽ ἕνα καιρὸν συνηλάλαξαν καὶ τὰ 
κοῦφα τῶν βελῶν ἐπὶ τοὺς πολεµίους ἔβαλον. [4] ταχὺ δὲ τούτων ἐξαναλωθέντων καὶ πάντων 
εἰς τὴν ἀπὸ τοῦ ξίφους µάχην συµπεσόντων µέγας ἀγὼν συνίστατο. οἱ µὲν γὰρ Μακεδόνες διὰ 
τὸ πλῆθος τῶν ἀνδρῶν καὶ τὸ βάρος τῆς φάλαγγος δυσυπόστατον εἶχον τὴν βίαν, οἱ δὲ Θηβαῖοι 
ταῖς τῶν σωµάτων ῥώµαις ὑπερέχοντες καὶ τοῖς ἐν τοῖς γυµνασίοις συνεχέσιν ἀθλήµασιν, ἔτι δὲ 
τῷ παραστήµατι τῆς ψυχῆς πλεονεκτοῦντες ἐνεκαρτέρουν τοῖς δεινοῖς. [5]διὸ καὶ παρ᾽ 
ἀµφοτέροις πολλοὶ µὲν κατετιτρώσκοντο, οὐκ ὀλίγοι δ᾽ ἔπιπτον ἐναντίας λαµβάνοντες πληγάς. 
ὁµοῦ δ᾽ ἦν κατὰ τὰς ἐν τοῖς ἀγῶσι συµπλοκὰς µυγµὸς καὶ βοὴ καὶ παρακελευσµός, παρὰ µὲν 
τοῖς Μακεδόσι µὴ καταισχῦναι τὰς προγεγενηµένας ἀνδραγαθίας, παρὰ δὲ τοῖς Θηβαίοις µὴ 
περιιδεῖν τέκνα καὶ γυναῖκας καὶ γονεῖς ὑπὲρ ἀνδραποδισµοῦ κινδυνεύοντας καὶ τὴν πατρίδα 
πανοίκιον ὑπὸ τοὺς Μακεδόνων θυµοὺς ὑποπεσοῦσαν, µνησθῆναι δὲ τῆς ἐν Λεύκτροις καὶ ἐν 
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Μαντινείᾳ µάχης καὶ τῶν παρὰ πᾶσι περιβοήτων ἀνδραγαθηµάτων. ἐπὶ πολὺν µὲν οὖν χρόνον 
ἰσόῤῥοπος ἦν ἡ µάχη διὰ τὴν ὑπερβολὴν τῆς τῶν ἀγωνιζοµένων ἀνδρείας. 

12. µετὰ δὲ ταῦτα ὁ Ἀλέξανδρος ὁρῶν τοὺς µὲν Θηβαίους ἑτοίµως ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας 
ἀγωνιζοµένους, τοὺς δὲ Μακεδόνας κάµνοντας τῇ µάχῃ προσέταξε τοὺς ἐπὶ τῆς ἐφεδρίας 
τεταγµένους διαδέξασθαι τὸν ἀγῶνα. οἱ µὲν οὖν Μακεδόνες ἄφνω προσπεσόντες τοῖς Θηβαίοις 
κατακόποις βαρεῖς ἐπέκειντο τοῖς πολεµίοις καὶ πολλοὺς ἀνῄρουν. [2] οὐ µὴν οἱ Θηβαῖοι τῆς 
νίκης ἐξεχώρουν, τοὐναντίον δὲ τῇ φιλοτιµίᾳ προαχθέντες πάντων τῶν δεινῶν κατεφρόνουν. 
ἐπὶ τοσοῦτο δὲ ταῖς ἀνδραγαθίαις προέβησαν ὥστε βοᾶν ὅτι Μακεδόνες ὁµολογοῦσιν ἥττους 
εἶναι Θηβαίων, καὶ τῶν ἄλλων πάντων εἰωθότων ἐν ταῖς διαδοχαῖς τῶν πολεµίων δεδιέναι τοὺς 
ἀκεραίους τῶν ἐφεδρευόντων οὗτοι µόνοι τότε θρασύτεροι πρὸς τοὺς κινδύνους ὑπῆρξαν, ὅθ  ̓
οἱ πολέµιοι διαδοχὴν ἐξέπεµψαν τοῖς καταπονουµένοις ὑπὸ τῆς 
κακοπαθείας. [3] ἀνυπερβλήτου δὲ τῆς φιλοτιµίας γινοµένης ὁ βασιλεὺς κατανοήσας τινὰ 
πυλίδα καταλελειµµένην ὑπὸ τῶν φυλάκων ἐξαπέστειλε Περδίκκαν µετὰ στρατιωτῶν ἱκανῶν 
καταλαβέσθαι ταύτην καὶ παρεισπεσεῖν εἰς τὴν πόλιν. [4]τούτου δὲ ταχὺ τὸ προσταχθὲν 
ποιήσαντος οἱ µὲν Μακεδόνες διὰ τῆς πυλίδος παρεισέπεσον εἰς τὴν πόλιν, οἱ δὲ Θηβαῖοι 
καταπεπονηκότες µὲν τὴν πρώτην φάλαγγα τῶν Μακεδόνων, ἀντιταχθέντες δ᾽ εὐρώστως τῇ 
δευτέρᾳ εὐέλπιδες ἦσαν περὶ τῆς νίκης: ὡς δὲ κατενόησαν µέρος τῆς πόλεως κατειληµµένον, 
εὐθὺς ἀνεχώρησαν ἐντὸς τῶν τειχῶν. [5] ἅµα δὲ τούτοις πραττοµένοις οἱ µὲν τῶν Θηβαίων 
ἱππεῖς ὁµοίως τοῖς πεζοῖς συνέτρεχον εἰς τὴν πόλιν καὶ πολλοὺς µὲν τῶν ἰδίων συµπατοῦντες 
διέφθειρον, αὐτοὶ δὲ τεταραγµένως εἰσίππευον εἰς τὴν πόλιν, ἐν δὲ ταῖς διεξόδοις καὶ τάφροις 
τοῖς οἰκείοις ὅπλοις περιπίπτοντες ἐτελεύτων. οἱ δὲ τὴν Καδµείαν φρουροῦντες ἐκχυθέντες ἐκ 
τῆς ἀκροπόλεως ἀπήντων τοῖς Θηβαίοις καὶ τεταραγµένοις ἐπιπεσόντες πολὺν ἐποίουν φόνον. 

13. τῆς δὲ πόλεως τοῦτον τὸν τρόπον καταλαµβανοµένης πολλαὶ καὶ ποικίλαι περιστάσεις ἐντὸς 
τῶν τειχῶν ἐγίνοντο. οἱ µὲν γὰρ Μακεδόνες διὰ τὴν ὑπερηφανίαν τοῦ κηρύγµατος πικρότερον 
ἢ πολεµικώτερον προσεφέροντο τοῖς Θηβαίοις καὶ µετὰ πολλῆς ἀπειλῆς ἐπιφερόµενοι τοῖς 
ἠτυχηκόσιν ἀφειδῶς ἀνῄρουν πάντας τοὺς περιτυγχάνοντας. [2] οἱ δὲ Θηβαῖοι τὸ φιλελεύθερον 
τῆς ψυχῆς διαφυλάττοντες τοσοῦτον ἀπεῖχον τοῦ φιλοζωεῖν ὥστ᾽ ἐν ταῖς ἀπαντήσεσι 
συµπλέκεσθαι καὶ τὰς παρὰ τῶν πολεµίων ἐπισπᾶσθαι πληγάς: ἑαλωκυίας γὰρ τῆς πόλεως 
οὐδεὶς Θηβαίων ἑωράθη δεηθεὶς τῶν Μακεδόνων φείσασθαι τοῦ ζῆν οὐδὲ προσέπιπτον τοῖς 
τῶν κρατούντων γόνασιν ἀγεννῶς. [3] ἀλλ᾽ οὔτε τὸ τῆς ἀρετῆς πάθος ἠλεεῖτο παρὰ τοῖς 
πολεµίοις οὔτε τὸ τῆς ἡµέρας µῆκος ἤρκει πρὸς τὴν ὠµότητα τῆς τιµωρίας, πᾶσα δὲ ἡ πόλις 
ἐξεφορεῖτο παιδίων ὁµοῦ καὶ παρθένων ἑλκοµένων καὶ τὸ τῆς τεκούσης οἰκτρὸν ἐπιβοωµένων 
ὄνοµα: Καθόλου δὲ τῶν οἴκων σὺν ὅλαις ταῖς συγγενείαις ἁρπαζοµένων πάνδηµος ὑπῆρχε τῆς 
πόλεως ἀνδραποδισµός. [4] τῶν δὲ ὑπολελειµµένων Θηβαίων οἱ µὲν κατατετρωµένοι τὰ 
σώµατα καὶ λιποψυχοῦντες συνεπλέκοντο τοῖς πολεµίοις, συναποθνήσκοντες τῇ τῶν ἐχθρῶν 
ἀπωλείᾳ, οἱ δὲ κλάσµατι δόρατος ἐρειδόµενοι συνήντων τοῖς ἐπιφεροµένοις καὶ διαγωνιζόµενοι 
τὸν ὕστατον ἀγῶνα προετίµων τὴν ἐλευθερίαν τῆς σωτηρίας. [5] πολλοῦ δὲ φόνου γενοµένου 
καὶ τῆς πόλεως κατὰ πάντα τόπον νεκρῶν πληρουµένης οὐκ ἦν ὅστις ἰδὼν οὐκ ἂν ἠλέησε τὰς 
τύχας τῶν ἀκληρούντων. καὶ γὰρ τῶν Ἑλλήνων Θεσπιεῖς καὶ Πλαταιεῖς, ἔτι δ᾽ Ὀρχοµένιοι καί 
τινες ἄλλοι τῶν ἀλλοτρίως διακειµένων πρὸς τοὺς Θηβαίους συστρατευόµενοι τῷ βασιλεῖ 
συνεισέπεσον εἰς τὴν πόλιν καὶ τὴν ἰδίαν ἔχθραν ἐν τοῖς τῶν ἠτυχηκότων ἀκληρήµασιν 
ἐναπεδείκνυντο. [6] διὸ καὶ πάθη πολλὰ καὶ δεινὰ κατὰ τὴν πόλιν ὁρᾶν ἦν γινόµενα: Ἕλληνες 
γὰρ ὑφ᾽ Ἑλλήνων ἀνηλεῶς ἀνῃροῦντο καὶ συγγενεῖς ὑπὸ τῶν κατὰ γένος προσηκόντων 
ἐφονεύοντο, µηδεµίαν ἐντροπὴν τῆς ὁµοφώνου διαλέκτου παρεχοµένης. τέλος δὲ τῆς νυκτὸς 
ἐπικαταλαβούσης αἱ µὲν οἰκίαι διηρπάγησαν, τέκνα δὲ καὶ γυναῖκες καὶ οἱ γεγηρακότες εἰς τὰ 
ἱερὰ καταπεφευγότες µετὰ τῆς ἐσχάτης ὕβρεως ἀπήγοντο. 

14. τῶν δὲ Θηβαίων ἀνῃρέθησαν µὲν ὑπὲρ τοὺς ἑξακισχιλίους, αἰχµάλωτα δὲ σώµατα συνήχθη 
πλείω τῶν τρισµυρίων, χρηµάτων δὲ ἄπιστον πλῆθος διεφορήθη. ὁ δὲ βασιλεὺς τοὺς µὲν 
τελευτήσαντας τῶν Μακεδόνων ἔθαψε, πλείους ὄντας τῶν πεντακοσίων, τοὺς δὲ συνέδρους 
τῶν Ἑλλήνων συναγαγὼν ἐπέτρεψε τῷ κοινῷ συνεδρίῳ πῶς χρηστέον τῇ πόλει τῶν 
Θηβαίων. [2] προτεθείσης οὖν βουλῆς τῶν ἀλλοτρίως διακειµένων τοῖς Θηβαίοις τινὲς 
ἐπεχείρουν συµβουλεύειν ἀπαραιτήτοις τιµωρίαις δεῖν περιβαλεῖν αὐτούς, ἀπεδείκνυον δ᾽ 
αὐτοὺς τὰ τῶν βαρβάρων πεφρονηκότας κατὰ τῶν Ἑλλήνων: καὶ γὰρ ἐπὶ Ξέρξου συµµαχοῦντας 
τοῖς Πέρσαις ἐστρατευκέναι κατὰ τῆς Ἑλλάδος καὶ µόνους τῶν Ἑλλήνων ὡς εὐεργέτας 
τιµᾶσθαι παρὰ τοῖς βασιλεῦσι τῶν Περσῶν καὶ πρὸ τῶν βασιλέων τοῖς πρεσβεύουσι τῶν 
Θηβαίων τίθεσθαι θρόνους. [3] πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα τοιαῦτα διελθόντες παρώξυναν τὰς τῶν 
συνέδρων ψυχὰς κατὰ τῶν Θηβαίων καὶ πέρας ἐψηφίσαντο τὴν µὲν πόλιν κατασκάψαι, τοὺς δ  ̓
αἰχµαλώτους ἀποδόσθαι, τοὺς δὲ φυγάδας τῶν Θηβαίων ἀγωγίµους ὑπάρχειν ἐξ ἁπάσης τῆς 
Ἑλλάδος καὶ µηδένα τῶν Ἑλλήνων ὑποδέχεσθαι Θηβαῖον. [4] ὁ δὲ βασιλεὺς ἀκολούθως τῇ τοῦ 
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συνεδρίου γνώµῃ τὴν µὲν πόλιν κατασκάψας πολὺν ἐπέστησε φόβον τοῖς ἀφισταµένοις τῶν 
Ἑλλήνων, τοὺς δ᾽ αἰχµαλώτους λαφυροπωλήσας ἤθροισεν ἀργυρίου τάλαντα τετρακόσια καὶ 
τεσσαράκοντα. 

 

Ø Διοδ. 19.54.1: εἰκοστῷ δ᾽ ἔτει ὕστερον Κάσανδρος φιλοδοξῆσαι βουλόµενος καὶ 
πείσας τοὺς Βοιωτοὺς ἀνέστησε τὴν πόλιν τοῖς διασωζοµένοις τῶν Θηβαίων. 
 

Ø Παυσ. Βοιωτ. IX.32.1-4: [32.1] τοῖς δὲ ἐν Κρεύσιδι, ἐπινείῳ τῷ Θεσπιέων, οἰκοῦσιν ἐν 
κοινῷ µέν ἐστιν οὐδέν, ἐν ἰδιώτου δὲ ἀνδρὸς ἄγαλµα ἦν Διονύσου γύψου πεποιηµένον καὶ 
ἐπικεκοσµηµένον γραφῇ. πλοῦς δὲ ἐς Κρεῦσίν ἐστιν ἐκ Πελοποννήσου σκολιός τε καὶ ἄλλως 
οὐκ εὔδιος: ἄκραι τε γὰρ ἀνέχουσιν ὡς µὴ κατ' εὐθὺ τῆς θαλάσσης περαιοῦσθαι καὶ ἅµα ἐκ τῶν 
ὀρῶν καταπνέουσιν ἄνεµοι βίαιοι. 

[32.2] πλέοντι δὲ ἐκ Κρεύσιδος οὐκ ἄνω, παρὰ δὲ αὐτὴν Βοιωτίαν, πόλις ἐστὶν ἐν δεξιᾷ Θίσβη. 
πρῶτα µὲν ὄρος ἐστὶ πρὸς θαλάσσῃ, τοῦτο δὲ ὑπερβαλόντα πεδίον σε ἐκδέξεται καὶ µετὰ τοῦτο 
ἄλλο ὄρος: ἐν δὲ ταῖς ὑπωρείαις ἐστὶν ἡ πόλις. Ἡρακλέους δὲ ἱερὸν καὶ ἄγαλµα ὀρθὸν ἐνταῦθά 
ἐστι λίθου, καὶ Ἡράκλεια ἑορτὴν ἄγουσι. [32.3] τὸ δὲ πεδίον τὸ µεταξὺ τῶν ὀρῶν ἐκώλυεν 
οὐδὲν λίµνην ὑπὸ πλήθους εἶναι τοῦ ὕδατος, εἰ µὴ διὰ µέσου χῶµά σφισιν ἐπεποίητο ἰσχυρόν: 
καὶ οὕτω παρὰ ἔτος ἐς µὲν τὰ ἐπέκεινα τοῦ χώµατος ἐκτρέπουσι τὸ ὕδωρ, τὸ δὲ ἐπὶ τὰ ἕτερα 
αὐτοῦ γεωργοῦσι. Θίσβην δὲ λέγουσιν ἐπιχώριον εἶναι νύµφην, ἀφ' ἧς ἡ πόλις τὸ ὄνοµα 
ἔσχηκεν. [32.4] παραπλέοντι δὲ αὐτόθεν πόλισµά ἐστιν οὐ µέγα ἐπὶ θαλάσσῃ Τίφα: Ἡρακλεῖόν 
τε Τιφαιεῦσίν ἐστι καὶ ἑορτὴν ἄγουσιν ἐπέτειον. οὗτοι Βοιωτῶν µάλιστα ἐκ παλαιοῦ τὰ 
θαλάσσια ἐθέλουσιν εἶναι σοφοί, Τῖφυν ἄνδρα µνηµονεύοντες ἐπιχώριον ὡς προκριθείη 
γενέσθαι τῆς Ἀργοῦς κυβερνήτης: ἀποφαίνουσι δὲ καὶ πρὸ τῆς πόλεως ἔνθα ἐκ Κόλχων ὀπίσω 
κοµιζοµένην ὁρµίσασθαι τὴν Ἀργὼ λέγουσιν. 

 

Ø Θουκ. 4.76: [76] [76.1] ἐν δὲ τῷ αὐτῷ θέρει καὶ Δηµοσθένης Ἀθηναίων στρατηγὸς 
τεσσαράκοντα ναυσὶν ἀφικνεῖται ἐς Ναύπακτον, εὐθὺς µετὰ τὴν ἐκ τῆς Μεγαρίδος 
ἀναχώρησιν. [76.2] τῷ γὰρ Ἱπποκράτει καὶ ἐκείνῳ τὰ Βοιώτια πράγµατα ἀπό τινων ἀνδρῶν ἐν 
ταῖς πόλεσιν ἐπράσσετο, βουλοµένων µεταστῆσαι τὸν κόσµον καὶ ἐς δηµοκρατίαν ὥσπερ οἱ 
Ἀθηναῖοι τρέψαι· καὶ Πτοιοδώρου µάλιστ' ἀνδρὸς φυγάδος ἐκ Θηβῶν ἐσηγουµένου τάδε αὐτοῖς 
παρεσκευάσθη. [76.3] Σίφας µὲν ἔµελλόν τινες προδώσειν (αἱ δὲ Σῖφαί εἰσι τῆς Θεσπικῆς γῆς 
ἐν τῷ Κρισαίῳ κόλπῳ ἐπιθαλασσίδιοι)· Χαιρώνειαν δέ, ἣ ἐς Ὀρχοµενὸν τὸν Μινύειον πρότερον 
καλούµενον, νῦν δὲ Βοιώτιον, ξυντελεῖ, ἄλλοι ἐξ Ὀρχοµενοῦ ἐνεδίδοσαν, καὶ οἱ Ὀρχοµενίων 
φυγάδες ξυνέπρασσον τὰ µάλιστα καὶ ἄνδρας ἐµισθοῦντο ἐκ Πελοποννήσου (ἔστι δὲ ἡ 
Χαιρώνεια ἔσχατον τῆς Βοιωτίας πρὸς τῇ Φανοτίδι τῆς Φωκίδος, καὶ Φωκέων µετεῖχόν 
τινες. [76.4] τοὺς δὲ Ἀθηναίους ἔδει Δήλιον καταλαβεῖν τὸ ἐν τῇ Ταναγραίᾳ πρὸς Εὔβοιαν 
τετραµµένον Ἀπόλλωνος ἱερόν, ἅµα δὲ ταῦτα ἐν ἡµέρᾳ ῥητῇ γίγνεσθαι, ὅπως µὴ 
ξυµβοηθήσωσιν ἐπὶ τὸ Δήλιον οἱ Βοιωτοὶ ἁθρόοι, ἀλλ' ἐπὶ τὰ σφέτερα αὐτῶν ἕκαστοι 
κινούµενα. [76.5] καὶ εἰ κατορθοῖτο ἡ πεῖρα καὶ τὸ Δήλιον τειχισθείη, ῥᾳδίως ἤλπιζον, εἰ καὶ 
µὴ παραυτίκα νεωτερίζοιτό τι τῶν κατὰ τὰς πολιτείας τοῖς Βοιωτοῖς, ἐχοµένων τούτων τῶν 
χωρίων καὶ λῃστευοµένης τῆς γῆς καὶ οὔσης ἑκάστοις διὰ βραχέος ἀποστροφῆς, οὐ µενεῖν κατὰ 
χώραν τὰ πράγµατα, ἀλλὰ χρόνῳ τῶν Ἀθηναίων µὲν προσιόντων τοῖς ἀφεστηκόσι, τοῖς δὲ οὐκ 
οὔσης ἁθρόας τῆς δυνάµεως, καταστήσειν αὐτὰ ἐς τὸ ἐπιτήδειον. 
 

Ø Απολλ. Αργον. 1.105: Τῖφυς δ᾽ Ἁγνιάδης Σιφαέα κάλλιπε δῆµον 105 Θεσπιέων, ἐσθλὸς 
µὲν ὀρινόµενον προδαῆναι κῦµ᾽ ἁλὸς εὐρείης, ἐσθλὸς δ᾽ ἀνέµοιο θυέλλας καὶ πλόον ἠελίῳ 
τε καὶ ἀστέρι τεκµήρασθαι.αὐτή µιν Τριτωνὶς ἀριστήων ἐς ὅµιλον. 

 

Ø Παυσ. Βοιωτ. IX.24.5: [24.5] ἐκ δὲ Κυρτώνων ὑπερβάλλοντι τὸ ὄρος πόλισµά ἐστι 
Κορσεία, ὑπὸ δὲ αὐτῷ δένδρων ἄλσος οὐχ ἡµέρων: πρῖνοι τὸ πολύ εἰσιν. Ἑρµοῦ δὲ ἄγαλµα οὐ 
µέγα ἐν ὑπαίθρῳ τοῦ ἄλσους ἕστηκε. τοῦτο ἀπέχει Κορσείας ὅσον τε ἥµισυ σταδίου. 
καταβάντων δὲ ἐς τὸ χθαµαλὸν ποταµὸς Πλατάνιος καλούµενος ἐκδίδωσιν ἐς θάλασσαν: ἐν 
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δεξιᾷ δὲ τοῦ ποταµοῦ Βοιωτῶν ἔσχατοι ταύτῃ πόλισµα οἰκοῦσιν Ἁλὰς ἐπὶ θαλάσσῃ, ἣ τὴν 
Λοκρίδα ἤπειρον ἀπὸ τῆς Εὐβοίας διείργει. 

 
 

Ø Θουκ. 3.24.2:  [24.2] καὶ ἐπὶ µὲν ἓξ ἢ ἑπτὰ σταδίους οἱ Πλαταιῆς τὴν ἐπὶ τῶν Θηβῶν 
ἐχώρησαν, ἔπειθ᾿ ὑποστρέψαντες ᾖσαν τὴν πρὸς τὸ ὄρος φέρουσαν ὁδὸν ἐς Ἐρύθρας καὶ 
Ὑσιάς, καὶ λαβόµενοι τῶν ὀρῶν διαφεύγουσιν ἐς τὰς Ἀθήνας, ἄνδρες δώδεκα καὶ διακόσιοι 
ἀπὸ πλειόνων· εἰσὶ γάρ τινες αὐτῶν οἳ ἀπετράποντο ἐς τὴν πόλιν πρὶν ὑπερβαίνειν, εἷς δ᾿ ἐπὶ τῇ 
ἔξω τάφρῳ τοξότης ἐλήφθη. 
 

Ø Ξεν. Ελλ. 5.4.14: 14 οἱ δ' ἔφοροι διδασκόµενοι ὑπὸ τῶν µετὰ τὰς ἐν Θήβαις σφαγὰς 
ἐκπεπτωκότων, Κλεόµβροτον ἐκπέµπουσι, πρῶτον τότε ἡγούµενον, µάλα χειµῶνος ὄντος. τὴν 
µὲν οὖν δι' Ἐλευθερῶν ὁδὸν Χαβρίας ἔχων Ἀθηναίων πελταστὰς ἐφύλαττεν: ὁ δὲ Κλεόµβροτος 
ἀνέβαινε κατὰ τὴν εἰς Πλαταιὰς φέρουσαν. προϊόντες δὲ οἱ πελτασταὶ περιτυγχάνουσιν ἐπὶ τῷ 
ἄκρῳ φυλάττουσι τοῖς ἐκ τοῦ ἀνακείου λελυµένοις, ὡς περὶ ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα οὖσι. καὶ 
τούτους µὲν ἅπαντας, εἰ µή τις ἐξέφυγεν, οἱ πελτασταὶ ἀπέκτειναν: αὐτὸς δὲ κατέβαινε πρὸς 
τὰς Πλαταιάς, ἔτι φιλίας οὔσας. 

 
 

Ø Παυσ. Βοιωτ. 1.6: [1.6] Νεοκλῆς δὲ ὃς τότε βοιωταρχῶν ἔτυχεν ἐν Θήβαις--οὐ γὰρ αὐτὸν 
οἱ Πλαταιεῖς ἐλελήθεσαν ἐπὶ τῇ τέχνῃ-- προεῖπε τῶν Θηβαίων ἕκαστόν τέ τινα ἰέναι πρὸς τὴν 
ἐκκλησίαν ὁµοῦ τοῖς ὅπλοις καὶ σφᾶς αὐτίκα οὐ τὴν εὐθεῖαν ἀπὸ τῶν Θηβῶν τὴν πεδιάδα, τὴν 
δὲ ἐπὶ Ὑσιῶν ἦγε πρὸς Ἐλευθερῶν τε καὶ τῆς Ἀττικῆς, ᾗ µηδὲ σκοπὸς ἐτέτακτο ὑπὸ τῶν 
Πλαταιέων: γενήσεσθαι δὲ περὶ τὰ τείχη περὶ µεσοῦσαν µάλιστα ἔµελλε τὴν ἡµέραν. 
 

Ø Παυσ. Αττ. 38.9: [38.9] ἀπωτέρω δὲ ὀλίγον σπήλαιόν ἐστιν οὐ µέγα, καὶ παρ᾽ αὐτὸ ὕδατος 
πηγὴ ψυχροῦ· λέγεται δὲ ἐς µὲν τὸ σπήλαιον ὡς Ἀντιόπη τεκοῦσα κατάθοιτο ἐς αὐτὸ τοὺς 
παῖδας, περὶ δὲ τῆς πηγῆς τὸν ποιµένα εὑρόντα τοὺς παῖδας ἐνταῦθα σφᾶς λοῦσαι πρῶτον 
ἀπολύσαντα τῶν σπαργάνων. Ἐλευθερῶν δὲ ἦν µὲν ἔτι τοῦ τείχους, ἦν δὲ καὶ οἰκιῶν ἐρείπια· 
δήλη δὲ τούτοις ἐστὶ πόλις ὀλίγον ὑπὲρ τοῦ πεδίου πρὸς τῷ Κιθαιρῶνι οἰκισθεῖσα. 

 
 

Ø Θουκ. 5.42.1: [42] [42.1]ἐν δὲ τῷ χρόνῳ τούτῳ ᾧ οἱ Ἀργεῖοι ταῦτα ἔπρασσον, οἱ πρέσβεις 
τῶν Λακεδαιµονίων Ἀνδροµένης καὶ Φαίδιµος καὶ Ἀντιµενίδας, οὓς ἔδει τὸ Πάνακτον καὶ τοὺς 
ἄνδρας τοὺς παρὰ Βοιωτῶν παραλαβόντας Ἀθηναίοις ἀποδοῦναι, τὸ µὲν Πάνακτον ὑπὸ τῶν 
Βοιωτῶν αὐτῶν καθῃρηµένον ηὗρον, ἐπὶ προφάσει ὡς ἦσάν ποτε Ἀθηναίοις καὶ Βοιωτοῖς ἐκ 
διαφορᾶς περὶ αὐτοῦ ὅρκοι παλαιοὶ µηδετέρους οἰκεῖν τὸ χωρίον, ἀλλὰ κοινῇ νέµειν, τοὺς δ' 
ἄνδρας οὓς εἶχον αἰχµαλώτους Βοιωτοὶ Ἀθηναίων παραλαβόντες οἱ περὶ τὸν Ἀνδροµένη 
ἐκόµισαν τοῖς Ἀθηναίοις καὶ ἀπέδοσαν, τοῦ τε Πανάκτου τὴν καθαίρεσιν ἔλεγον αὐτοῖς, 
νοµίζοντες καὶ τοῦτο ἀποδιδόναι· πολέµιον γὰρ οὐκέτι ἐν αὐτῷ Ἀθηναίοις οἰκήσειν οὐδένα. 
 

Ø Θουκ. 3.80.2: [80.2] οἱ δὲ Πελοποννήσιοι µέχρι µέσου ἡµέρας δῃώσαντες τὴν γῆν 
ἀπέπλευσαν, καὶ ὑπὸ νύκτα αὐτοῖς ἐφρυκτωρήθησαν ἑξήκοντα νῆες Ἀθηναίων προσπλέουσαι 
ἀπὸ Λευκάδος· ἃς οἱ Ἀθηναῖοι πυνθανόµενοι τὴν στάσιν καὶ τὰς µετ᾿ Ἀλκίδου ναῦς ἐπὶ 
Κέρκυραν µελλούσας πλεῖν ἀπέστειλαν καὶ Εὐρυµέδοντα τὸν Θουκλέους στρατηγόν. 

 
 

Ø Αισχ. Αγαµ. 280-330:  
 Χο. καὶ τίς τόδ' ἐξίκοιτ' ἂν ἀγγέλων τάχος;    280 
 Κλ. Ἥφαιστος Ἴδης λαµπρὸν ἐκπέµπων σέλας. 
      φρυκτὸς δὲ φρυκτὸν δεῦρ' ἀπ' ἀγγάρου πυρὸς 
      ἔπεµπεν· Ἴδη µὲν πρὸς Ἑρµαῖον λέπας 
      Λήµνου· µέγαν δὲ πανὸν ἐκ νήσου τρίτον 
      Ἀθῷον αἶπος Ζηνὸς ἐξεδέξατο,    285 
     ὑπερτελής τε, πόντον ὥστε νωτίσαι 
      ἰχθῦς πορευτοῦ λαµπάδος πρὸς ἡδονήν, 
      πεύκη τὸ χρυσοφεγγές, ὥς τις ἥλιος, 
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      σέλας παραγγείλασα Μακίστου σκοπαῖς· 
      ὁ δ' οὔτι µέλλων οὐδ' ἀφρασµόνως ὕπνῳ    290 
      νικώµενος παρῆκεν ἀγγέλου µέρος· 
      ἑκὰς δὲ φρυκτοῦ φῶς ἐπ' Εὐρίπου ῥοὰς 
      Μεσσαπίου φύλαξι σηµαίνει µολόν. 
      οἱ δ' ἀντέλαµψαν καὶ παρήγγειλαν πρόσω 
      γραίας ἐρείκης θωµὸν ἅψαντες πυρί.    295 
      σθένουσα λαµπὰς δ' οὐδέπω µαυρουµένη, 
      ὑπερθοροῦσα πεδίον Ἀσωποῦ, δίκην 
      φαιδρᾶς σελήνης, πρὸς Κιθαιρῶνος λέπας, 
      ἤγειρεν ἄλλην ἐκδοχὴν ποµποῦ πυρός. 
      φάος δὲ τηλέποµπον οὐκ ἠναίνετο    300 
      φρουρά, πλέον καίουσα τῶν εἰρηµένων, 
      λίµνην δ' ὑπὲρ Γοργῶπιν ἔσκηψεν φάος, 
      ὄρος τ' ἐπ' Αἰγίπλαγκτον ἐξικνούµενον 
      ὤτρυνε θεσµὸν µὴ χατίζεσθαι πυρός. 
      πέµπουσι δ' ἀνδαίοντες ἀφθόνῳ µένει    305 
      φλογὸς µέγαν πώγωνα, καὶ Σαρωνικοῦ 
      πορθµοῦ κάτοπτον πρῶν' ὑπερβάλλειν πρόσω 
      φλέγουσαν· εἶτ' ἔσκηψεν, εὖτ' ἀφίκετο 
      Ἀραχναῖον αἶπος, ἀστυγείτονας σκοπάς· 
      κἄπειτ' Ἀτρειδῶν ἐς τόδε σκήπτει στέγος    310 
      φάος τόδ' οὐκ ἄπαππον Ἰδαίου πυρός. 
      τοιοίδε τοί µοι λαµπαδηφόρων νοµοί, 
      ἄλλος παρ' ἄλλου διαδοχαῖς πληρούµενοι· 
      νικᾷ δ' ὁ πρῶτος καὶ τελευταῖος δραµών. 
      τέκµαρ τοιοῦτον σύµβολόν τε σοὶ λέγω    315 
      ἀνδρὸς παραγγείλαντος ἐκ Τροίας ἐµοί. 
 Χο. θεοῖς µὲν αὖθις, ὦ γύναι, προσεύξοµαι. 
      λόγους δ' ἀκοῦσαι τούσδε κἀποθαυµάσαι 
      διηνεκῶς θέλοιµ' ἂν ὡς λέγεις πάλιν. 
 Κλ. Τροίαν Ἀχαιοὶ τῇδ' ἔχουσ' ἐν ἡµέρᾳ.    320 
      οἶµαι βοὴν ἄµεικτον ἐν πόλει πρέπειν. 
      ὄξος τ' ἄλειφά τ' ἐγχέας ταὐτῷ κύτει 
      διχοστατοῦντ' ἂν οὐ φίλως † προσεννέποις. 
      καὶ τῶν ἁλόντων καὶ κρατησάντων δίχα 
      φθογγὰς ἀκούειν ἔστι συµφορᾶς διπλῆς.    325 
      οἱ µὲν γὰρ ἀµφὶ σώµασιν πεπτωκότες 
      ἀνδρῶν κασιγνήτων τε, καὶ φυταλµίων 
      παῖδες γερόντων, οὐκέτ' ἐξ ἐλευθέρου 
      δέρης ἀποιµώζουσι φιλτάτων µόρον· 
      τοὺς δ' αὖτε νυκτίπλαγκτος ἐκ µάχης πόνος    330 
      νήστεις πρὸς ἀρίστοισιν ὧν ἔχει πόλις 
      τάσσει, πρὸς οὐδὲν ἐν µέρει τεκµήριον, 
      ἀλλ' ὡς ἕκαστος ἔσπασεν τύχης πάλον. 
      ἐν αἰχµαλώτοις Τρωικοῖς οἰκήµασιν 
 

Ø Πλάτ. Πολιτ. 259e-260a:  

[259] e ΞΕ. Τοιάνδε. λογιστική πού τις ἡµῖν ἦν τέχνη. 

ΝΕ. ΣΩ. Ναί. 

ΞΕ. Τῶν γνωστικῶν γε οἶµαι παντάπασι τεχνῶν. 

ΝΕ. ΣΩ. Πῶς δ᾽ οὔ; 

ΞΕ. Γνούσῃ δὴ λογιστικῇ τὴν ἐν τοῖς ἀριθµοῖς διαφορὰν µῶν τι πλέον ἔργον δώσοµεν ἢ τὰ 
γνωσθέντα κρῖναι; 

ΝΕ. ΣΩ. Τί µήν; 
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ΞΕ. Καὶ γὰρ ἀρχιτέκτων γε πᾶς οὐκ αὐτὸς ἐργατικὸς ἀλλ᾽ ἐργατῶν ἄρχων. 

ΝΕ. ΣΩ. Ναί. 

ΞΕ. Παρεχόµενός γέ που γνῶσιν ἀλλ᾽ οὐ χειρουργίαν. 

ΝΕ. ΣΩ. Οὕτως. 

[260] a ΞΕ. Δικαίως δὴ µετέχειν ἂν λέγοιτο τῆς γνωστικῆς ἐπιστήµης. 

ΝΕ. ΣΩ. Πάνυ γε. 

ΞΕ. Τούτῳ δέ γε οἶµαι προσήκει κρίναντι µὴ τέλος ἔχειν µηδ᾽ ἀπηλλάχθαι, καθάπερ ὁ 
λογιστὴς ἀπήλλακτο, προστάττειν δὲ ἑκάστοις τῶν ἐργατῶν τό γε πρόσφορον ἕως ἂν 
ἀπεργάσωνται τὸ προσταχθέν. 

ΝΕ. ΣΩ. Ὀρθῶς. 

 

Ø Ξεν. Ελλ. 4.8.10: 10 ὁ δὲ ἀφικόµενος πολὺ τοῦ τείχους ὤρθωσε, τά τε αὑτοῦ πληρώµατα 
παρέχων καὶ τέκτοσι καὶ λιθολόγοις µισθὸν διδούς, καὶ ἄλλο εἴ τι ἀναγκαῖον ἦν, δαπανῶν. ἦν 
µέντοι τοῦ τείχους ἃ καὶ αὐτοὶ Ἀθηναῖοι καὶ Βοιωτοὶ καὶ ἄλλαι πόλεις ἐθελούσιαι συνετείχισαν. 
οἱ µέντοι Κορίνθιοι ἀφ' ὧν ὁ Φαρνάβαζος κατέλιπε χρηµάτων ναῦς πληρώσαντες καὶ Ἀγαθῖνον 
ναύαρχον ἐπιστήσαντες ἐθαλαττοκράτουν ἐν τῷ περὶ Ἀχαΐαν καὶ Λέχαιον κόλπῳ. 
ἀντεπλήρωσαν δὲ καὶ οἱ Λακεδαιµόνιοι ναῦς, ὧν Ποδάνεµος ἦρχεν. 
 

Ø Θουκ. 4.93.3: [93.3] Βοιωτοὶ δὲ πρὸς τούτους ἀντικατέστησαν τοὺς ἀµυνουµένους, καὶ 
ἐπειδὴ καλῶς αὐτοῖς εἶχεν, ὑπερεφάνησαν τοῦ λόφου καὶ ἔθεντο τὰ ὅπλα τεταγµένοι ὥσπερ 
ἔµελλον, ὁπλῖται ἑπτακισχίλιοι µάλιστα καὶ ψιλοὶ ὑπὲρ µυρίους, ἱππῆς δὲ χίλιοι καὶ πελτασταὶ 
πεντακόσιοι. 

 
 

Ø Διοδ. 12.69.3: [12,69] Ἅµα δὲ τούτοις πραττοµένοις περὶ τὸ Δήλιον ἐγένετο παράταξις 
{κατὰ τὴν Βοιωτίαν} Ἀθηναίων πρὸς Βοιωτοὺς διὰ τοιαύτας τινὰς αἰτίας. τῶν Βοιωτῶν τινες 
δυσαρεστούµενοι τῇ τότε πολιτείᾳ καὶ σπεύδοντες δηµοκρατίας ἐν ταῖς πόλεσι καταστῆσαι, 
διελέχθησαν περὶ τῆς ἰδίας προαιρέσεως τοῖς Ἀθηναίων στρατηγοῖς Ἱπποκράτει καὶ 
Δηµοσθένει, καὶ κατεπηγγέλλοντο παραδώσειν τὰς ἐν τῇ Βοιωτίᾳ πόλεις. ἀσµένως δὲ τῶν 
Ἀθηναίων προσδεξαµένων, περί τε τῶν κατὰ τὴν ἐπίθεσιν διοικήσεων διελοµένων τῶν 
στρατηγῶν τὴν δύναµιν, Δηµοσθένης µὲν τὸ πλεῖστον τοῦ στρατεύµατος ἀναλαβὼν ἐνέβαλεν 
εἰς τὴν Βοιωτίαν, καὶ καταλαβὼν τοὺς Βοιωτοὺς προνενοηµένους τὴν προδοσίαν, ἄπρακτος 
ἀπῆλθεν, Ἱπποκράτης δὲ πανδηµεὶ τοὺς Ἀθηναίους ἀγαγὼν ἐπὶ τὸ Δήλιον κατελάβετο τὸ 
χωρίον, καὶ φθάσας τὴν ἔφοδον τῶν Βοιωτῶν ἐτείχισε τὸ Δήλιον. τοῦτο δὲ τὸ χωρίον κεῖται 
µὲν πλησίον τῆς Ὠρωπίας καὶ τῶν ὅρων τῆς Βοιωτίας, Παγώνδας δ´ ὁ τῶν Βοιωτῶν ἔχων τὴν 
στρατηγίαν ἐξ ἁπασῶν τῶν κατὰ τὴν Βοιωτίαν πόλεων µεταπεµψάµενος στρατιώτας ἧκε πρὸς 
τὸ Δήλιον µετὰ πολλῆς δυνάµεως· εἶχε γὰρ στρατιώτας πεζοὺς µὲν οὐ πολὺ λείποντας τῶν 
δισµυρίων, ἱππεῖς δὲ περὶ χιλίους. οἱ δ´ Ἀθηναῖοι τῷ πλήθει µὲν ὑπερεῖχον τῶν Βοιωτῶν, 
ὡπλισµένοι δὲ οὐχ ὁµοίως τοῖς πολεµίοις· ἄφνω γὰρ καὶ συντόµως ἐξεληλύθεσαν ἐκ τῆς 
πόλεως, καὶ διὰ τὴν σπουδὴν ὑπῆρχον ἀπαράσκευοι. 

 
Ø Αριστ. Αθην. Πολ. 42.1-5: [42.1] ἔχει δ᾽ ἡ νῦν κατάστασις τῆς πολιτείας τόνδε τὸν 

τρόπον. µετέχουσιν µὲν τῆς πολιτείας οἱ ἐξ ἀµφοτέρων γεγονότες ἀστῶν, ἐγγράφονται δ᾽ εἰς 
τοὺς δηµότας ὀκτωκαίδεκα ἔτη γεγονότες. ὅταν δ᾽ ἐγγράφωνται διαψηφίζονται περὶ αὐτῶν 
ὀµόσαντες οἱ δηµόται, πρῶτον µὲν εἰ δοκοῦσι γεγονέναι τὴν ἡλικίαν τὴν ἐκ τοῦ νόµο[υ], κἂν 
µὴ δόξωσι, ἀπέρχονται πάλιν εἰς παῖδας, δεύτερον δ᾽ εἰ ἐλεύθερός ἐστι καὶ γέγονε κατὰ τ[ο]ὺς 
νόµους. ἔπειτ᾽ ἂν µὲν ἀποψηφίσωνται µὴ εἶναι ἐλεύθερον, ὁ µὲν ἐφίησιν εἰς τὸ δικαστήριον, οἱ 
δὲ δηµόται κατηγόρους αἱροῦνται πέντε [ἄ]νδρας ἐξ αὑτῶν, κἂν µὲν µὴ δόξῃ δικαίως 
ἐγγράφεσ[θ]αι, πωλεῖ τοῦτον ἡ πόλις· ἐὰν δὲ νικήσῃ, τοῖς δηµόταις ἐπάναγκες 
ἐγγράφειν. [42.2] µετὰ δὲ ταῦτα δ[ο]κιµάζει τοὺς ἐγγραφέντας ἡ βουλή, κἄν τις δόξ[ῃ] 
νεώτερος ὀκτωκαίδεκ᾽ ἐτῶν εἶναι, ζηµιοῖ τ[ο]ὺς δηµότας τοὺς ἐγγράψαντας. ἐπὰν δὲ 
δοκιµασθῶσιν οἱ ἔφηβοι, συλλεγέντες οἱ πατέρες αὐτῶν κατὰ φυλὰς ὀµόσαντες αἱροῦνται τρεῖς 
ἐκ τῶν φυλετῶν τῶν ὑπὲρ τετταράκοντα ἔτη γεγονότων, οὓς ἂν ἡγῶνται βελτίστους εἶναι καὶ 
ἐπιτηδειοτάτους ἐπιµελεῖσθαι τῶν ἐφήβων, ἐκ δὲ τούτων ὁ δῆµος ἕνα τῆς [φ]υλῆς ἑκάστης 
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χειροτονεῖ σωφρονιστὴν καὶ κοσµητὴν ἐκ τῶν ἄλλων Ἀθηναίων ἐπὶ πάντας.[42.3] συλλαβόντες 
δ᾽ οὗτοι τοὺς ἐφήβους, πρῶτον µὲν τὰ ἱερὰ περιῆλθον, εἶτ᾽ εἰς Πειραιέα πορεύονται καὶ 
φρουροῦσιν οἱ µὲν τὴν Μουνιχίαν οἱ δὲ τὴν Ἀκτήν. χειροτ[ο]νεῖ δὲ καὶ παιδοτρίβας αὐτοῖς δύο, 
καὶ διδασκάλους, οἵτινες ὁπλοµαχεῖν καὶ τοξεύειν καὶ ἀκοντίζειν κα[ὶ] καταπάλτην ἀφιέναι 
διδάσκουσιν. δίδωσι δὲ καὶ εἰς τροφ[ὴν] τοῖς µὲν σωφρονισταῖς δραχµὴν ᾱ ἑκάστῳ, τοῖς δ᾽ 
ἐφήβοις τέτταρας ὀβολοὺς ἑκάστῳ· τὰ δὲ τῶν φυλετῶν τῶν αὑτοῦ λαµβάνων ὁ σωφρονιστὴς 
ἕκαστος ἀγοράζει τὰ ἐπιτήδεια πᾶσιν εἰς τὸ κοινόν, συσσιτοῦσι γὰρ κατὰ φυλάς, καὶ τῶν ἄλλων 
ἐπιµελεῖται πάντων. [42.4] καὶ τὸν µὲν πρῶτον ἐνιαυτὸν οὕτως διάγουσι· τὸν δεύτερον 
ἐκκλησίας ἐν τῷ θεάτρῳ γενοµένης ἀποδειξάµενοι τῷ δήµῳ τὰ περὶ τὰς τάξεις καὶ λαβόντες 
ἀσπίδα καὶ δόρυ παρὰ τῆς πόλεως περιπολοῦσι τὴν χώραν καὶ διατρίβουσιν ἐν [τ]οῖς 
φυλακτηρίοις. [42.5] φρουροῦσι δὲ τὰ δύο ἔτη, χλαµύδας ἔχοντες, καὶ ἀτελεῖς εἰσι πάντων· καὶ 
δίκ[η]ν οὔτε διδόασιν οὔτε λαµβάνουσιν, ἵνα µὴ πρό[φ]ασις ᾖ τ[ο]ῦ ἀπιέναι, πλὴν περὶ κλήρου 
καὶ ἐπικλήρ[ου], κἄν τ[ι]νι κατὰ τὸ γένος ἱερωσύνη γένηται. διε[ξ]ελθόντων δὲ τῶν δυοῖν ἐτῶν 
ἤδη µετὰ τῶν ἄλλων εἰσίν. 
 

Ø Θουκ. 7.3.1-7.6.4: [3] [3.1] οἱ δὲ Ἀθηναῖοι αἰφνιδίως τοῦ τε Γυλίππου καὶ τῶν Συρακοσίων 
σφίσιν ἐπιόντων ἐθορυβήθησαν µὲν τὸ πρῶτον, παρετάξαντο δέ. ὁ δὲ θέµενος τὰ ὅπλα ἐγγὺς 
κήρυκα προσπέµπει αὐτοῖς λέγοντα, εἰ βούλονται ἐξιέναι ἐκ τῆς Σικελίας πέντε ἡµερῶν 
λαβόντες τὰ σφέτερα αὐτῶν, ἑτοῖµος εἶναι σπένδεσθαι. [3.2] οἱ δ' ἐν ὀλιγωρίᾳ τε ἐποιοῦντο καὶ 
οὐδὲν ἀποκρινάµενοι ἀπέπεµψαν. καὶ µετὰ τοῦτο ἀντιπαρεσκευάζοντο ἀλλήλοις ὡς ἐς 
µάχην. [3.3] καὶ ὁ Γύλιππος ὁρῶν τοὺς Συρακοσίους ταρασσοµένους καὶ οὐ ῥᾳδίως 
ξυντασσοµένους, ἐπανῆγε τὸ στρατόπεδον ἐς τὴν εὐρυχωρίαν µᾶλλον. καὶ ὁ Νικίας οὐκ ἐπῆγε 
τοὺς Ἀθηναίους, ἀλλ' ἡσύχαζε πρὸς τῷ ἑαυτῶν τείχει. ὡς δ' ἔγνω ὁ Γύλιππος οὐ προσιόντας 
αὐτούς, ἀπήγαγε τὴν στρατιὰν ἐπὶ τὴν ἄκραν τὴν Τεµενῖτιν καλουµένην, καὶ αὐτοῦ 
ηὐλίσαντο. [3.4] τῇ δ' ὑστεραίᾳ ἄγων τὴν µὲν πλείστην τῆς στρατιᾶς παρέταξε πρὸς τὰ τείχη 
τῶν Ἀθηναίων, ὅπως µὴ ἐπιβοηθοῖεν ἄλλοσε, µέρος δέ τι πέµψας πρὸς τὸ φρούριον τὸ 
Λάβδαλον αἱρεῖ, καὶ ὅσους ἔλαβεν ἐν αὐτῷ πάντας ἀπέκτεινεν· ἦν δὲ οὐκ ἐπιφανὲς τοῖς 
Ἀθηναίοις τὸ χωρίον. [3.5] καὶ τριήρης τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ ἁλίσκεται τῶν Ἀθηναίων ὑπὸ τῶν 
Συρακοσίων ἐφορµοῦσα τῷ λιµένι. 

[4] [4.1] καὶ µετὰ ταῦτα ἐτείχιζον οἱ Συρακόσιοι καὶ οἱ ξύµµαχοι διὰ τῶν Ἐπιπολῶν ἀπὸ τῆς 
πόλεως ἀρξάµενοι ἄνω πρὸς τὸ ἐγκάρσιον τεῖχος ἁπλοῦν, ὅπως οἱ Ἀθηναῖοι, εἰ µὴ δύναιντο 
κωλῦσαι, µηκέτι οἷοί τε ὦσιν ἀποτειχίσαι. [4.2] καὶ οἵ τε Ἀθηναῖοι ἀνεβεβήκεσαν ἤδη ἄνω, τὸ 
ἐπὶ θαλάσσῃ τεῖχος ἐπιτελέσαντες, καὶ ὁ Γύλιππος (ἦν γάρ τι τοῖς Ἀθηναίοις τοῦ τείχους 
ἀσθενές) νυκτὸς ἀναλαβὼν τὴν στρατιὰν ἐπῄει πρὸς αὐτό. [4.3] οἱ δ' Ἀθηναῖοι (ἔτυχον γὰρ ἔξω 
αὐλιζόµενοι) ὡς ᾔσθοντο, ἀντεπῇσαν· ὁ δὲ γνοὺς κατὰ τάχος ἀπήγαγε τοὺς σφετέρους πάλιν. 
ἐποικοδοµήσαντες δὲ αὐτὸ οἱ Ἀθηναῖοι ὑψηλότερον αὐτοὶ µὲν ταύτῃ ἐφύλασσον, τοὺς δὲ 
ἄλλους ξυµµάχους κατὰ τὸ ἄλλο τείχισµα ἤδη διέταξαν, ᾗπερ ἔµελλον ἕκαστοι φρουρεῖν. 

[4.4] τῷ δὲ Νικίᾳ ἐδόκει τὸ Πληµµύριον καλούµενον τειχίσαι· ἔστι δὲ ἄκρα ἀντιπέρας τῆς 
πόλεως, ἥπερ προύχουσα τοῦ µεγάλου λιµένος τὸ στόµα στενὸν ποιεῖ, καὶ εἰ τειχισθείη, ῥᾴων 
αὐτῷ ἐφαίνετο ἡ ἐσκοµιδὴ τῶν ἐπιτηδείων ἔσεσθαι· δι' ἐλάσσονος γὰρ πρὸς τῷ λιµένι τῷ τῶν 
Συρακοσίων ἐφορµήσειν σφᾶς, καὶ οὐχ ὥσπερ νῦν ἐκ µυχοῦ τοῦ λιµένος τὰς ἐπαναγωγὰς 
ποιήσεσθαι, ἤν τι ναυτικῷ κινῶνται. προσεῖχέ τε ἤδη µᾶλλον τῷ κατὰ θάλασσαν πολέµῳ, ὁρῶν 
τὰ ἐκ τῆς γῆς σφίσιν ἤδη, ἐπειδὴ Γύλιππος ἧκεν, ἀνελπιστότερα ὄντα. [4.5] διακοµίσας οὖν 
στρατιὰν καὶ τὰς ναῦς ἐξετείχισε τρία φρούρια· καὶ ἐν αὐτοῖς τά τε σκεύη τὰ πλεῖστα ἔκειτο καὶ 
τὰ πλοῖα ἤδη ἐκεῖ τὰ µεγάλα ὥρµει καὶ αἱ ταχεῖαι νῆες. [4.6] ὥστε καὶ τῶν πληρωµάτων οὐχ 
ἥκιστα τότε πρῶτον κάκωσις ἐγένετο· τῷ τε γὰρ ὕδατι σπανίῳ χρώµενοι καὶ οὐκ ἐγγύθεν, καὶ 
ἐπὶ φρυγανισµὸν ἅµα ὁπότε ἐξέλθοιεν οἱ ναῦται, ὑπὸ τῶν ἱππέων τῶν Συρακοσίων κρατούντων 
τῆς γῆς διεφθείροντο· τρίτον γὰρ µέρος τῶν ἱππέων τοῖς Συρακοσίοις διὰ τοὺς ἐν τῷ 
Πληµµυρίῳ, ἵνα µὴ κακουργήσοντες ἐξίοιεν, ἐπὶ τῇ ἐν τῷ Ὀλυµπιείῳ πολίχνῃ 
ἐτετάχατο. [4.7] ἐπυνθάνετο δὲ καὶ τὰς λοιπὰς τῶν Κορινθίων ναῦς προσπλεούσας ὁ Νικίας· 
καὶ πέµπει ἐς φυλακὴν αὐτῶν εἴκοσι ναῦς, αἷς εἴρητο περί τε Λοκροὺς καὶ Ῥήγιον καὶ τὴν 
προσβολὴν τῆς Σικελίας ναυλοχεῖν αὐτάς. 

[5] [5.1] ὁ δὲ Γύλιππος ἅµα µὲν ἐτείχιζε τὸ διὰ τῶν Ἐπιπολῶν τεῖχος, τοῖς λίθοις χρώµενος οὓς 
οἱ Ἀθηναῖοι προπαρεβάλοντο σφίσιν, ἅµα δὲ παρέτασσεν ἐξάγων αἰεὶ πρὸ τοῦ τειχίσµατος τοὺς 
Συρακοσίους καὶ τοὺς ξυµµάχους· καὶ οἱ Ἀθηναῖοι ἀντιπαρετάσσοντο. [5.2] ἐπειδὴ δὲ ἔδοξε τῷ 
Γυλίππῳ καιρὸς εἶναι, ἦρχε τῆς ἐφόδου· καὶ ἐν χερσὶ γενόµενοι ἐµάχοντο µεταξὺ τῶν 
τειχισµάτων, ᾗ τῆς ἵππου τῶν Συρακοσίων οὐδεµία χρῆσις ἦν. [5.3] καὶ νικηθέντων τῶν 
Συρακοσίων καὶ τῶν ξυµµάχων καὶ νεκροὺς ὑποσπόνδους ἀνελοµένων καὶ τῶν Ἀθηναίων 
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τροπαῖον στησάντων, ὁ Γύλιππος ξυγκαλέσας τὸ στράτευµα οὐκ ἔφη τὸ ἁµάρτηµα ἐκείνων, 
ἀλλ' ἑαυτοῦ γενέσθαι· τῆς γὰρ ἵππου καὶ τῶν ἀκοντιστῶν τὴν ὠφελίαν τῇ τάξει ἐντὸς λίαν τῶν 
τειχῶν ποιήσας ἀφελέσθαι· νῦν οὖν αὖθις ἐπάξειν. [5.4] καὶ διανοεῖσθαι οὕτως ἐκέλευεν αὐτοὺς 
ὡς τῇ µὲν παρασκευῇ οὐκ ἔλασσον ἕξοντας, τῇ δὲ γνώµῃ οὐκ ἀνεκτὸν ἐσόµενον εἰ µὴ 
ἀξιώσουσι Πελοποννήσιοί τε ὄντες καὶ Δωριῆς Ἰώνων καὶ νησιωτῶν καὶ ξυγκλύδων ἀνθρώπων 
κρατήσαντες ἐξελάσασθαι ἐκ τῆς χώρας. [6] [6.1] καὶ µετὰ ταῦτα, ἐπειδὴ καιρὸς ἦν, αὖθις 
ἐπῆγεν αὐτούς. ὁ δὲ Νικίας καὶ οἱ Ἀθηναῖοι νοµίζοντες, καὶ εἰ ἐκεῖνοι µὴ ἐθέλοιεν µάχης ἄρχειν, 
ἀναγκαῖον εἶναι σφίσι µὴ περιορᾶν παροικοδοµούµενον τὸ τεῖχος (ἤδη γὰρ καὶ ὅσον οὐ 
παρεληλύθει τὴν τῶν Ἀθηναίων τοῦ τείχους τελευτὴν ἡ ἐκείνων τείχισις, καί, εἰ προέλθοι, 
ταὐτὸν ἤδη ἐποίει αὐτοῖς νικᾶν τε µαχοµένοις διὰ παντὸς καὶ µηδὲ µάχεσθαι), ἀντεπῇσαν οὖν 
τοῖς Συρακοσίοις. [6.2] καὶ ὁ Γύλιππος τοὺς µὲν ὁπλίτας ἔξω τῶν τειχῶν µᾶλλον ἢ πρότερον 
προαγαγὼν ξυνέµισγεν αὐτοῖς, τοὺς δ' ἱππέας καὶ τοὺς ἀκοντιστὰς ἐκ πλαγίου τάξας τῶν 
Ἀθηναίων κατὰ τὴν εὐρυχωρίαν, ᾗ τῶν τειχῶν ἀµφοτέρων αἱ ἐργασίαι ἔληγον. [6.3] καὶ 
προσβαλόντες οἱ ἱππῆς ἐν τῇ µάχῃ τῷ εὐωνύµῳ κέρᾳ τῶν Ἀθηναίων, ὅπερ κατ' αὐτοὺς ἦν, 
ἔτρεψαν· καὶ δι' αὐτὸ καὶ τὸ ἄλλο στράτευµα νικηθὲν ὑπὸ τῶν Συρακοσίων κατηράχθη ἐς τὰ 
τειχίσµατα. [6.4] καὶ τῇ ἐπιούσῃ νυκτὶ ἔφθασαν παροικοδοµήσαντες καὶ παρελθόντες τὴν τῶν 
Ἀθηναίων οἰκοδοµίαν, ὥστε µηκέτι µήτε αὐτοὶ κωλύεσθαι ὑπ' αὐτῶν, ἐκείνους τε καὶ 
παντάπασιν ἀπεστερηκέναι, εἰ καὶ κρατοῖεν, µὴ ἂν ἔτι σφᾶς ἀποτειχίσαι. 

 

Ø Διοδ. 16.74.5: [5] ἐξισωθέντες οὖν πάλιν τοῖς πολεµίοις ἀνεθάῤῥησαν καὶ τετολµηκότως 
τοὺς ὑπὲρ τῆς πατρίδος κινδύνους ὑπέµενον. οὐ µὴν ὁ βασιλεὺς ἔληγε τῆς φιλοτιµίας, ἀλλὰ 
διελόµενος τὰς δυνάµεις εἰς πλείω µέρη συνεχῶς ἐκ διαδοχῆς ἐτειχοµάχει καὶ καθ᾽ ἡµέραν καὶ 
νύκτωρ. τρισµυρίους δ᾽ ἔχων στρατιώτας καὶ βελῶν καὶ µηχανῶν πολιορκητικῶν πλῆθος, ἔτι 
δὲ τὰς ἄλλας µηχανὰς ἀνυπερβλήτους κατεπόνει τοὺς πολιορκουµένους. 
 

Ø Διοδ. 15.66.1: [15,66] ᾿Επαµεινώνδας δὲ φύσει µεγαλεπίβολος ὢν καὶ δόξης ὀρεγόµενος 
αἰωνίου, συνεβούλευε τοῖς τε ᾿Αρκάσι καὶ τοῖς ἄλλοις συµµάχοις οἰκίσαι τὴν Μεσσήνην, πολλὰ 
µὲν ἔτη γεγενηµένην ἀνάστατον ὑπὸ Λακεδαιµονίων, τόπον δ' εὔθετον ἔχουσαν κατὰ τῆς 
Σπάρτης. συγκατατιθεµένων δὲ πάντων ἀνεζήτησε τοὺς ἀπολελειµµένους τῶν Μεσσηνίων, καὶ 
τῶν ἄλλων τοὺς βουλοµένους καταλέξας εἰς τὴν πολιτείαν ἀνέκτισε τὴν Μεσσήνην, πολλοὺς 
ποιήσας αὐτῆς οἰκήτορας. τούτοις δὲ κατακληρουχήσας τὴν χώραν καὶ ἀνοικοδοµήσας 
ἀνέσωσε πόλιν ἐπίσηµον ῾Ελληνίδα, καὶ µεγάλης ἀποδοχῆς ἔτυχε παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις.  

 
 

Ø Διοδ. 15.67.1: [15,67] Οἱ δὲ Θηβαῖοι πάντα τὰ προειρηµένα συντελέσαντες ἐν ἡµέραις 
ὀγδοήκοντα καὶ πέντε, καὶ καταλιπόντες φυλακὴν ἀξιόλογον τῆς Μεσσήνης, ἐπανῆλθον εἰς τὴν 
οἰκείαν. Λακεδαιµόνιοι δὲ παραδόξως ἀποτετριµµένοι τοὺς πολεµίους, ἀπέστειλαν πρεσβευτὰς 
εἰς τὰς ᾿Αθήνας τοὺς ἐπιφανεστάτους τῶν Σπαρτιατῶν, καὶ τὰς µὲν ὁµολογίας ἐποιήσαντο περὶ 
τῆς ἡγεµονίας, ὥστε τῆς µὲν θαλάττης ἄρχειν ᾿Αθηναίους, τῆς δὲ γῆς τοὺς Λακεδαιµονίους, 
µετὰ δὲ ταῦτα ἐν ἀµφοτέραις (ταῖς πόλεσιν) ἐποιήσαντο κοινὰς τὰς ἡγεµονίας.  
 

Ø Ηροδ.  6.108: Ἱππίης µὲν δὴ ταύτῃ τὴν ὄψιν συνεβάλετο ἐξεληλυθέναι. Ἀθηναίοισι δὲ 
τεταγµένοισι ἐν τεµένεϊ Ἡρακλέος ἐπῆλθον βοηθέοντες Πλαταιέες πανδηµεί. καὶ γὰρ καὶ 
ἐδεδώκεσαν σφέας αὐτοὺς τοῖσι Ἀθηναίοισι οἱ Πλαταιέες, καὶ πόνους ὑπὲρ αὐτῶν οἱ Ἀθηναῖοι 
συχνοὺς ἤδη ἀναραιρέατο· ἔδοσαν δὲ ὧδε. 2 πιεζεύµενοι ὑπὸ Θηβαίων οἱ Πλαταιέες ἐδίδοσαν 
πρῶτα παρατυχοῦσι Κλεοµένεΐ τε τῷ Ἀναξανδρίδεω καὶ Λακεδαιµονίοισι σφέας αὐτούς. οἳ δὲ 
οὐ δεκόµενοι ἔλεγόν σφι τάδε. “ἡµεῖς µὲν ἑκαστέρω τε οἰκέοµεν, καὶ ὑµῖν τοιήδε τις γίνοιτ᾽ ἂν 
ἐπικουρίη ψυχρή· φθαίητε γὰρ ἂν πολλάκις ἐξανδραποδισθέντες ἤ τινα πυθέσθαι 
ἡµέων. 3 συµβουλεύοµεν δὲ ὑµῖν δοῦναι ὑµέας αὐτοὺς Ἀθηναίοισι, πλησιοχώροισι τε ἀνδράσι 
καὶ τιµωρέειν ἐοῦσι οὐ κακοῖσι”. ταῦτα συνεβούλευον οἱ Λακεδαιµόνιοι οὐ κατὰ τὴν εὐνοίην 
οὕτω τῶν Πλαταιέων ὡς βουλόµενοι τοὺς Ἀθηναίους ἔχειν πόνους συνεστεῶτας 
Βοιωτοῖσι. 4 Λακεδαιµόνιοι µέν νυν Πλαταιεῦσι ταῦτα συνεβούλευον, οἳ δὲ οὐκ ἠπίστησαν, 
ἀλλ᾽ Ἀθηναίων ἱρὰ ποιεύντων τοῖσι δυώδεκα θεοῖσι ἱκέται ἱζόµενοι ἐπὶ τὸν βωµὸν ἐδίδοσαν 
σφέας αὐτούς. Θηβαῖοι δὲ πυθόµενοι ταῦτα ἐστρατεύοντο ἐπὶ τοὺς Πλαταιέας, Ἀθηναῖοι δέ σφι 
ἐβοήθεον. 5 µελλόντων δὲ συνάπτειν µάχην Κορίνθιοι οὐ περιεῖδον, παρατυχόντες δὲ καὶ 
καταλλάξαντες ἐπιτρεψάντων ἀµφοτέρων οὔρισαν τὴν χώρην ἐπὶ τοῖσιδε, ἐᾶν Θηβαίους 
Βοιωτῶν τοὺς µὴ βουλοµένους ἐς Βοιωτοὺς τελέειν. Κορίνθιοι µὲν δὴ ταῦτα γνόντες 
ἀπαλλάσσοντο, Ἀθηναίοισι δὲ ἀπιοῦσι ἐπεθήκαντο Βοιωτοί, ἐπιθέµενοι δὲ ἑσσώθησαν τῇ 
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µάχῃ. 6 ὑπερβάντες δὲ οἱ Ἀθηναῖοι τοὺς οἱ Κορίνθιοι ἔθηκαν Πλαταιεῦσι εἶναι οὔρους, τούτους 
ὑπερβάντες τὸν Ἀσωπὸν αὐτὸν ἐποιήσαντο οὖρον Θηβαίοισι πρὸς Πλαταιέας εἶναι καὶ Ὑσιάς. 
ἔδοσαν µὲν δὴ οἱ Πλαταιέες σφέας αὐτοὺς Ἀθηναίοισι τρόπῳ τῷ εἰρηµένῳ, ἧκον δὲ τότε ἐς 
Μαραθῶνα βοηθέοντες. 
 

Ø Θουκ. 2.18: [18] [18.1] Ὁ δὲ στρατὸς τῶν Πελοποννησίων προϊὼν ἀφίκετο τῆς Ἀττικῆς ἐς 
Οἰνόην πρῶτον, ᾗπερ ἔµελλον ἐσβαλεῖν. καὶ ὡς ἐκαθέζοντο, προσβολὰς παρεσκευάζοντο τῷ 
τείχει ποιησόµενοι µηχαναῖς τε καὶ ἄλλῳ τρόπῳ· [18.2] ἡ γὰρ Οἰνόη οὖσα ἐν µεθορίοις τῆς 
Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας ἐτετείχιστο, καὶ αὐτῷ φρουρίῳ οἱ Ἀθηναῖοι ἐχρῶντο ὁπότε πόλεµος 
καταλάβοι. τάς τε οὖν προσβολὰς ηὐτρεπίζοντο καὶ ἄλλως ἐνδιέτριψαν χρόνον περὶ 
αὐτήν. [18.3] αἰτίαν τε οὐκ ἐλαχίστην Ἀρχίδαµος ἔλαβεν ἀπ' αὐτοῦ, δοκῶν καὶ ἐν τῇ ξυναγωγῇ 
τοῦ πολέµου µαλακὸς εἶναι καὶ τοῖς Ἀθηναίοις ἐπιτήδειος, οὐ παραινῶν προθύµως πολεµεῖν· 
ἐπειδή τε ξυνελέγετο ὁ στρατός, ἥ τε ἐν τῷ Ἰσθµῷ ἐπιµονὴ γενοµένη καὶ κατὰ τὴν ἄλλην 
πορείαν ἡ σχολαιότης διέβαλεν αὐτόν, µάλιστα δὲ ἡ ἐν τῇ Οἰνόῃ ἐπίσχεσις. [18.4] οἱ γὰρ 
Ἀθηναῖοι ἐσεκοµίζοντο ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ, καὶ ἐδόκουν οἱ Πελοποννήσιοι ἐπελθόντες ἂν διὰ 
τάχους πάντα ἔτι ἔξω καταλαβεῖν, εἰ µὴ διὰ τὴν ἐκείνου µέλλησιν. [18.5] ἐν τοιαύτῃ µὲν ὀργῇ 
ὁ στρατὸς τὸν Ἀρχίδαµον ἐν τῇ καθέδρᾳ εἶχεν. ὁ δὲ προσδεχόµενος, ὡς λέγεται, τοὺς Ἀθηναίους 
τῆς γῆς ἔτι ἀκεραίου οὔσης ἐνδώσειν τι καὶ κατοκνήσειν περιιδεῖν αὐτὴν τµηθεῖσαν, ἀνεῖχεν. 
 

Ø Θουκ. 4.100: [100] [100.1] καὶ οἱ Βοιωτοὶ εὐθὺς µεταπεµψάµενοι ἔκ τε τοῦ Μηλιῶς κόλπου 
ἀκοντιστὰς καὶ σφενδονήτας, καὶ βεβοηθηκότων αὐτοῖς µετὰ τὴν µάχην Κορινθίων τε 
δισχιλίων ὁπλιτῶν καὶ τῶν ἐκ Νισαίας ἐξεληλυθότων Πελοποννησίων φρουρῶν καὶ Μεγαρέων 
ἅµα, ἐστράτευσαν ἐπὶ τὸ Δήλιον καὶ προσέβαλον τῷ τειχίσµατι, ἄλλῳ τε τρόπῳ πειράσαντες 
καὶ µηχανὴν προσήγαγον, ἥπερ εἷλεν αὐτό, τοιάνδε. [100.2] κεραίαν µεγάλην δίχα πρίσαντες 
ἐκοίλαναν ἅπασαν καὶ ξυνήρµοσαν πάλιν ἀκριβῶς ὥσπερ αὐλόν, καὶ ἐπ' ἄκραν λέβητά τε 
ἤρτησαν ἁλύσεσι καὶ ἀκροφύσιον ἀπὸ τῆς κεραίας σιδηροῦν ἐς αὐτὸν νεῦον καθεῖτο, καὶ 
ἐσεσιδήρωτο ἐπὶ µέγα καὶ τοῦ ἄλλου ξύλου. [100.3] προσῆγον δὲ ἐκ πολλοῦ ἁµάξαις τῷ τείχει, 
ᾗ µάλιστα τῇ ἀµπέλῳ καὶ τοῖς ξύλοις ᾠκοδόµητο· καὶ ὁπότε εἴη ἐγγύς, φύσας µεγάλας ἐσθέντες 
ἐς τὸ πρὸς ἑαυτῶν ἄκρον τῆς κεραίας ἐφύσων. [100.4] ἡ δὲ πνοὴ ἰοῦσα στεγανῶς ἐς τὸν λέβητα, 
ἔχοντα ἄνθρακάς τε ἡµµένους καὶ θεῖον καὶ πίσσαν, φλόγα ἐποίει µεγάλην καὶ ἧψε τοῦ τείχους, 
ὥστε µηδένα ἔτι ἐπ' αὐτοῦ µεῖναι, ἀλλὰ ἀπολιπόντας ἐς φυγὴν καταστῆναι καὶ τὸ τείχισµα 
τούτῳ τῷ τρόπῳ ἁλῶναι. [100.5] τῶν δὲ φρουρῶν οἱ µὲν ἀπέθανον, διακόσιοι δὲ ἐλήφθησαν· 
τῶν δὲ ἄλλων τὸ πλῆθος ἐς τὰς ναῦς ἐσβὰν ἀπεκοµίσθη ἐπ' οἴκου. 

 
Ø Θουκ. 2.2-6: [2] [2.1] Τέσσαρα µὲν γὰρ καὶ δέκα ἔτη ἐνέµειναν αἱ τριακοντούτεις σπονδαὶ 

αἳ ἐγένοντο µετ' Εὐβοίας ἅλωσιν· τῷ δὲ πέµπτῳ καὶ δεκάτῳ ἔτει, ἐπὶ Χρυσίδος ἐν Ἄργει τότε 
πεντήκοντα δυοῖν δέοντα ἔτη ἱερωµένης καὶ Αἰνησίου ἐφόρου ἐν Σπάρτῃ καὶ Πυθοδώρου ἔτι 
δύο µῆνας ἄρχοντος Ἀθηναίοις, µετὰ τὴν ἐν Ποτειδαίᾳ µάχην µηνὶ ἕκτῳ καὶ ἅµα ἦρι ἀρχοµένῳ 
Θηβαίων ἄνδρες ὀλίγῳ πλείους τριακοσίων (ἡγοῦντο δὲ αὐτῶν βοιωταρχοῦντες Πυθάγγελός τε 
ὁ Φυλείδου καὶ Διέµπορος ὁ Ὀνητορίδου) ἐσῆλθον περὶ πρῶτον ὕπνον ξὺν ὅπλοις ἐς Πλάταιαν 
τῆς Βοιωτίας οὖσαν Ἀθηναίων ξυµµαχίδα. [2.2] ἐπηγάγοντο δὲ καὶ ἀνέῳξαν τὰς πύλας 
Πλαταιῶν ἄνδρες, Ναυκλείδης τε καὶ οἱ µετ' αὐτοῦ, βουλόµενοι ἰδίας ἕνεκα δυνάµεως ἄνδρας 
τε τῶν πολιτῶν τοὺς σφίσιν ὑπεναντίους διαφθεῖραι καὶ τὴν πόλιν Θηβαίοις 
προσποιῆσαι. [2.3] ἔπραξαν δὲ ταῦτα δι' Εὐρυµάχου τοῦ Λεοντιάδου, ἀνδρὸς Θηβαίων 
δυνατωτάτου. προϊδόντες γὰρ οἱ Θηβαῖοι ὅτι ἔσοιτο ὁ πόλεµος ἐβούλοντο τὴν Πλάταιαν αἰεὶ 
σφίσι διάφορον οὖσαν ἔτι ἐν εἰρήνῃ τε καὶ τοῦ πολέµου µήπω φανεροῦ καθεστῶτος 
προκαταλαβεῖν. ᾗ καὶ ῥᾷον ἔλαθον ἐσελθόντες, φυλακῆς οὐ προκαθεστηκυίας. [2.4] θέµενοι δὲ 
ἐς τὴν ἀγορὰν τὰ ὅπλα τοῖς µὲν ἐπαγαγοµένοις οὐκ ἐπείθοντο ὥστε εὐθὺς ἔργου ἔχεσθαι καὶ 
ἰέναι ἐπὶ τὰς οἰκίας τῶν ἐχθρῶν, γνώµην δ' ἐποιοῦντο κηρύγµασί τε χρήσασθαι ἐπιτηδείοις καὶ 
ἐς ξύµβασιν µᾶλλον καὶ φιλίαν τὴν πόλιν ἀγαγεῖν (καὶ ἀνεῖπεν ὁ κῆρυξ, εἴ τις βούλεται κατὰ τὰ 
πάτρια τῶν πάντων Βοιωτῶν ξυµµαχεῖν, τίθεσθαι παρ' αὑτοὺς τὰ ὅπλα), νοµίζοντες σφίσι 
ῥᾳδίως τούτῳ τῷ τρόπῳ προσχωρήσειν τὴν πόλιν. [3] [3.1] οἱ δὲ Πλαταιῆς ὡς ᾔσθοντο ἔνδον 
τε ὄντας τοὺς Θηβαίους καὶ ἐξαπιναίως κατειληµµένην τὴν πόλιν, καταδείσαντες καὶ 
νοµίσαντες πολλῷ πλείους ἐσεληλυθέναι (οὐ γὰρ ἑώρων ἐν τῇ νυκτί) πρὸς ξύµβασιν ἐχώρησαν 
καὶ τοὺς λόγους δεξάµενοι ἡσύχαζον, ἄλλως τε καὶ ἐπειδὴ ἐς οὐδένα οὐδὲν 
ἐνεωτέριζον. [3.2] πράσσοντες δέ πως ταῦτα κατενόησαν οὐ πολλοὺς τοὺς Θηβαίους ὄντας καὶ 
ἐνόµισαν ἐπιθέµενοι ῥᾳδίως κρατήσειν· τῷ γὰρ πλήθει τῶν Πλαταιῶν οὐ βουλοµένῳ ἦν τῶν 
Ἀθηναίων ἀφίστασθαι. [3.3] ἐδόκει οὖν ἐπιχειρητέα εἶναι, καὶ ξυνελέγοντο διορύσσοντες τοὺς 
κοινοὺς τοίχους παρ' ἀλλήλους, ὅπως µὴ διὰ τῶν ὁδῶν φανεροὶ ὦσιν ἰόντες, ἁµάξας τε ἄνευ 
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τῶν ὑποζυγίων ἐς τὰς ὁδοὺς καθίστασαν, ἵνα ἀντὶ τείχους ᾖ, καὶ τἆλλα ἐξήρτυον ᾗ ἕκαστον 
ἐφαίνετο πρὸς τὰ παρόντα ξύµφορον ἔσεσθαι. [3.4] ἐπεὶ δὲ ὡς ἐκ τῶν δυνατῶν ἑτοῖµα ἦν, 
φυλάξαντες ἔτι νύκτα καὶ αὐτὸ τὸ περίορθρον ἐχώρουν ἐκ τῶν οἰκιῶν ἐπ' αὐτούς, ὅπως µὴ κατὰ 
φῶς θαρσαλεωτέροις οὖσι προσφέροιντο καὶ σφίσιν ἐκ τοῦ ἴσου γίγνωνται, ἀλλ' ἐν νυκτὶ 
φοβερώτεροι ὄντες ἥσσους ὦσι τῆς σφετέρας ἐµπειρίας τῆς κατὰ τὴν πόλιν. προσέβαλόν τε 
εὐθὺς καὶ ἐς χεῖρας ᾖσαν κατὰ τάχος. [4] [4.1] οἱ δ' ὡς ἔγνωσαν ἐξηπατηµένοι, ξυνεστρέφοντό 
τε ἐν σφίσιν αὐτοῖς καὶ τὰς προσβολὰς ᾗ προσπίπτοιεν ἀπεωθοῦντο. [4.2] καὶ δὶς µὲν ἢ τρὶς 
ἀπεκρούσαντο, ἔπειτα πολλῷ θορύβῳ αὐτῶν τε προσβαλόντων καὶ τῶν γυναικῶν καὶ τῶν 
οἰκετῶν ἅµα ἀπὸ τῶν οἰκιῶν κραυγῇ τε καὶ ὀλολυγῇ χρωµένων λίθοις τε καὶ κεράµῳ 
βαλλόντων, καὶ ὑετοῦ ἅµα διὰ νυκτὸς πολλοῦ ἐπιγενοµένου, ἐφοβήθησαν καὶ τραπόµενοι 
ἔφευγον διὰ τῆς πόλεως, ἄπειροι µὲν ὄντες οἱ πλείους ἐν σκότῳ καὶ πηλῷ τῶν διόδων ᾗ χρὴ 
σωθῆναι (καὶ γὰρ τελευτῶντος τοῦ µηνὸς τὰ γιγνόµενα ἦν), ἐµπείρους δὲ ἔχοντες τοὺς 
διώκοντας τοῦ µὴ ἐκφεύγειν, ὥστε διεφθείροντο οἱ πολλοί. [4.3] τῶν δὲ Πλαταιῶν τις τὰς πύλας 
ᾗ ἐσῆλθον καὶ αἵπερ ἦσαν µόναι ἀνεῳγµέναι ἔκλῃσε στυρακίῳ ἀκοντίου ἀντὶ βαλάνου 
χρησάµενος ἐς τὸν µοχλόν, ὥστε µηδὲ ταύτῃ ἔξοδον ἔτι εἶναι. [4.3] διωκόµενοι δὲ κατὰ τὴν 
πόλιν οἱ µέν τινες αὐτῶν ἐπὶ τὸ τεῖχος ἀναβάντες ἔῤῥιψαν ἐς τὸ ἔξω σφᾶς αὐτοὺς καὶ 
διεφθάρησαν οἱ πλείους, οἱ δὲ κατὰ πύλας ἐρήµους γυναικὸς δούσης πέλεκυν λαθόντες καὶ 
διακόψαντες τὸν µοχλὸν ἐξῆλθον οὐ πολλοί (αἴσθησις γὰρ ταχεῖα ἐπεγένετο), ἄλλοι δὲ ἄλλῃ 
τῆς πόλεως σποράδες ἀπώλλυντο. [4.5] τὸ δὲ πλεῖστον καὶ ὅσον µάλιστα ἦν ξυνεστραµµένον 
ἐσπίπτουσιν ἐς οἴκηµα µέγα, ὃ ἦν τοῦ τείχους καὶ αἱ θύραι ἀνεῳγµέναι ἔτυχον αὐτοῦ, οἰόµενοι 
πύλας τὰς θύρας τοῦ οἰκήµατος εἶναι καὶ ἄντικρυς δίοδον ἐς τὸ ἔξω. [4.6] ὁρῶντες δὲ αὐτοὺς 
οἱ Πλαταιῆς ἀπειληµµένους ἐβουλεύοντο εἴτε κατακαύσωσιν ὥσπερ ἔχουσιν, ἐµπρήσαντες τὸ 
οἴκηµα, εἴτε τι ἄλλο χρήσωνται. [4.7] τέλος δὲ οὗτοί τε καὶ ὅσοι ἄλλοι τῶν Θηβαίων περιῆσαν 
κατὰ τὴν πόλιν πλανώµενοι, ξυνέβησαν τοῖς Πλαταιεῦσι παραδοῦναι σφᾶς τε αὐτοὺς καὶ τὰ 
ὅπλα χρήσασθαι ὅτι ἂν βούλωνται. [4.8] οἱ µὲν δὴ ἐν τῇ Πλαταίᾳ οὕτως 
ἐπεπράγεσαν· [5] [5.1] οἱ δ' ἄλλοι Θηβαῖοι, οὓς ἔδει ἔτι τῆς νυκτὸς παραγενέσθαι πανστρατιᾷ, 
εἴ τι ἄρα µὴ προχωροίη τοῖς ἐσεληλυθόσι, τῆς ἀγγελίας ἅµα καθ' ὁδὸν αὐτοῖς ῥηθείσης περὶ 
τῶν γεγενηµένων ἐπεβοήθουν. [5.2] ἀπέχει δὲ ἡ Πλάταια τῶν Θηβῶν σταδίους ἑβδοµήκοντα, 
καὶ τὸ ὕδωρ τὸ γενόµενον τῆς νυκτὸς ἐποίησε βραδύτερον αὐτοὺς ἐλθεῖν· ὁ γὰρ Ἀσωπὸς 
ποταµὸς ἐῤῥύη µέγας καὶ οὐ ῥᾳδίως διαβατὸς ἦν. [5.3] πορευόµενοί τε ἐν ὑετῷ καὶ τὸν ποταµὸν 
µόλις διαβάντες ὕστερον παρεγένοντο, ἤδη τῶν ἀνδρῶν τῶν µὲν διεφθαρµένων, τῶν δὲ ζώντων 
ἐχοµένων. [5.4] ὡς δ' ᾔσθοντο οἱ Θηβαῖοι τὸ γεγενηµένον, ἐπεβούλευον τοῖς ἔξω τῆς πόλεως 
τῶν Πλαταιῶν· ἦσαν γὰρ καὶ ἄνθρωποι κατὰ τοὺς ἀγροὺς καὶ κατασκευή, οἷα ἀπροσδοκήτου 
κακοῦ ἐν εἰρήνῃ γενοµένου· ἐβούλοντο γὰρ σφίσιν, εἴ τινα λάβοιεν, ὑπάρχειν ἀντὶ τῶν ἔνδον, 
ἢν ἄρα τύχωσί τινες ἐζωγρηµένοι. καὶ οἱ µὲν ταῦτα διενοοῦντο, [5.5] οἱ δὲ Πλαταιῆς ἔτι 
διαβουλευοµένων αὐτῶν ὑποτοπήσαντες τοιοῦτόν τι ἔσεσθαι καὶ δείσαντες περὶ τοῖς ἔξω 
κήρυκα ἐξέπεµψαν παρὰ τοὺς Θηβαίους, λέγοντες ὅτι οὔτε τὰ πεποιηµένα ὅσια δράσειαν ἐν 
σπονδαῖς σφῶν πειράσαντες καταλαβεῖν τὴν πόλιν, τά τε ἔξω ἔλεγον αὐτοῖς µὴ ἀδικεῖν· εἰ δὲ 
µή, καὶ αὐτοὶ ἔφασαν αὐτῶν τοὺς ἄνδρας ἀποκτενεῖν οὓς ἔχουσι ζῶντας· ἀναχωρησάντων δὲ 
πάλιν ἐκ τῆς γῆς ἀποδώσειν αὐτοῖς τοὺς ἄνδρας. [5.6] Θηβαῖοι µὲν ταῦτα λέγουσι καὶ ἐποµόσαι 
φασὶν αὐτούς· Πλαταιῆς δ' οὐχ ὁµολογοῦσι τοὺς ἄνδρας εὐθὺς ὑποσχέσθαι ἀποδώσειν, ἀλλὰ 
λόγων πρῶτον γενοµένων ἤν τι ξυµβαίνωσι, καὶ ἐποµόσαι οὔ φασιν. [5.7] ἐκ δ' οὖν τῆς γῆς 
ἀνεχώρησαν οἱ Θηβαῖοι οὐδὲν ἀδικήσαντες· οἱ δὲ Πλαταιῆς ἐπειδὴ τὰ ἐκ τῆς χώρας κατὰ τάχος 
ἐσεκοµίσαντο, ἀπέκτειναν τοὺς ἄνδρας εὐθύς. ἦσαν δὲ ὀγδοήκοντα καὶ ἑκατὸν οἱ ληφθέντες, 
καὶ Εὐρύµαχος εἷς αὐτῶν ἦν, πρὸς ὃν ἔπραξαν οἱ προδιδόντες. [6] [6.1] τοῦτο δὲ ποιήσαντες ἔς 
τε τὰς Ἀθήνας ἄγγελον ἔπεµπον καὶ τοὺς νεκροὺς ὑποσπόνδους ἀπέδοσαν τοῖς Θηβαίοις, τά τε 
ἐν τῇ πόλει καθίσταντο πρὸς τὰ παρόντα ᾗ ἐδόκει αὐτοῖς. [6.2] τοῖς δ' Ἀθηναίοις ἠγγέλθη εὐθὺς 
τὰ περὶ τῶν Πλαταιῶν γεγενηµένα, καὶ Βοιωτῶν τε παραχρῆµα ξυνέλαβον ὅσοι ἦσαν ἐν τῇ 
Ἀττικῇ καὶ ἐς τὴν Πλάταιαν ἔπεµψαν κήρυκα, κελεύοντες εἰπεῖν µηδὲν νεώτερον ποιεῖν περὶ 
τῶν ἀνδρῶν οὓς ἔχουσι Θηβαίων, πρὶν ἄν τι καὶ αὐτοὶ βουλεύσωσι περὶ αὐτῶν· [6.3] οὐ γὰρ 
ἠγγέλθη αὐτοῖς ὅτι τεθνηκότες εἶεν. ἅµα γὰρ τῇ ἐσόδῳ γιγνοµένῃ τῶν Θηβαίων ὁ πρῶτος 
ἄγγελος ἐξῄει, ὁ δὲ δεύτερος ἄρτι νενικηµένων τε καὶ ξυνειληµµένων· καὶ τῶν ὕστερον οὐδὲν 
ᾔδεσαν. οὕτω δὴ οὐκ εἰδότες οἱ Ἀθηναῖοι ἐπέστελλον· ὁ δὲ κῆρυξ ἀφικόµενος ηὗρε τοὺς ἄνδρας 
διεφθαρµένους. [6.4] καὶ µετὰ ταῦτα οἱ Ἀθηναῖοι στρατεύσαντες ἐς Πλάταιαν σῖτόν τε 
ἐσήγαγον καὶ φρουροὺς ἐγκατέλιπον, τῶν τε ἀνθρώπων τοὺς ἀχρειοτάτους ξὺν γυναιξὶ καὶ 
παισὶν ἐξεκόµισαν. 
 

Ø Θουκ. 2.75.4:  [75.4] οἱ δὲ Πλαταιῆς ὁρῶντες τὸ χῶµα αἰρόµενον, ξύλινον τεῖχος ξυνθέντες 
καὶ ἐπιστήσαντες τῷ ἑαυτῶν τείχει ᾗ προσεχοῦτο, ἐσῳκοδόµουν ἐς αὐτὸ πλίνθους ἐκ τῶν ἐγγὺς 
οἰκιῶν καθαιροῦντες. ξύνδεσµος δ' ἦν αὐτοῖς τὰ ξύλα, τοῦ µὴ ὑψηλὸν γιγνόµενον ἀσθενὲς εἶναι 
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τὸ οἰκοδόµηµα, καὶ προκαλύµµατα εἶχε δέρσεις καὶ διφθέρας, ὥστε τοὺς ἐργαζοµένους καὶ τὰ 
ξύλα µήτε πυρφόροις οἰστοῖς βάλλεσθαι ἐν ἀσφαλείᾳ τε εἶναι. 

 
 

Ø Διοδ. 16.35.3: [3] µετὰ δὲ ταῦτα ὁ Φίλιππος µὲν ἀνεχώρησεν εἰς Μακεδονίαν, Ὀνόµαρχος 
δὲ στρατεύσας εἰς Βοιωτίαν ἐνίκησε µάχῃ τοὺς Βοιωτοὺς καὶ πόλιν εἷλε Κορώνειαν. κατὰ δὲ 
τὴν Θετταλίαν Φίλιππος µὲν ἐκ τῆς Μακεδονίας µετὰ τῆς δυνάµεως ἄρτι κατηντηκὼς 
ἐστράτευσεν ἐπὶ Λυκόφρονα τὸν Φερῶν τύραννον. 
 




