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ΘΤΡΑ 12: ΠΑΡΙΟΝ ΧΡΟΝΙΚΟΝ 

 
Επιμζλεια φλθσ δροσ ΕΚΡΑ Κωνςταντίνασ Ραλαμιϊτου 

 
ΕΙΑΓΩΓΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ: 

 

Το «Πάριον Χρονικόν», ι «Οξώνιον μάρμαρον»  είναι Αρχαίο Ελλθνικό επιγραφικό 
κείμενο, που βρζκθκε ςε μιαν επιτφμβια ςτιλθ  και εξιςτορεί γεγονότα και 
χρονολογίεσ, του ελλαδικοφ χϊρου, από το 1581 π.Χ. μζχρι το 264 π.Χ.  
Ονομάςτθκε ζτςι επειδι βρζκθκε ςτθν Ράρο.  

 

Αποτελείται από τρία τμιματα, δυο από τα οποία αγόραςε ςτθν Σμφρνθ ο Thomas 
Howard, κόμθσ του Αρουνδελίου. Οι επιγραφζσ αποκρυπτογραφικθκαν από τον 
John Selden και δθμοςιεφκθκαν μαηί με τισ επιγραφζσ των «Αρουνδελιανϊν 
μαρμάρων». Ζνα από αυτά τα δφο τεμάχια ζχει εξαφανιςτεί. 

 

( Ζνα περαιτζρω τρίτο τεμάχιο, που αποτελεί τθν βάςθ τθσ επιτφμβιασ ςτιλθσ και 
φζρει το τελευταίο απόςπαςμα του κειμζνου, βρζκθκε ςτθν Ράρο το 1897 και 
εκτίκεται ςιμερα ςτο μουςείο τθσ Ράρου.)  

 

Το Πάριον Χρονικόν δίνει ζμφαςθ ςτα γεγονότα τθσ Ηρωικισ Εποχισ. Αποτελεί, 
επομζνωσ, προβλθματικι ιςτορικι πθγι, γι αυτό και ζχει ουςιαςτικά παραμελθκεί 
από τθν ςφγχρονθ ιςτορικι επιςτιμθ, επειδι οι ςφγχρονοι ιςτορικοί κεωροφν ωσ 
βαςικι προχπόκεςθ τθσ επιςτιμθσ τον απόλυτο διαχωριςμό μφκου και ιςτορίασ.  

 

Ωςτόςο μπορεί να χρθςιμεφςει, ωσ πρόςκετθ πθγι, ςτθν επαλικευςθ και 
διαςταφρωςθ γεγονότων από άλλεσ πθγζσ, ςε ότι αφορά τα ιςτορικά ι πρωτο-
ιςτορικά (π.χ. Τρωικόσ πόλεμοσ) γεγονότα, ςτα οποία αναφζρεται  και επίςθσ είναι 
εξαιρετικά χριςιμο για τθν κατανόθςθ του τρόπου με τον οποίο ζβλεπαν οι ίδιοι οι 
Αρχαίοι Ζλλθνεσ τθν ιςτορία των προγόνων τουσ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΣΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΠΑΡΙΟΤ ΧΡΟΝΙΚΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΗΜΕΝΟ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩ 

(Οι επεξθγιςεισ των χρονολογιϊν ζχουν γίνει εκ των υςτζρων  
για κατανόθςθ τθσ ςειράσ των γεγονότων) 



 

(Σεμάχιο Α, από το Ashmolean Museum τησ Οξφόρδησ ) 

 

ἀθ' νὗ ηκσλίδεο ὁ Λεσπξέπνπο ὁ Κεῖνο ὁ ηὸ κλελνληθὸλ εὑξὼλ ἐλίθεζελ Ἀζήλεζη 

δηδάζθσλ, θαὶ αἱ εἰθόλεο ἐζηάζεζαλ Ἁξκνδίνπ θαὶ Ἀξηζηνγείηνλνο, ἔηε ΗΗΓΙΙΙ (?) |71| 

ἄξρνληνο Ἀζήλεζηλ [Ἀ]δεηκάληνπ.  

(477/76 π.Υ.)</ref>  

ἀθ' νὗ Ἱέξσλ πξαθνπζζῶλ ἐηπξάλλεπζελ, ἔηε ΗΗ/ΓΙΙΙ, ἄξρνληνο Ἀζήλεζη Υ[άξ]εηνο. 

ἦλ δὲ θαὶ πίραξκνο ὁ πνηεηὴο θαηὰ ηνῦ-|72|ηνλ.  

ἀθ' νὗ νθνθιῆο ὁ νθίιινπ ὁ ἐθ Κνισλνῦ ἐλίθεζε ηξαγσηδίαη ἐηῶλ ὢλ ΓΓ/ΓΙΙΙ, ἔηε 

ΗΗ/ΓΙ, ἄξρνληνο Ἀζήλεζη Ἀςεθίσλνο.  

(470/69 π.Υ.)  

ἀθ' νὗ ἐλ Αἰγὸο πνηακνῖο ὁ ιίζνο ἔπεζε, |73| θαὶ ηκσλίδεο ὁ πνηεηὴο ἐηειεύηεζελ 

βηνὺο ἔηε /ΗΓΓΓΓ, ἔηε ΗΗ/Γ, ἄξρνληνο Ἀζήλεζη Θεαγελίδνπ.  

(1582?/81 π.Υ.)  

ἀθ' νὗ Ἀιέμαλδξνο ἐηειεύηεζελ, ὁ δὲ πἱὸο Πεξδίθ-|74|θαο Μαθεδόλσλ βαζηιεύεη, ἔηε 

Η/ΗΓΓΓΓ/ΓΙΙΙΙ, ἄξρνληνο Ἀζήλεζηλ Δὐζίππνπ.  

(469/68 π.Υ.)  

ἀθ' νὗ Αἰζρύινο ὁ πνηεηὴο βηώζαο ἔηε /ΗΓ/ΓΙΙΙΙ ἐηειεύηεζελ ἐγ [Γέ-|75|ι]αη ηῆο 

ηθειίαο, ἔηε Η/ΗΓΓΓΓΙΙΙ, ἄξρνληνο Αζήλεζη Καιιένπ ηνῦ πξνηέξνπ.  

(457/56 π.Υ.)  

ἀθ' νὗ Ἀξρέιανο Μαθεδόλσλ βαζηιεύεη Πεξδίθθνπ ηειεπηήζαληνο, ἔηε Η[/Η/ΓΙΙ], |77| 

ἄξρ]νληνο Ἀζήλεζηλ Ἀζηπθίινπ.  

(421/20 π.Υ.)  

ἀθ' νὗ Δὐξηπίδεο βη[ώζαο ἔηε /ΗΓΓ/ΓΙΙΙΙ |78| ἐη]ειεύηεζελ, ἔηε ΗΓΓΓΓ/Γ, ἄξρνληνο 

Ἀζήλεζη Ἀληηγέλνπο.  

(409/08 π.Υ.)  

ἀθ' νὗ νθνθιῆο ὁ πνηεηὴο βηώζαο ἔηε /ΗΓΓΓΓΙΙ ἐηειεύηεζελ, θαὶ Κῦξνο ἀλέβε, [ἔηε 

ΗΓΓΓΓΙΙΙ, |79| ἄξρ]νληνο Ἀζήλεζη Καιιίνπ ηνῦ πξνηέξνπ.  

(407/06 π.Υ.)  

ἀθ' νὗ Σειέζηεο ειηλνύληηνο ἐλίθεζελ Ἀζήλεζηλ, ἔηε ΗΓΓΓ/ΓΙΙΙΙ, ἄξρνληνο Ἀζήλεζηλ 

Μίθσλνο.  

(403/02 π.Υ.)  

ἀθ' νὗ [θαηῆιζνλ νἱ Ἕιιελεο νἱ |80| κεη]ὰ Κύξνπ ἀλαβάληεο, θαὶ σθξάηεο ὁ 

θηιόζνθ[ν]ο ἐηειεύηεζελ βηνὺο ἔηε /ΗΓΓ, ἔηε ΗΓΓΓ/ΓΙΙ, ἄξρνληνο Ἀζήλεζηλ Λάρεηνο.  

(401/00 a.Chr. n.)  



ἀθ' νὗ Ἀξ[η]ζη[όλνπο <ὁ θηζαξσηδὸο>]] ἐλίθε-|81|ζελ] Ἀζήλεζηλ, ἔηε ΗΓΓΓ/Γ, 

ἄξρνληνο Ἀζήλεζηλ Ἀξηζηνθξάηνπο.  

(399/98 π.Υ.)  

ἀθ' νὗ Πνιύηδνο ειπκβξηαλὸο δηζπξάκβση ἐλίθεζελ Ἀζήλεζηλ ἔηε ΗΓ[*, ἄξρνληνο 

Ἀζήλεζηλ * * |82|  

(390 π.Υ. ?)  

ἀθ'] νὗ Φηιόμελνο δηζπξακβνπνηὸο ηειεπηᾶη βηνὺο ἔηε /Η/Γ, ἔηε ΗΓ/ΓΙ, ἄξρνληνο 

Ἀζήλεζηλ Ππζένπ.  

(380/79 π.Υ.)  

Ἀλαμαλδξίδεο ὁ θσκν[ηδνπνηὸο ἐλίθεζελ Ἀζήλεζηλ, ἔηε ΗΓΙΙΙ, ἄξρνληνο |83| Ἀζήλεζη 

Καιιένπ.  

(377/76 π.Υ.)  

ἀθ' νὗ Ἀζηπδάκαο Ἀζήλεζηλ ἐλίθεζελ, ἔηε Η/ΓΙΙΙΙ, ἄξρνληνο Ἀζήλεζηλ Ἀζηείνπ· 

θαηεθάε δὲ ηόηε θα[ὶ ὁ ἐλ Γειθνῖο λαόο].  

(373/72 π.Υ.)  

ἀθ' νὗ  ἐλ Λεύθηξνηο κάρε |84| ἐ]γέλεην Θεβαίσλ θαὶ Λαθεδαηκνλίσλ, ἣλ ἐλίθσλ 

Θεβαῖνη, ἔηε Η/ΓΙΙ, ἄξρνληνο Ἀζήλεζηλ Φξαζηθιείδνπ· θαὶ Ἀ[κύληαο ηειεπηᾶη, 

Ἀιέμαλδξνο δὲ ὁ πἱὸο Μαθεδόλσλ |85| βαζηιεύεη.  

(371/70 π.Υ.)  

ἀθ' νὗ w:ηεζίρνξνο ὁ Ἱκεξαῖνο ὁ δεύηεξνο ἐλίθεζελ Ἀζήλεζηλ, θαὶ νἰθίζζε Μεγάιε 

πόιηο [ἐλ Ἀξθαδίαη, ἔηε Η/Γ*, ἄξρνληνο Ἀζήλεζηλ *].  

(370/69 π.Υ.)  

ἀθ' νὗ Γηνλύζηνο ηθειηώηεο ἐηειεύηεζελ, ὁ δὲ πἱὸο Γηνλύζηνο ἐηπξάλλεπζελ, θαὶ 

Ἀιεμάλδξ[νπ ηειεπηήζαληνο Πηνιεκαῖνο ὁ Ἀισξίηεο Μαθεδόλσλ βα-|87|ζηιεύεη, ἔηε 

ΗΙΙΙΙ, ἄξρνληνο Ἀζήλεζηλ Ναπζηγέλνπο.  

(368/67 π.Υ.)  

ἀθ' νὗ Φσθεῖο ηὸ ἐλ Γειθνῖο κα[ληεῖνλ θαηέιαβνλ (?) * *, ἔηε ΗΗ, ἄξρνληνο Ἀζή-

|88|λεζη Κεθηζνδώξνπ.  

(366/65 π.Υ.)  

ἀθ' νὗ Σηκόζενο βηώζαο ἔηε /ΓΓΓΓΓ ἐηειεύηεζελ, ἔη[ε *, ἄξρνληνο Ἀζήλεζηλ **].  

(ca. 360 π.Υ.)  

ἀθ' νὗ Φίιηππνο ὁ Ἀκύληνπ Μα-|89|θεδόλσλ βαζηιεύεη, θαὶ Ἀξηνμέξμεο ἐηειεύηεζελ, 

Ὦρνο δὲ ὁ πἱὸο β[αζηιεύεη, ἔηε *, ἄξρνληνο Ἀζήλεζηλ * *].  

(ca. 360 π.Υ.)  

ἀθ' νὗ * * * Ἀζήλε-|90|ζηλ] ἐλίθεζελ, ἔηε /ΗΓΓΓΓΙΙΙ, ἄξρνληνο Ἀζήλεζηλ 

Ἀγαζνθιένπο.  

(357/56 π.Υ.)  



ἀθ' νὗ * * * * * * * |91| ἐγ]έλεην, ἔηε /ΗΓΓΓΓΙ, ἄξρνληνο Ἀζήλεζη Καιιηζη[ξάηνπ. * * 

* * * * |92| . . . . . ζνθνο (?) . . . . η . . . ηνπηνπ (?).  

(355/54 π.Υ.)  

ἀθ' νὗ Καιι * * * |93| ἔη]ε /Η . . . . , ἄξρνληνο [Ἀζήλεζη *].  

(ca. 350/40 π.Υ.)  

 

(Σεμάχιο Β, από το μουςείο τησ Πάρου) 

 

ἀθ' νὗ * * * * * * δν * * * * |2| . . . . . Φίιηππνο ἐη]ε[ιε]ύηε[ζ]ελ, Ἀιέ[μαλδξ]νο δὲ 

βαζηιεύεη, ἔηε /ΗΓΓΙΙ, ἄξρνληνο Ἀζήλεζη Ππζνδήινπ.  

(336/35 π.Υ.)  

ἀθ' νὗ Ἀιέμαλδξνο εἰο Σξηβαιινὺο θαὶ Ἰιιπξίνπο ἐζηξάηεπζε |3| θαὶ Θεβαίσλ 

ἐπαλαζηάλησλ θαὶ ηὴκ θξνπξὰλ πνιηνξθνύλησλ ἐπαλειζὼλ θαηὰ θξάηνο ιαβὼλ ηὴλ 

πόιηλ θαηέζθαςελ, ἔηε /ΗΓΓΙ, ἄξρνληνο Ἀζήλεζη Δὐαηλέηνπ. |4|  

(335/34 π.Υ.)  

ἀπὸ ηῆο Ἀιεμάλδξνπ δηαβάζεσο εἰο ηὴλ Ἀζίαλ θαὶ κάρεο πεξὶ ηὸλ Γξάληθνλ, θαὶ ἀπὸ 

ηῆο ἐλ Ἰζζῶη κάρεο Ἀιεμάλδξση πξὸο Γαξεῖνλ ἔηε /ΗΓΓ, ἄξρνληνο Ἀζήλεζη |5| 

Κηεζηθιείνπο.  

(334/33 π.Υ.)  

ἀθ' νὗ Ἀιέμαλδξνο Φνηλίθεο θαὶ Κύπξνπ θαὶ Αἰγύπηνπ ἐθπξίεπζε, ἔηε /ΗΓ/ΓΙΙΙΙ, 

ἄξρνληνο Ἀζήλεζη Νηθνθξάηνπο.  

(333/32 π.Υ.)  

ἀπὸ ηῆο [[:w:Αιέμαλδξνο ν Μέγαο|Ἀιεμάλδξνπ] πξὸο Γαξεῖνλ κάρε[οͺ|6| ηῆο πεξὶ 

Ἄξβεια, ἣλ ἐλίθεζελ Ἀιέμαλδξνο, θαὶ Βαβπιὼλ ἥισ, θαὶ ἀθῆθε ηνὺο ζπκκάρνπο, θαὶ 

Ἀιεμάλδξεηα ἐθηίζζε, ἔηε /ΗΓ/ΓΙΙΙ ἄξρνληνο Ἀζήλεζηλ Νηθήηνπ.  

(332/31 a.Chr. n.)  

ἀθ' νὗ |7| Κάιιηππνο ἀζηξνινγίαλ ἐμέζεθελ θαὶ Ἀιέμαλδξνο Γαξεῖνλ ἔιαβελ, Βῆζνλ δὲ 

ἐθξέκαζελ, ἔηε /ΗΓ/ΓΙ, ἄξρνληνο Ἀζήλεζη Ἀξηζηνθῶληνο.  

(330/29 π.Υ.)  

ἀθ' νὗ Φηιήκσλ ὁ θσκνηδν-|8|πνηὸο ἐλίθεζελ, ἔηε /ΗΓΙΙΙΙ, ἄξρνληνο Ἀζήλεζη 

Δὐζπθξίηνπ. ὠηθίζζε δὲ πξὸο ηῶη Σαλάη πόιηο ιιελίο.  

(328/27 π.Υ.)  

ἀπὸ ηῆο Ἀιεμάλ[δ]ξνπ κεηαιιαγῆο θαὶ Πηνιεκαίνπ Αἰγύπην[π |9| θπξηεύζεσο ἔηε 

/Η/ΓΓ, ἄξρνληνο Ἀζήλεζη Ἡγεζίνπ.  

(324/23 π.Υ.)  

ἀπὸ ηνῦ πνιέκνπ ηνῦ γελνκέλνπ πεξὶ Λακίαλ Ἀζελαίνηο πξὸο Ἀληίπαηξνλ, θαὶ ἀπὸ ηῆο 

λαπκαρίαο |10| ηῆο γελνκέλεο Μαθεδόζηλ πξὸο Ἀζελαίνπο πεξὶ Ἀκνξγόλ, ἣλ ἐλίθσλ 



Μαθεδόλεο, ἔηε /Η/ΓΙΙΙΙ, ἄξρνληνο Ἀζήλεζηλ Κεθηζνδώξνπ.  

(323/22 π.Υ.)  

ἀθ' νὗ Ἀληίπαηξνο Ἀ-|11|ζήλαο ἔιαβε θαὶ θέιαο Κπξήλελ ἀπνζηαιεὶο ὑπὸ 

Πηνιεκαίνπ, ἔηε /Η/ΓΙΙΙ, ἄξρνληνο Ἀζήλεζη Φηινθιένπο.  

(322/21 π.Υ.)  

ἀθ' νὗ Ἀληίγνλνο εἰο ηὴλ Ἀζίαλ δηέβε, |12| θαὶ Ἀιέμαλδξνο εἰο Μέκθηλ ἐηέζε, θαὶ 

w:Πεξδίθθαο εἰο Αἴγππηνλ ζηξαηεύζαο ἐηειεύηεζελ, θαὶ Κξάηεξνο θαὶ Ἀξηζηνηέιεο ὁ 

ζνθηζηὴο ἐηειεύηε-|13|ζελ, ἔηε /Η/ΓΙΙ, βηνὺο ἔηε /Η, ἄξρνληνο Ἀζήλεζη Ἀξρίππνπ. 

ἐπνξεύζε δὲ θαὶ Πηνιεκαῖνο εἰο Κπξήλελ.  

(321/20 π.Υ.)  

ἀπὸ ηῆο Ἀληηπάηξνπ ηειεπηῆο, Καζζάλδξνπ δὲ ἀπνρσξήζεσο |14| ἐγ Μαθεδνλίαο, θαὶ 

ἀπὸ ηῆο ἐγ Κπδίθση πνιηνπξθίαο, ἣλ ἐπνιηνύξθεζελ Ἀξηδαῖνο, θαὶ ἀθ' νὗ Πηνιεκαῖνο 

ἔιαβελ πξίαλ θαὶ Φνηλίθελ, ἔηε /Η/Γ, ἄξρνληνο Ἀζή-|15|λεζη Ἀπνιινδώξνπ. ηῶη δ' 

αὐηῶη ἔηεη ηνύηση θαὶ Ἀγαζνθιῆλ πξαθόζηνη εἵινλην ἐπὶ ηῶλ ἐξπκάησλ ηῶλ ἐλ 

ηθειίαη αὐηνθξάηνξα ζηξαηεγόλ.  

(319/18 π.Υ.)  

ἀπὸ ηῆο Κιείηνπ |16| λαπκα[ρί]αο θαὶ Νηθάλνξνο πεξὶ ηὸ ἱεξὸλ ηὸ Καιρεδνλίσλ, θαὶ 

ὅηε Γεκήηξηνο λόκνπο ἔζεθελ Ἀζήλεζηλ, ἔηε /ΗΙΙΙ, ἄξρνληνο Ἀζήλεζη Γεκνγέλνπο.  

(317/16 π.Υ.)  

ἀθ' νὗ |17| w:Κάζζαλδξνο εἰο Μαθεδνλίαλ θαηῆιζελ, θαὶ Θῆβαη νἰθίζζεζαλ, θαὶ 

ιπκπηὰο ἐηειεύηεζελ, θαὶ Καζζάλδξεηα ἐθηίζζε, θαὶ Ἀγαζνθιῆο πξαθνπζ-|18|ζ[ῶ]λ 

ἐηπξάλλεπζελ, ἔηε /ΗΙΙ, ἄξρνληνο Ἀζήλεζη Γεκνθιείδ[νπ]· ἐλίθα δὲ θαὶ w:Μέλαλδξνο ὁ 

θσκνηδνπνηὸο Ἀζήλεζηλ ηόηε πξῶηνλ.  

(316/15 π.Υ.)  

ἀθ' νὗ σζηθά-|19|λεο πνηεηὴο ηειεπηᾶη, ἔηε ΓΓΓΓ/ΓΙΙΙΙ, ἄξρνληνο Ἀ[ζ]ή[λ]εζηλ 

[Θ]εν[θξ]άζηνπ, βη[νὺ]ο ἔηε ΓΓΓΓ/Γ.  

(313/12 π.Υ.)  

ἀθ' νὗ ὁ ἥιηνο ἐμέιηπελ, θαὶ Πηνιεκαῖνο Γεκήηξηνλ ἐλίθα ἐλ |20| Γάδεη θαὶ έιεπθνλ 

ἀπέζηεηιελ εἰο Βαβπιῶλα, ἔηε ΓΓ[Γ]Γ/ΓΙΙΙ, ἄξ[ρ]νληνο [Ἀζήλ]εζηλ Πν[ιέκ]σλνο.  

(312/11 π.Υ.)  

ἀθ' νὗ [Ν]ηθνθξέσλ ἐηειεύηεζελ θαὶ Πηνιεκαῖνο θπξη-|21|εύεη ηῆο λήζνπ, ἔηε 

ΓΓΓΓ/ΓΙΙ, ἄ[ξρ]νληνο Ἀζ[ήλε]ζ[ηλ] η[κσλί]δνπ.  

(311/10 π.Υ.)  

ἀθ' νὗ Ἀιέ[μ]α[λδξνο ὁ Ἀιεμάλδξνπ] ηειεπηᾶη θαὶ ἕηεξνο ἐθ ηῆο Ἀξηαβάδνπ ζπγαηξὸο 

Ἡξα-|22|θιῆο, θαὶ Ἀγαζνθιῆο δηέβε εἰο Καξρεδ[όλα . . . . . . . . . . ca. 36 . . . . . . . . . . 

ἔηε Γ]ΓΓΓ/ΓΙ, ἄξρνληνο Ἀζήλεζη Ἱεξνκλήκνλνο.  

(310/09 π.Υ.)  

ἀθ' νὗ Λ[π]-|23|ζη]κάρεηα πόιηο ἐθηίζζε, θαὶ θέιαο εἰο [Κα]ξρ[εδόλα . . . . . . . . . . 

ca. 40 . . . . . ζ . . . . ] . θαὶ Πηνιεκαῖνο ὁ πἱὸο ἐγ Κῶη ἐγέλεην θαὶ Κι[εν-|24|π]άηξα ἐλ 

άξδεζηλ ἀπέζαλ[ε θαὶ ὁ ζσηὴξ Πηνιεκαῖνο εἰο ηὴλ ιιάδα δηέβε(?), ἔηε ΓΓΓΓ/Γ, 



ἄξρνληνο Ἀ]ζήλεζ[η Γ]εκεηξίνπ.  

(309/08 π.Υ.)  

ἀθ' νὗ Γεκήηξηνο ὁ Ἀληηγόλνπ ηὸ[λ |25| Π]εηξαηᾶ πνιηνξθήζαο ἔιαβελ [θαὶ Γεκήηξηνο 

ὁ Φαιεξεὺο ἐμέπεζελ Ἀζελῶλ, ἔηε ΓΓΓΓΙΙΙΙ, ἄξρνληνο] Ἀζήλεζη Καηξίκνπ.  

(308/07 π.Υ.)  

ἀθ' νὗ Γεκήηξηνο Μνπλπρίαλ θαηέ-|26|ζθαςελ θαὶ Κύπξνλ ἔιαβελ θαὶ Φίια . π . . . . . . 

. . . . ca. 22 . . . . . . . . . . . . . νλ . . . . . . . . . . . . . ca. 18 . . . . . . . . . . . . . ζ . . νπ [ἔηε 

Γ]ΓΓΓΙΙΙ, ἄξρνληνο Ἀζήλεζηλ Ἀλαμηθξάηνπο.  

(307/06 π.Υ.)  

ἀθ' νὗ σζηθάλεο ὁ πνηεηὴο ἐγέ[λεην θαὶ . . . . . . . . . . . ca. 25 . . . . . . . . . . . . . . . . ἔηε 

ΓΓΓΓΙΙ, ἄξρνληνο Ἀζήλε]ζ[η Κ]νξνίβνπ.  

(306/05 π.Υ.)  

ἀπὸ ηῆο πεξὶ Ῥόδνλ πνιηνξθίαο, θαὶ ἀθ' ν[ὗ |28| Π]ηνιεκαῖνο ηὴλ βαζηιείαλ 

παξ[έ]ι[α]β[ελ, ἔη]ε [ΓΓΓΓΙ, ἄξρνληνο Ἀζήλεζη Δὐμελίππνπ].  

(305/04 π.Υ.)  

ἀπὸ ηῶ]λ ζεη[ζ]κῶλ ηῶλ [γ]ελνκέλσλ θαζ' Ἰσλίαλ, θαὶ ὅηε Γεκήηξηνο Υαιθ[ί-|29|δα 

ἔια]βελ θαζ' ὁκνινγίαλ θαὶ πξεζ[βε . . . . . . . . . . . . . ca. 38 . . . . . . . . . . . . . 

Γε]κεηξίνπ, ἔηε ΓΓΓΓ, ἄξρνληνο Ἀζήλεζη Φεξεθιείνπο.  

(304/03 π.Υ.)  

ἀθ' νὗ |30| θνκήηεο ἀζ]ηὴξ ἐθάλε θαὶ Λπζίκαρ[ν]ο [εἰο ηὴλ Ἀζίαλ δηέβε, ἔηε 

ΓΓΓ/ΓΙΙΙΙ, ἄξρνληνο Ἀζήλεζη] Λ[εσζη]ξ[άηνπ].  

(303/02 π.Υ.)  

ἀ[θ'] νὗ [δ]ηάιπζηο Καζζάλδξση θαὶ Γεκεηξίση |31| ἐγέλεην . . . . . λ. . . . . . . . . 

Καζζαλ[δ]ξν [. . . . . . . . . . . . . ca. 45 . . . . . . . . . . . . . . . . ἐηειεύη]εζελ, [ἔηε] 

ΓΓΓ/ΓΙΙΙ, ἄξρνληνο Ἀζήλεζη Νηθνθιείνπο. |32| 

(1582/81 π.Υ.)  

[ἀθ' νὗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . Γεκε]ηξίνπ εἰο Υαιθίδα ἀλαβνιῆο, Ἀζελαῖνη δὲ Κάζ-|33|ζαλδξ. . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

]ηνη Πηνιεκαη[. . . . . . , ἔ]ηε ΓΓΓ/Γ, |34| [ἄξρνληνο Ἀζελεζη Δὐθηήκνλνο] . . . . . . . . . . . 

. 

(299/98 π.Υ.)  

.*νπ* [ἐμ ἀλαγξαθῶ]λ(?) παλ[ηνί]νλ [θαὶ ἱζηνξηῶλ θνη]λῶλ(?) ἀλέγξαςα ηνὺο 

ἄλ[σζελ ρξό|2|λνπο] ἀξμάκελνο ἀπὸ Κέθξνπνο ηνῦ πξώηνπ βαζηιεύζαληνο Ἀζελῶλ 

εἵσο ἄξρνληνο ἐκ Πάξση [κὲλ |3| . . . .]πάλαθηνο, Ἀζήλεζηλ δὲ Γηνγλήηνπ.  

(264/63 π.Υ.)  

 

Επεξηγήσεις αριθμών: 



Ι = 1 

Δ = 10 

Η = 100 

Χ = 1000 

/Δ = 5 

/Η = 50 

/Χ = 500 

 

ΣΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΠΑΡΙΟΤ ΧΡΟΝΙΚΟΤ Ε ΤΝΟΛΙΚΟ «ΚΩΔΙΚΑ» 

Regions Aegean Islands, incl. Crete (IG XI-[XIII])Cyclades, excl. Delos (IG XII,5)  

IG XII, 5 444 IG XII,5 443 IG XII,5 445  

[ ] Paros — 263/2 BC  

See also:  

SEG 39:862 

1  

․․․․․νπ [․․․․ {²nomen 

auctoris}² ἐθ 

ζπγγξακκάησ]λ(?) παλ[ηνί]σλ 

— — — — — —λσλ(?) 

ἀλέγξαςα ηνὺο ἀλ— — — — 

— — —  

 

․․․․․ ἀξμάκ[ελ]νο ἀπὸ 

Κέθξνπνο ηνῦ πξώηνπ 

βαζηιεύζαληνο Ἀζελῶλ εἵσο 

ἄξρνληνο ἐκ Πάξση [κὲλ 

{²lacuna?}²]  

3a  

3a  

3a  [․․․]πάλαθηνο, Ἀζήλεζηλ δὲ Γηνγλήηνπ  

 

[․․․]πάλαθηνο, 

Ἀζήλεζηλ δὲ 

Γηνγλήηνπ  

 

 

1.3b  

ἀθ’ νὗ Κέθξνς Ἀζελῶλ 

ἐβαζίιεπζε θαὶ  ρώξα 

Κεθξνπία ἐθιήζε, ηὸ πξόηεξνλ 

θαινπ-  

https://epigraphy.packhum.org/allregions
https://epigraphy.packhum.org/regions/6
https://epigraphy.packhum.org/regions/6
https://epigraphy.packhum.org/book/21?location=1617
https://epigraphy.packhum.org/text/77667?bookid=21&location=1617
https://epigraphy.packhum.org/text/77667?bookid=21&location=1617
https://epigraphy.packhum.org/text/323553


4a  

κέλε Ἀθηηθὴ ἀπὸ Ἀθηαίνπ ηνῦ 

αὐηόρζνλνο, ἔηε ΥΗΗΗΓ�ΙΙΙ.  

2.4b  

ἀθ’ νὗ Γεπθαιίσλ παξὰ ηὸλ 

Παξλαζζὸλ ἐλ Λπθσξείαη 

ἐβαζίιεπζε, [βα]ζηιε[ύ]-  

5a  

[ν]ληνο Ἀζελῶλ Κέθξνπνο, ἔηε 

ΥΗΗΗΓ.  

3.5b  

ἀθ’ νὗ δίθε Ἀζήλεζη[λ 

ἐγέ]λεην Ἄξεη θαὶ Πνζεηδῶλη 

ὑπὲξ Ἁιηξξνζίνπ ηνῦ 

Πνζεηδῶλνο, θαὶ ὁ ηόπνο 

ἐθιήζε  

6a  

Ἄξεηνο Πάγνο, ἔηε ΥΗΗ�Γ�ΙΙΙ, 

βαζηιεύνληνο Ἀζελῶλ 

Κξ[αλα]νῦ.  

4.6b  

ἀθ’ νὗ θαηαθιπζκὸο ἐπὶ 

Γεπθαιίσλνο ἐγέλεην θαὶ 

Γεπθαιίσλ ηνὺο  

7  

ὄκβξνπο ἔθπγελ ἐγ Λπθσξείαο 

εἰο Ἀζήλαο πξὸ[ο Κξαλα]ὸλ 

θαὶ ηνῦ Γηὸ[ο η]ν[ῦ] 

[ιπ]κ[πί]νπ ηὸ ἱ[εξ]ὸλ 

ἱδ[ξύζαη]ν θαὶ ηὰ σηήξηα 

ἔζπζελ,  

8a  

[ἔ]ηε ΥΗΗ�Γ�, βαζηιεύνληνο 

Ἀζελῶλ Ἀκθηθηύνλνο 

Κξ[α]λ[α]νῦ.  

5.8b  

ἀ[θ’ νὗ Ἀκθη]θηύσλ <ὁ> 

Γεπθαιίσλνο ἐβαζίιεπζελ ἐλ 

Θεξκνπύιαηο θαὶ ζπλήγε[η]-  

9  

[ξε η]νὺο πεξὶ ηὸ [ἱε]ξὸλ 

νἰθνῦληαο θαὶ ὠ[λό]καζελ 

Ἀκθηθηύνλαο, θαὶ π[ξνέζπζε]λ, 

νὗ[πεξ] θαὶ λῦλ ἔηη ζύνπζηλ 

Ἀκθηθηύνλεο,  

10a  
[ἔ]ηε ΥΗΗ��ΙΙΙ, βαζηιεύνληνο 



Ἀζελῶλ Ἀκθηθηύνλνο.  

6.10b  

ἀθ’ νὗ Ἕιιελ ὁ Γεπθ[αιίσλνο 

Φζη]ώηηδνο ἐβαζίιεπζε θαὶ 

Ἕιιελεο  

11  

[ὠλ]νκάζζεζαλ, ηὸ πξόηεξνλ 

Γξαηθνὶ θαινύκελνη, θαὶ ηὸλ 

ἀγῶλα Παλαζ[ή]λαη[α] 

{²⁹Παλ[ειιή]λ[ηα]}²⁹ ἔζεζαλ, 

ἔηε] ΥΗΗ��ΙΙ, βαζηιεύνληνο  

12a  Ἀζελῶλ Ἀκθηθηύνλνο.  

7.12b  

ἀθ’ νὗ Κάδκνο ὁ Ἀγήλνξνο εἰο 

Θήβαο ἀθίθεην [— — — θαὶ] 

ἔθηηζε ηὴλ Καδκεί-  

13a  

αλ, ἔηε ΥΗΗ��, βαζηιεύνληνο 

Ἀζελῶλ Ἀκθηθηύνλνο.  

8.13b  

ἀθ’ νὗ [παξηνὶ νἱ κεηὰ 

Κάδκνπ Θεβῶλ ἐθπεζόληεο 

Λαθσ]ληθῆο ἐβαζίιεπζαλ,  

14a  

ἔηε ΥΗΗ�ΙΙ, βαζηιεύνληνο 

Ἀζελῶλ Ἀκθηθηύνλνο.  

9.14b  

ἀθ’ νὗ λαῦ[ο Γαλαὸλ ἄγνπζα 

κεηὰ ηῶλ πελη]ή[θνληα 

Γαλαίδ]σλ(?) ἐμ Αἰγύπηνπ  

15  

[ε]ἰο ηὴλ ιιάδα ἔπιεπζε θαὶ 

ὠλνκάζζε πεληεθόληνξνο, θαὶ 

αἱ Γαλανῦ ζπγαηέξεο [— — —, 

θαὶ Ἀκπκ]ώλε(?) θαὶ Βα[— 

θαὶ]  

 

․․․․․․ὼ θαὶ ιίθε θαὶ 

Ἀξρεδίθε ἀπνθιεξσζεῖζαη ὑπὸ 

ηῶλ ινηπῶλ [Ἀζελᾶο ἱεξὸλ(?) 

ἱδξύζ]αλη[ν]  

17a  

θαὶ ἔζπζαλ ἐπὶ ηῆο ἀθηῆο ἐκ 

παξά[πισ]η(?) ἐλ Λίλδση ηῆο 

Ῥνδίαο, ἔηε ΥΗΗΓΓΓΓ�ΙΙ, 

βαζηιεύν[ληνο Ἀζελῶλ — — 



—(?)].  

10.17b  

                                     

[ἀθ’ νὗ ξηρ]-  

18  

ζόληνο Παλαζελαίνηο ηνῖο 

πξώηνηο γελνκέλνηο ἅξκα 

ἔδεπμε θαὶ ηὸλ ἀγῶλα ἐδείθλπε 

θαὶ Ἀζελαίνπο [ὠλ]ό[καζε, 

θ]αὶ [ἄγαικα]  

 

[Θ]εῶλ Μεηξὸο ἐθάλε ἐγ 

Κπβέινηο, θαὶ Ὕαγληο ὁ Φξὺμ 

αὐινὺο πξῶηνο εὗξελ ἐγ 

Κ[ει]α[η]λαῖ[ο πόιεη ηῆ]ο 

Φξ[πγίαο, θαὶ ἁξκνλίαλ ηὴλ 

θα]-  

20  

[ι]νπκέλελ Φξπγηζηὶ πξῶηνο 

εὔιεζε, θαὶ ἄιινπο λόκνπο 

Μεηξόο, Γηνλύζνπ, Παλὸο θαὶ 

ηὸλ ἐπ[ὶ ηῶη Πύζσλη 

ἐπηθήδεηνλ(?)]  

21a  

[Λπδηζηί], ἔηε ΥΗΗΓΓΓΓΙΙ, 

βαζηιεύνληνο Ἀζελῶλ 

ξηρζνλίνπ ηνῦ ηὸ ἅξκα 

δεύμαληνο.  

11.21b  

  [Κ]ξ[ήηεο] βα[ζηιεύζαο            

ἀθ’ νὗ Μίλσο Κλσζὸλ]  

22  

[θαὶ Κπδσ]λίαλ ὤηθηζε, θαὶ 

ζίδεξνο εὑξέζε ἐλ ηῆη Ἴδεη, 

εὑξόλησλ ηῶλ Ἰδαίσλ 

Γαθηύισλ Κέικηνο θ[αὶ 

Γακλακελέσο, ἔηε — —, βα]-  

23a  

[ζη]ιεύνληνο Ἀζελῶλ 

Παλδίνλνο.  

12.23b  

ἀθ’ νὗ Γεκήηεξ ἀθηθνκέλε εἰο 

Ἀζήλαο θαξπὸλ ἐθύ[ηεπζ]ελ 

θαὶ Πξ[νεξνζία(?) ἐ]πξά[ρζε 

πξ]ώηε δ[— — —]  

24a  
[Σ]ξηπηνιέκνπ ηνῦ Κειενῦ θαὶ 



Νεαίξαο, ἔηε ΥΗΓΓΓΓ�[Ι], 

βαζηιεύνληνο Ἀζήλεζηλ 

ξηρζέσο.  

13.24b  

 [ιεκνο                              

ἀθ’ νὗ Σξηπηό πξῶηνο]  

25a  

[θαξπὸλ] ἔζπεηξελ ἐλ ηῆη 

Ῥαξίαη θαινπκέλεη ιεπζῖλη, 

ἔηε Υ[Η]ΓΓΓΓ�, βαζηιεύνληνο 

Ἀζελῶλ [ξηρζέσο].  

14.25b  

                 

[ἀθ’ νὗ ξθεὺο ὁ Οἰάγξνπ θαὶ 

Καιιηόπεο]  

26  

πἱὸ[ο ηὴ]λ [ἑ]απηνῦ πν<ί>εζηλ 

ἐμ[έ]ζεθε Κόξεο ηε ἁξπαγὴλ 

θαὶ Γήκεηξνο δήηεζηλ θαὶ ηὸλ 

αὐηνπ[ξγεζέληα ὑπ’ αὐηῆο 

ζπόξνλ θαὶ ηὸ]  

27a  

[ἐθεῖζελ ἔ]ζνο ηῶλ 

ὑπνδεμακέλσλ ηὸλ θαξπόλ, ἔηε 

ΥΗΓΓΓ�, βαζηιεύνληνο 

Ἀζελῶλ ξηρζέσο.  

15.27b  

                                          

[ἀθ’ νὗ Δὔκνιπνο ὁ]  

28  

[Μνπζαί]νπ ηὰ κπζηήξηα 

ἀλέθελελ ἐλ ιεπζῖλη θαὶ ηὰο 

ηνῦ [παηξὸο Μ]νπζαίνπ 

πνηήζ[εη]ο ἐμέζεθ[ελ, ἔηε 

ΥΗ— —, βαζηιεύνληνο 

Ἀζελῶλ]  

29a  [ξηρζέ]σο ηνῦ Παλδίνλνο.  

16.29b  

ἀθ’ νὗ θαζαξκὸο πξῶηνλ 

ἐγέλεην 

․․․․․ΟΤΠΡΩΣΩΙΑΟΝ․․․ΔΑΝΣ

․․․․․․,  

30a  
ἔηε Υ[— —]ΓΙΙ, βαζηιεύνληνο 

Ἀζελῶλ Παλδίνλνο ηνῦ 



Κέθξνπνο.  

17.30b  

ἀθ’ νὗ [ἐ]λ ιεπζῖλη ὁ 

γπκληθὸο [ἀγὼλ ἐηέζε, θαὶ] ἀθ’ 

νὗ [ηὰ ιύκπηα]  

31  

[ἐλ Ἤιηδ]η [θ]αὶ ηὰ Λύθαηα ἐλ 

Ἀξθαδίαη ἐγέλεην, θαὶ 

Λ․․ΚΚΔ․․․․․ Λπθάνλνο 

ἐδόζεζαλ [ἐλ(?)] ηνῖο 

Ἕιι[ε]ζη[λ, ἔη]ε [Υ— —], 

βαζηιεύνλ-  

32a  

ηνο Ἀζελῶλ Παλδίνλνο ηνῦ 

Κέθξνπνο.  

18.32b  

ἀθ’ νὗ ΚΑ․․․․Γ․․․․․․․ΗΙΑΙ 

Ἡξαθιῆο 

․․․․․Ν․․․․․․․Ω․․․․․ΓΟΣ[․․․, 

ἔηε Υ — —],  

33a  

βαζηιεύνληνο Ἀζήλεζηλ 

Αἰγέσο.  

19.33b  

ἀθ’ νὗ Ἀζήλεζη [ζπάλη]ο ηῶλ 

θαξπῶλ ἐγέλεην θαὶ 

καληεπνκέλν<η>ο Ἀζελ[αίνηο 

Ἀπόι]ισλ ἔ[ρξ]ε[ζε ηνῦ 

Ἀλδξόγεσ θό]-  

34a  

[λνπ δίθα]ο ὑπνζρε[ῖλ] ἃ[ο] ἂκ 

Μίλσο ἀμηώζεη, ἔηε ΥΓΓΓΙ, 

βαζηιεύνληνο Ἀζελῶλ 

Αἰγ[έσο].  

20.34b  

 [εὺο                                

ἀθ’ νὗ Θεζ βαζηιεύζαο]  

35  

Ἀζελῶλ ηὰο δώδεθα πόιεηο εἰο 

ηὸ αὐηὸ ζπλώηθηζελ, θαὶ 

πνιηηείαλ(?) θαὶ ηὴλ 

δεκνθξαηίαλ ἀπ[έδ]σ[θε, θαὶ 

— — — — — —]  

36a  

[․․․․]νο Ἀζελῶλ ηὸλ ηῶλ 

Ἰζζκίσλ ἀγῶλα ἔζεθε ίληλ 

ἀπνθηείλαο, ἔηε 



�ΗΗΗΗ�ΓΓΓΓ�.  

21.36b  

ἀπὸ ηῆο Ἀκ[αδ]όλ[σλ εἰο] ηὴ[λ 

Ἀηηηθὴλ ζηξαηείαο ἔηε]  

37a  

[�ΗΗΗΗ�]ΓΓΓΓΙΙ, 

βαζηιεύνληνο Ἀζελῶλ 

Θεζέσο.  

22.37b  

ἀθ’ νὗ Ἀξγεῖνη [κ]ε[η]’ 

Ἀδξάζ[ηνπ ἐπὶ Θή]βαο 

[ἐζηξάη]επζαλ θαὶ ηὸλ ἀγῶλα 

[ἐ]λ [Νεκέ]α[η ἔ]ζ[εζ]αλ [ἐπ’ 

Ἀξρε]-  

38a  

[κόξση(?)], ἔηε 

�ΗΗΗΗ�ΓΓΓ�ΙΙ, 

βαζηιεύνληνο Ἀζελῶλ 

Θεζέσο.  

23.38b  

ἀθ’ νὗ νἱ [Ἕιιε]λεο εἰο 

Σξνίαλ ἐ[μεζη]ξάηεπζ[αλ], ἔηε 

�ΗΗΗΗ�ΙΙΙΙ, βαζηιεύνληνο 

Ἀζε[λῶλ]  

39a  

[Μελ]εζζέσο ηξεηζθαηδεθάηνπ 

ἔηνπο.  

24.39b  

ἀθ’ νὗ Σξνία ἥισ, ἔηε 

�ΗΗΗΗΓΓΓΓ�, βαζηιεύνληνο 

Ἀζελῶλ [Μελεζζέ]σο 

δεπηέξνπ <θαὶ εἰθνζηνῦ> 

ἔηνπο κελὸο Θ[αξ]-  

40a  [γειηῶ]λνο ἑβδόκεη θζίλνληνο.  

25.40b  

ἀθ’ νὗ ξέζηε[η ηῶ]η 

Ἀ[γακέκλν]λ[νο θαὶ ηῆη 

Α]ἰγίζζνπ ζπγαηξὶ [Ἠξηγ]όλ[εη 

ὑπὲξ Αἰ]γίζζνπ θαὶ 

[Κι]π[ηαηκήζηξαο θόλνπ δίθε]  

41a  

[ἐγέλεη]ν ἐλ Ἀξεί[ση] Πάγση, 

ἣλ ξέζηεο ἐλίθεζελ [ἴζσλ 

γελνκέλσλ η]ῶλ [ςήθσλ, ἔηε 

[�]ΗΗΗΗΓΓΓ[ΓΙ]ΙΙ(?), 

βαζηιεύνληνο Ἀζελῶλ 



Γεκνθῶληνο.  

26.41b  

                                         

ἀθ νὗ [αιακῖλα]  

42a  

[ηὴλ ἐγ] Κύπξση Σεῦθξνο 

ὤηθηζελ, ἔηε �ΗΗΗΗΓΓΓ�ΙΙΙ, 

βαζηιεύνληνο Ἀζελῶλ 

Γεκνθῶληνο.  

27.42b  

ἀθ’ νὗ Νε[ι]εὺο ὤηθηζ[ε 

Μίιεηνλ θαὶ ηὴλ] ἄι[ι]ε[λ] 

ἅ[πα]ζ[αλ]  

43  

[Ἰσλί]αλ Ἔθεζνλ ξπζξὰο 

Κιαδνκελὰο [Πξηήλ]ελ 

[Λέβεδ]νλ [Σέσ] Κνινθῶλα 

[Μ]πνῦληα [Φώθ]α[ηαλ] 

άκνλ [Υίνλ, θαὶ] ηὰ 

[Παλ]ηώλη[α] ἐγέλεην, ἔη[ε] 

[�ΗΗΗΓΓΙΙΙ, βαζηιεύνληνο 

Ἀζελῶλ  

44a  

Μέ<δνληνο>. 

{<Με>λεζζ<έ>σο 

ηξεηζθαηδεθάηνπ [ἔην]πο}.  

28.44b  

ἀθ νὗ [Ἡζ]ίνδνο ὁ πνηεηὴο 

[ἐθάλ]ε, ἔηε �Η�ΓΓ․․, 

βαζηιεύνληνο Ἀζελῶλ —  

45a  ․․․․․  

29.45b  

ἀθ’ νὗ Ὅκεξνο ὁ πνηεηὴο 

ἐθάλε, ἔηε �ΗΓΓΓΓΙΙΙ, 

βαζηιεύνληνο Ἀζελῶ[λ 

Γ]ηνγλήηνπ.  

30.45c  

ἀθ’ νὗ Φ[εί]δσλ ὁ Ἀξγεῖνο 

ἐδήκεπζ[ε ηὰ κ]έ[ηξα θαὶ]  

46  

[ζη]αζκὰ θαηεζθεύαζε θαὶ 

λόκηζκα ἀξγπξνῦλ ἐλ Αἰγίλεη 

ἐπνίεζελ ἑλδέθαηνο ὢλ ἀθ’ 

Ἡξαθιένπο, ἔηε �ΗΓΓΓΙ, 

βαζηιεύνληνο Ἀζελῶλ  



47a  [Φεξεθι]είνπο.  

31.47b  

ἀθ’ νὗ Ἀξρίαο Δὐαγήηνπ 

δέθαηνο ὢλ ἀπὸ Σεκέλνπ ἐθ 

Κνξίλζνπ ἤγαγε ηὴλ ἀπνηθίαλ 

[θαὶ ἔθηηζε] πξαθνύ[ζζαο, 

ἔηε — — —,]  

48a  

[․․ βαζη]ιεύ[νλ]ηνο Ἀζελῶλ 

Αἰζρύινπ, ἔηνπο εἰθνζηνῦ θαὶ 

ἑλόο.  

32.48b  

ἀθ’ νὗ θαη’ ἐληαπηὸλ ἦξμελ ὁ 

ἄξρσλ, ἔη[ε] ΗΗΗΗΓΓ.  

33.48c  

ἀθ’ νὗ [Ἀξρίινρ]ν[ο(?) 

․․․․․․․]  

49a  

[․․․․․․․․․․], ἔηε ΗΗΗΗΓ�ΙΙΙ, 

ἄξρνληνο Ἀζήλεζη Λπζηά[δνπ].  

34.49b  

ἀθ’ νὗ Σέξπαλδξνο ὁ 

Γεξδέλενο ὁ Λέζβηνο ηνὺο 

λόκνπο ηνὺ[ο 

θηζ]α[ξση]δ[ηθ]νὺο 

{ΘΑΙΑΤΛΗΣ․․} [ἐθαη]-  

50a  

[λνηόκ]εζε θαὶ ηὴλ ἔκπξνζζε 

κνπζηθὴλ κεηέζηεζελ, ἔη[ε] 

ΗΗΗ�ΓΓΓΙ, ἄξρνληνο 

Ἀζήλεζηλ Γξσπίδνπ.  

35.50b  

ἀθ’ νὗ Ἀ[ιπάηηε]ο Λπδ[ῶλ 

ἐβα]ζίιεπζ[ελ, ἔηε]  

51a  

[ΗΗΗ]ΓΓΓΓΙ, ἄξρνληνο 

Ἀζήλεζηλ Ἀξηζηνθιε[ί]νπο.  

36.51b  

ἀθ’ νὗ απθὼ ἐγ Μηηπιήλεο 

εἰο ηθειίαλ ἔπιεπζε θπγνῦζα 

[— — — —, ἔηε ΗΗΗΓΓ—],  

52a  

[ἄξρν]ληνο Ἀζήλεζηλ κὲλ 

Κξηηίνπ ηνῦ πξνηέξνπ, ἐλ 

πξαθνύζζαηο δὲ ηῶλ γακόξσλ 

θαηερόλησλ ηὴλ ἀξρὴλ.  



37.52b  

                   

[ἀθ’ νὗ Ἀ]κ[θηθη]ύ[νλεο 

ἔζ]π[ζαλ θ]αηαπν-  

53a  

[ιεκήζα]ληεο Κύξξαλ, θαὶ ὁ 

ἀγὼλ ὁ γπκληθὸο ἐηέζε 

ρξεκαηίηεο ἀπὸ ηῶλ ιαθύξσλ, 

ἔηε ΗΗ[Η]ΓΓ�ΙΙ, ἄξρνληνο 

Ἀζήλεζηλ ίκσ[λ]νο.  

38.53b  

                                          

ἀθ’ νὗ [ἐλ Γειθνῖ]ο  

54a  

[ὁ ζηε]θαλίηεο ἀγὼλ πάιηλ 

ἐηέζε, ἔηε ΗΗΗΓ�ΙΙΙ, 

ἄξρνληνο Ἀζήλεζη Γακαζίνπ 

ηνῦ δεπηέξνπ.  

39.54b  

ἀθ’ νὗ ἐλ Ἀζ[ήλ]αηο 

θσκσ[ηδῶλ ρν]ξ[ὸο ἐη]έζε 

[ζηε]ζάλ-  

55  

[ησλ πξώ]ησλ Ἰθαξηέσλ, 

εὑξόληνο νπζαξίσλνο, θαὶ 

ἆζινλ ἐηέζε πξῶηνλ ἰζράδσ[λ] 

ἄξζηρν[ο] θαὶ νἴλνπ 

κε[η]ξεηήο, [ἔηε ΗΗ— — 

ἄξρνληνο Ἀζήλεζηλ]  

56a  [․․․․․․․․].  

40.56b  

ἀθ’ νὗ Πεηζίζηξαηνο Ἀζελῶλ 

ἐηπξάλλεπζελ, ἔηε 

ΗΗ�ΓΓΓΓ�ΙΙ, ἄξρνληνο 

[Ἀζήλεζ]η Κ[σκέ]νπ.  

41.56c  

ἀθ’ νὗ Κξνῖζνο [ἐμ] Ἀζίαο 

[εἰο] Γειθνὺο ἀ[πέζηεηιε 

ζεσξνύο],  

57a  

[ἔηε ΗΗ�]ΓΓΓΓΙΙ, ἄξρνληνο 

Ἀζήλεζηλ Δὐζπδήκνπ.  

42.57b  

ἀθ’ νὗ Κῦξνο ὁ Πεξζῶλ 

βαζηιεὺο άξδεηο ἔιαβελ θαὶ 

Κξνῖζνλ ὑπὸ [ηῆο Ππζία]ο 

ζθαι[έληα(?), ἔηε ΗΗ�ΓΓ— —



, ἄξρνληνο Ἀζήλεζηλ — — —]·  

58a  

[ἦλ δὲ] θαὶ Ἱππῶλαμ θαηὰ 

ηνῦηνλ ὁ ἰακβνπνηόο.  

43.58b  

ἀθ’ νὗ Θέζπηο ὁ πνηεηὴο 

[ὑπεθξίλα]ην πξῶηνο, ὃο 

ἐδίδαμε [δξ]ᾶ[κα ἐλ ἄζη[εη, θαὶ 

ἐ]ηέζε ὁ [η]ξάγνο [ἆζινλ], ἐηε 

ΗΗ�— —, ἄξρνληνο Ἀζ[ήλε]-  

59a  [ζη ․․․]λαίνπ ηνῦ πξνηέξνπ.  

44.59b  

ἀθ’ νὗ Γαξεῖνο Πεξζῶλ 

ἐβαζίιεπζε Μάγνπ 

ηειεπηήζαληνο, ἔηε [ΗΗ]��Ι, 

ἄξρνληνο Ἀζήλεζ[η — —].  

45.59c  

ἀθ’ νὗ Ἁξκόδηνο θαὶ 

[Ἀξηζηνγε]ίησλ ἀπέθηε[ηλαλ]  

60  

[Ἵππα]ξρνλ Πεηζηζηξάηνπ 

[δηά]δ[νρ]νλ θαὶ Ἀζελαῖνη 

[ἐμαλέζη]εζαλ ηνὺο 

Πεηζηζηξαηίδαο ἐθ [ηνῦ 

Π]ειαζγη[θ]νῦ ηείρνπο, ἔηε 

ΗΗΓΓΓΓ�ΙΙΙ, ἄξρνληνο 

Ἀζήλεζηλ Ἁ[ξ]π[αθ]-  

61a  [ηίδνπ](?).  

46.61b  

ἀθ’ νὗ ρνξνὶ πξῶηνλ 

γσλίζαλην ἀλδξῶλ, ὅ [ηε] 

δηδάμαο Ὑπό[δη]θνο ὁ 

Υαιθηδεὺ[ο] ἐλίθ[α], ἔηε 

ΗΗΓΓΓΓ�Ι, ἄξρνληνο 

Ἀζήλεζηλ Λπζαγόξνπ.  

47.61c  

 [ιαλ]ηππί[δεο]                              

ἀθ’ νὗ Με Μ[ήιηνο]  

62a  

[ἐλίθεζ]ελ Ἀζήλεζηλ, ἔηε 

ΗΗΓΓΓΙ, ἄξρνληνο Ἀζήλεζη 

Ππζνθξίηνπ.  

48.62b  
ἀθ’ νὗ  ἐκ Μαξαζῶλη κάρε 

ἐγέλεην Ἀζελαίνηο πξὸο ηνὺο 



Πέξζαο Ἀξ[ηαθ]έ[ξλελ ηε ηὸ]λ 

Γαξείνπ ἀδει[θ]η-  

63  

[δνῦλ θα]ὶ [Γᾶ]ηηλ ζηξαηεγόλ, 

ἣλ ἐλίθσλ Ἀζελαῖνη, ἔηε 

ΗΗΓΓ�ΙΙ, ἄξρνληνο Ἀζήλεζηλ 

[ηνῦ] δεπηέξνπ 

[Φα]ηλ[ί]π[πνπ], ἧη ἐλ κάρεη 

ζπλεγσλίζαην Αἰζρύινο ὁ 

πνηεηὴο [ἐ]-  

64a  [η]ῶ[λ] ὢλ ΓΓΓ�.  

49.64b  

ἀθ’ νὗ ηκσλίδεο ὁ ηκσλίδνπ 

πάππνο ηνῦ πνηεηνῦ, πνηεηὴο 

ὢλ θαὶ αὐηόο, ἐλίθεζελ 

[Ἀζή]λεζη, θαὶ Γαξεῖνο 

ηειεπηᾶη, Ξέξμεο δὲ ὁ πἱὸο 

βαζηιεύεη, ἔ[ηε]  

65a  

[ΗΗ]ΓΓ�Ι, ἄξρνληνο Ἀζήλεζη 

Ἀξηζηείδνπ.  

50.65b  

ἀθ’ νὗ Αἰζρύινο ὁ πνηεηὴο 

ηξαγσηδίαη πξῶηνλ ἐλίθεζε, 

θαὶ Δὐξηπίδεο ὁ πνηεηὴο 

ἐγέλεην, θαὶ ηεζίρνξνο ὁ 

πνηεηὴο εἰ[ο]  

66a  

ηὴλ ιιάδα ἀ[θίθεη]ν, ἔηε 

ΗΗΓΓΙΙ, ἄξρνληνο Ἀζήλεζηλ 

Φηινθξάηνπο.  

51.66b  

ἀθ’ νὗ Ξέξμεο ηὴλ ζρεδίαλ 

ἔδεπμελ ἐλ ιιεζπόληση θαὶ 

ηὸλ Ἄζσ δηώξπμε θαὶ  ἐλ 

Θεξκν[πύ]-  

67a  

ιαηο κάρε ἐγέλεην θαὶ 

λαπκαρία ηνῖο Ἕιιεζη πεξὶ 

αιακῖλα πξὸο ηνὺο Πέξζαο, 

ἣλ ἐλίθσλ νἱ Ἕιιελεο, ἔηε 

ΗΗΓ�ΙΙ, ἄξρνληνο Ἀζήλεζη 

Καιιηάδνπ.  

52.67b  
                                                



ἀθ’ νὗ  ἐλ  

68  

Πιαηαηαῖο κάρε ἐγέλεην 

Ἀζελαίνηο πξὸο Μαξδόληνλ ηὸλ 

Ξέξμνπ ζηξαηεγόλ, ἣλ ἐλίθσλ 

Ἀζελαῖνη, θαὶ Μαξδόληνο 

ἐηειεύηεζελ ἐλ ηῆη κάρεη, θαὶ 

ηὸ πῦξ ἐξύε ἐ[λ]  

69a  

[]η[θ]ειίαη πεξὶ ηὴλ Αἴηλελ, 

ἔηε ΗΗΓ�Ι, ἄξρνληνο Ἀζήλεζη 

Ξαλζίππνπ(!).  

53.69b  

ἀθ’ νὗ Γ[έ]ισλ ὁ Γεηλνκέλνπο 

[πξαθνπζζῶλ] ἐηπξάλλεπζελ 

ἔηε ΗΗΓ�, ἄξρνληνο Ἀζήλεζη 

Σηκνζζέλ[νπ].  

54.70  

[ἀ]θ’ νὗ ηκσλίδεο ὁ 

Λεσπξέπνπο ὁ Κεῖνο ὁ ηὸ 

κλελνληθὸλ εὑξὼλ ἐλίθεζελ 

Ἀζήλεζη δηδάζθσλ, θαὶ αἱ 

εἰθόλεο ἐζηάζεζαλ Ἁξκνδίνπ 

θαὶ Ἀξηζηνγείηνλνο, ἔηε 

ΗΗΓΙΙΙΙ  

71a  

ἄξρνληνο Ἀζήλεζηλ 

[Ἀ]δεηκάληνπ.  

55.71b  

ἀθ’ νὗ Ἱέξσλ πξαθνπζζῶλ 

ἐηπξάλλεπζελ, ἔηε ΗΗ�ΙΙΙ, 

ἄξρνληνο Ἀζήλεζη Υ[άξ]εηνο· 

ἦλ δὲ θαὶ πίραξκνο ὁ πνηεηὴο 

θαηὰ ηνῦ-  

72a  ηνλ.  

56.72b  

ἀθ’ νὗ νθνθιῆο ὁ νθίιινπ ὁ 

ἐθ Κνισλνῦ ἐλίθεζε 

ηξαγσηδίαη ἐηῶλ ὢλ ΓΓ�ΙΙΙ, 

ἔηε ΗΗ�Ι, ἄξρνληνο Ἀζήλεζη 

Ἀςεθίσλνο(!).  

57.72c  

                    

ἀθ’ νὗ ἐλ Αἰγὸο πνηακνῖο ὁ 

ιίζνο ἔπεζε,  



73a  

θαὶ ηκσλίδεο ὁ πνηεηὴο 

ἐηειεύηεζελ βηνὺο ἔηε �ΓΓΓΓ, 

ἔηε ΗΗ�, ἄξρνληνο Ἀζήλεζη 

Θεαγελίδνπ.  

58.73b  

 ἀθ’ νὗ Ἀιέμαλδξνο 

ἐηειεύηεζελ, ὁ δὲ πἱὸο             

Πεξδίθ-  

74a  

θαο Μαθεδόλσλ βαζηιεύεη, ἔηε 

Η�ΓΓΓΓ�ΙΙΙΙ, ἄξρνληνο 

Ἀζήλεζηλ Δὐζίππνπ.  

59.74b  

ἀθ’ νὗ Αἰζρύινο ὁ πνηεηὴο 

βηώζαο ἔηε �Γ�ΙΙΙΙ 

ἐηειεύηεζελ ἐγ [Γέ]-  

75a  

[ι]αη ηῆο ηθειίαο, ἔηε 

Η�ΓΓΓΓΙΙΙ, ἄξρνληνο Αζήλεζη 

Καιιένπ ηνῦ πξνηέξνπ.  

60.75b  

ἀθ’ νὗ Δὐξηπίδεο ἐηῶλ ὢλ 

ΓΓΓΓΙΙΙ{Ι} ηξαγσηδίαη πξῶηνλ 

ἐλίθεζελ, ἔηε Η�Γ[Γ�ΙΙΙΙ],  

76a  

[ἄξρ]νληνο Ἀζήλεζη Γηθί[ινπ· 

ἦ]ζαλ δὲ θαη’ Δὐξηπίδελ 

σθξάηεο ηε θαὶ Ἀλαμαγόξαο.  

61.76b  

ἀθ’ νὗ Ἀξρέιανο Μαθεδόλσλ 

βαζηιεύεη Πεξδίθθνπ 

ηειεπηήζαληνο, ἔηε Η[��ΙΙ],  

77a  

[ἄξρ]νληνο Ἀζήλεζηλ 

Ἀζηπθίινπ.  

62.77b  

ἀθ’ νὗ Γηνλύζηνο 

πξαθνπζζῶλ ἐηπξάλλεπζελ, 

ἔηε ΗΓΓΓΓ�ΙΙ, ἄξρνληνο 

Ἀζήλεζηλ Δὐθηήκνλνο.  

63.77c  

ἀθ’ νὗ Δὐξηπίδεο βη[ώζαο ἔηε 

�ΓΓ�ΙΙ]  

78a  

[ἐηε]ιεύηεζελ, ἔηε ΗΓΓΓΓ�, 

ἄξρνληνο Ἀζήλεζη Ἀληηγέλνπο.  



64.78b  

ἀ[θ]’ νὗ ν[θ]νθιῆο ὁ πνηεηὴο 

βηώζαο ἔηε �ΓΓΓΓΙΙ(?) 

ἐηειεύηεζελ, θαὶ Κῦξνο ἀλέβ[ε, 

ἔηε ΗΓΓΓΓΙΙ(?)]  

79a  

[ἄξρ]νληνο Ἀζήλεζη Καιιίνπ 

ηνῦ πξνηέξνπ.  

65.79b  

ἀθ’ νὗ Σειέζηεο ειηλνύληηνο 

[ἐ]λίθεζελ Ἀζήλεζηλ, ἔηε 

ΗΓΓΓ�ΙΙΙΙ, ἄξρνληνο 

Ἀζήλεζηλ Μίθσλνο.  

66.79c  

ἀθ’ νὗ [θαηῆιζνλ νἱ Ἕιιελεο 

νἱ]  

80a  

[κεη]ὰ Κύξνπ ἀλαβάληεο, θαὶ 

σθξάηεο ὁ θηιόζνθνο 

ἐηειεύηεζελ βηνὺο ἔηε �ΓΓ, ἔηε 

ΗΓΓΓ�ΙΙ, ἄξρνληνο Ἀζήλεζηλ 

Λάρεηνο.  

67.80b  

ἀθ’ νὗ Ἀξ[η]ζη[όλνπο ὁ 

θηζαξσηδὸο ἐλίθε]-  

81a  

[ζελ] Ἀζήλεζηλ, ἔηε ΗΓΓΓ�, 

ἄξρνληνο Ἀζήλεζηλ 

Ἀξηζηνθξάηνπο.  

68.81b  

ἀθ’ νὗ Π[νι]ύηδνο 

ειπκβξηαλὸο δηζπξάκβση 

ἐλίθεζελ Ἀζήλεζηλ ἔηε Η[Γ—, 

ἄξρνληνο Ἀζήλεζηλ — —].  

69.82a  

[ἀθ’] νὗ Φηιόμελνο 

δηζπξακβνπνηὸο ηειεπηᾶη βηνὺο 

ἔηε ��, ἔηε ΗΓ�Ι, ἄξρνληνο 

Ἀζήλεζηλ Ππζένπ.  

70.82b  

ἀθ’ νὗ Ἀλαμαλδξίδεο ὁ 

θσκ[νηδνπνηὸο ἐλίθεζελ 

Ἀζήλεζηλ, ἔηε ΗΓ—, 

ἄξρνληνο]  

83a  Ἀζήλεζη Καιιένπ.  

71.83b  
ἀθ’ νὗ Ἀζηπδάκαο Ἀζήλεζηλ 



ἐλίθεζελ, ἔηε Η�ΙΙΙΙ, ἄξρνληνο 

Ἀζήλεζηλ Ἀζηείνπ· θαηεθάε δὲ 

ηόηε θα[ὶ ὁ ἐλ Γειθνῖο λαόο].  

72.83c  [ἀθ’ νὗ  ἐλ Λεύθηξνηο κάρε]  

84  

[ἐ]γέλεην Θεβαίσλ θαὶ 

Λαθεδαηκνλίσλ, ἣλ ἐλίθσλ 

Θεβαῖνη, ἔηε Η�ΙΙ, ἄξρνληνο 

Ἀζήλεζηλ Φξαζηθιείδνπ· θαὶ 

Ἀι[έμαλδξνο ὁ Ἀκύληνπ θαηὰ 

ηνῦηνλ Μαθεδόλσλ]  

85a  βαζηιεύεη.  

73.85b  

ἀθ’ νὗ ηεζίρνξνο ὁ 

Ἱκεξ[α]ῖνο ὁ δεύηεξνο ἐλίθεζελ 

Ἀζήλεζηλ, θαὶ νἰθίζζε Μεγάιε 

πόιη[ο, ἔηε Η�Ι {²⁷Η�?}²⁷, 

ἄξρνληνο Ἀζήλεζηλ — —].  

74.86  

ἀθ’ νὗ Γηνλύζηνο ηθειηώηεο 

ἐηειεύηεζελ, ὁ δὲ πἱὸο 

Γηνλύζηνο ἐηπξάλλεπζελ, θαὶ 

Ἀιέ[μα]λ[δ]ξ[νο ηειεπηᾶη, 

Πεξδίθθαο δὲ ὁ Ἀκύληνπ 

Μαθεδόλσλ βα]-  

87a  

ζηιεύεη, ἔηε ΗΙΙΙΙ, ἄξρνληνο 

Ἀζήλεζηλ Ναπζηγέλνπο.  

75.87b  

ἀθ’ νὗ Φσθεῖο ηὸ ἐλ Γειθνῖο 

κα[ληεῖνλ θαηέιαβνλ — — — 

ἔηε —, ἄξρνληνο Ἀζή]-  

88a  λεζη Κεθηζνδώξνπ(!).  

76.88b  

ἀθ’ νὗ Σηκόζενο βηώζαο ἔηε 

�ΓΓΓΓ ἐηειεύηεζελ, ἔη[ε — —

,] [ἄξρνληνο Ἀζήλεζηλ — —].  

77.88c  

[ἀθ’ νὗ Φίιηππνο ὁ Ἀκύληνπ 

Μα]-  

89a  

θεδόλσλ βαζηιεύεη θαὶ 

Ἀξηνμέξμεο ἐηειεύηεζελ, Ὦρνο 

δὲ ὁ πἱὸο β[αζηιεύεη, ἔηε — —, 



ἄξρνληνο Ἀζήλεζηλ — — —].  

78.89b  ἀθ’ νὗ {²poeta}² Ἀζήλε]-  

90  

[ζη] ἐλίθεζελ, ἔηε �ΓΓΓΓΙΙΙ, 

ἄξρνληνο Ἀζήλεζηλ 

Ἀγαζνθιε[ί]νπο.  

79.91  

[ἀθ’ νὗ — — — — — — — — 

ἐγ]έλεην, ἔηε �ΓΓΓΓΙ, 

ἄξρνληνο Ἀζήλεζη 

Καιιηζη[ξάηνπ· — — — — —]  

92a  [— ἐπὶ ηνύ]ηνπ.  

80.92b  

ἀθ’ νὗ Καιιη[— — — — — —

]  

93  

[ἔη]ε �— —, ἄξρνληνο 

[Ἀζήλεζηλ — —].  

81/100.101  

                

{²lacuna. Anni c.89-c.75.}²  

101.101a  

[ἀθ’ νὗ — — — — — — — — 

— — —]δν[— — —].  

102.101b  [ἀθ’ νὗ — —]  

102a  

[․․․․․ Φίιηππνο 

ἐη]ε[ιε]ύ[ηεζε]λ, 

Ἀ[ιέμαλδξ]νο δὲ βαζηιεύεη, ἔηε 

�ΓΓΙΙ, ἄξρνληνο Ἀζήλεζη 

Ππζνδήινπ.  

103.102b  

ἀθ’ νὗ Ἀιέμαλδξνο εἰο 

Σξηβαιινὺο θαὶ Ἰιιπξίνπο 

ἐζηξά[ηεπζε]  

103  

θαὶ Θεβαίσλ ἐπαλαζηάλησλ 

θαὶ ηὴκ θξνπξὰλ 

πνιηνξθνύλησλ ἐπαλειζὼλ 

θαηὰ θξάηνο  

104a  

ιαβὼλ ηὴλ πόιηλ θαηέζθαςελ, 

ἔηε �ΓΓΙ, ἄξρνληνο Ἀζήλεζη 

Δὐαηλέηνπ.  



104.104b  

ἀπὸ ηῆο Ἀιεμάλδξνπ 

δηαβάζεσο εἰο ηὴλ Ἀζίαλ θαὶ 

κάρεο πεξὶ ηὸλ Γξάληθνλ, θαὶ 

ἀπὸ ηῆο ἐλ Ἰζζῶη κάρεο 

Ἀιεμάλδξση πξὸο Γαξεῖνλ ἔηε 

�ΓΓ, ἄξρνληνο Ἀζήλεζη  

105a  Κηεζηθιείνπο.  

105.105b  

ἀθ’ νὗ Ἀιέμαλδξνο Φνηλίθεο 

θαὶ Κύπξνπ θαὶ Αἰγύπηνπ 

ἐθπξίεπζε, ἔηε �Γ�ΙΙΙΙ, 

ἄξρνληνο Ἀζήλεζη 

Νηθνθξάηνπο.  

106.105c  

ἀπὸ ηῆο Ἀιεμάλδξνπ πξὸο 

Γαξεῖνλ κάρε[ο]  

106a  

ηῆο πεξὶ Ἄξβεια, ἣλ ἐλίθεζελ 

Ἀιέμαλδξνο, θαὶ Βαβπιὼλ 

ἥισ, θαὶ ἀθῆθε ηνὺο 

ζπκκάρνπο, θαὶ Ἀιεμάλδξεηα 

ἐθηίζζε, ἔηε �Γ�ΙΙΙ ἄξρνληνο 

Ἀζήλεζηλ Νηθήηνπ.  

107.106b  ἀθ’ νὗ  

107a  

Κάιιηππνο ἀζηξνινγίαλ 

ἐμέζεθελ θαὶ Ἀιέμαλδξνο 

Γαξεῖνλ ἔιαβελ, Βῆζνλ δὲ 

ἐθξέκαζελ, ἔηε �Γ�Ι, ἄξρνληνο 

Ἀζήλεζη Ἀξηζηνθῶληνο.  

108.107b  ἀθ’ νὗ Φηιήκσλ ὁ θσκνηδν-  

108a  

πνηὸο ἐλίθεζελ, ἔηε �ΓΙΙΙΙ, 

ἄξρνληνο Ἀζήλεζη Δὐζπθξίηνπ· 

ὠηθίζζε δὲ πξὸο ηῶη Σαλάτ 

πόιηο ἑιιελίο.  

109.108b  

ἀπὸ ηῆο Ἀιεμάλ[δ]ξνπ 

κεηαιιαγῆο θαὶ Πηνιεκαίνπ 

Αἰγύπην[π]  

109a  

θπξηεύζεσο ἔηε ��, ἄξρνληνο 

Ἀζήλεζη Ἡγεζίνπ.  



110.109b  

ἀπὸ ηνῦ πνιέκνπ ηνῦ 

γελνκέλνπ πεξὶ Λακίαλ 

Ἀζελαίνηο πξὸο Ἀληίπαηξνλ, 

θαὶ ἀπὸ ηῆο λαπκαρίαο  

110a  

ηῆο γελνκέλεο Μαθεδόζηλ πξὸο 

Ἀζελαίνπο πεξὶ Ἀκνξγόλ, ἣλ 

ἐλίθσλ Μαθεδόλεο, ἔηε ��ΙΙΙΙ, 

ἄξρνληνο Ἀζήλεζηλ 

Κεθηζνδώξνπ.  

111.110b  ἀθ’ νὗ Ἀληίπαηξνο Ἀ-  

111a  

ζήλαο ἔιαβε θαὶ θέιαο 

Κπξήλελ, ἀπνζηαιεὶο ὑπὸ 

Πηνιεκαίνπ, ἔηε ��ΙΙΙ, 

ἄξρνληνο Ἀζήλεζη Φηινθιένπο.  

112.111b  

ἀθ’ νὗ Ἀληίγνλνο εἰο ηὴλ Ἀζίαλ 

δηέβε  

112a  

θαὶ Ἀιέμαλδξνο εἰο Μέκθηλ 

ἐηέζε θαὶ Πεξδίθθαο εἰο 

Αἴγππηνλ ζηξαηεύζαο 

ἐηειεύηεζελ θαὶ Κξάηεξνο θαὶ 

Ἀξηζηνηέιεο ὁ ζνθηζηὴο 

ἐηειεύηε-  

113a  

ζελ, ἔηε ��ΙΙ, βηνὺο ἔηε �, 

ἄξρνληνο Ἀζήλεζη Ἀξρίππνπ· 

ἐπνξεύζε δὲ θαὶ Πηνιεκαῖνο 

εἰο Κπξήλελ.  

113.113b  

ἀπὸ ηῆο Ἀληηπάηξνπ ηειεπηῆο, 

Καζζάλδξνπ δὲ ἀπνρσξήζεσο  

114  

ἐγ Μαθεδνλίαο θαὶ ἀπὸ ηῆο ἐγ 

Κπδίθση πνιηνπξθίαο, ἣλ 

ἐπνιηνύξθεζελ Ἀξηδαῖνο, θαὶ 

ἀθ’ νὗ Πηνιεκαῖνο ἔιαβελ 

πξίαλ θαὶ Φνηλίθελ, ἔηε ��, 

ἄξρνληνο Ἀζή-  

115a  

λεζη Ἀπνιινδώξνπ· ηῶη δ’ 

αὐηῶη ἔηεη ηνύηση θαὶ 

Ἀγαζνθιῆλ πξαθόζηνη εἵινλην 

ἐπὶ ηῶλ ἐξπκάησλ ηῶλ ἐλ 



ηθειίαη αὐηνθξάηνξα 

ζηξαηεγόλ.  

114.115b  ἀπὸ ηῆο Κιείηνπ  

116a  

[λ]απκα[ρί]αο θαὶ Νηθάλνξνο 

πεξὶ ηὸ ἱεξὸλ ηὸ Καιρεδνλίσλ, 

θαὶ ὅηε Γεκήηξηνο λόκνπο 

ἔζεθελ Ἀζήλεζηλ, ἔηε �ΙΙΙ, 

ἄξρνληνο Ἀζήλεζη Γεκνγέλνπο.  

115.116b  ἀθ’ νὗ  

117  

Κάζζαλδξνο εἰο Μαθεδνλίαλ 

θαηῆιζελ θαὶ Θῆβαη 

νἰθίζζεζαλ θαὶ ιπκπηὰο 

ἐηειεύηεζελ θαὶ Καζζάλδξεηα 

ἐθηίζζε θαὶ Ἀγαζνθιῆο 

πξαθνπζ-  

118a  

ζ[ῶ]λ ἐηπξάλλεπζελ, ἔηε �ΙΙ, 

ἄξρνληνο Ἀζήλεζη 

Γεκνθιείδ[νπ]·  

 

ἐλίθα δὲ θαὶ Μέλαλδξνο ὁ 

θσκνηδνπνηὸο Ἀζήλεζηλ ηόηε 

πξῶηνλ.  

116.118b  ἀθ’ νὗ σζηθά-  

119a  

λεο πνηεηὴο ηειεπηᾶη, ἔηε 

ΓΓΓΓ�ΙΙΙΙ, ἄξρνληνο 

[Ἀζήλε]ζηλ [Θ]εν[θξ]άζηνπ, 

[β]η[νὺο ἔηε Γ]ΓΓΓ�.  

117.119b  

ἀθ’ νὗ ὁ ἥιηνο ἐμέιηπελ θαὶ 

Πηνιεκαῖνο Γεκήηξηνλ ἐλίθα 

ἐλ  

120a  

Γάδεη θαὶ έιεπθνλ ἀπέζηεηιελ 

εἰο Βαβπιῶλα, ἔηε Γ[ΓΓΓ]�ΙΙΙ, 

ἄ[ξρ]νλην[ο Ἀζήλε]ζηλ 

Πν[ιέκ]σλνο.  

118.120b  

ἀθ’ [νὗ Ν]η[θ]νθξέσλ 

ἐηειεύηεζελ θαὶ Πηνιεκαῖνο 

θπξη-  



121a  

εύεη ηῆο λήζνπ, ἔηε ΓΓΓΓ�ΙΙ, 

ἄ[ξρ]νληνο Ἀζ[ήλε]ζ[ηλ]  

 

η[κσλίδ]νπ.  

119.121b  

ἀθ’ νὗ Ἀι[έμ]α[λδξνο ὁ 

Ἀιεμάλδξνπ η]ει[ε]πηᾶη θαὶ 

ἕηεξνο ἐθ ηῆο Ἀξηαβάδνπ 

ζπγαηξὸο Ἡξα-  

122a  

θιῆο, θαὶ Ἀγαζνθιῆο δηέβε εἰο 

Καξρεδ[όλα — — —c.36— — 

—, ἔηε Γ]ΓΓΓ�Ι, ἄξρνληνο 

Ἀζήλεζη Ἱεξνκλήκνλνο.  

120.122b  ἀθ’ νὗ Λ[π]-  

123  

[ζη]κάρεηα πόιηο ἐθηίζζε, θαὶ 

θέιαο [ε]ἰ[ο Κα]ξρ[εδόλα 

ζηξαηεύζαο — — —c.30— — 

— θ]αὶ Πηνιεκαῖνο ὁ πἱὸο ἐγ 

Κῶη ἐγέλεην θαὶ Κι[εν]-  

124a  

[π]άηξα ἐλ άξδεζηλ 

ἀπέζαλ[ελ θαὶ ὁ ζσηὴξ 

Πηνιεκαῖνο εἰο ηὴλ ιιάδα 

δηέβε(?), ἔηε ΓΓΓΓ�, ἄξρνληνο 

Ἀζήλε]ζ[η Γε]κ[εη]ξίνπ.  

121.124b  

ἀθ’ νὗ Γεκήηξηνο ὁ Ἀληηγόλνπ 

ηὸ[κ]  

125a  

[Π]εηξαηᾶ πνιηνξθήζαο 

ἔιαβε[λ θαὶ Γεκήηξηνο ὁ 

Φαιεξεὺο(?) Ἀζήλαο] 

[παξέδσθελ(?), ἔηε ΓΓΓΓΙΙΙΙ, 

ἄξρνληνο] Ἀζήλεζη Καηξίκνπ.  

122.125b  

ἀθ’ νὗ Γεκήηξηνο Μνπλπρίαλ 

θαη[έ]-  

126  

ζθαςελ θαὶ Κύπξνλ ἔιαβελ θαὶ 

Φίια π․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․νλ 

— — —c.23— — —ζ․․νπ [ἔηε 

Γ]ΓΓΓΙΙΙ, ἄξρνληνο Ἀζήλεζηλ 

Ἀλαμηθξάηνπ[ο].  



123.127a  

ἀθ’ νὗ σζηθάλεο ὁ πνηεηὴο 

[ἐ]γ[έλεην θαὶ 

․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․] [ἔηε 

ΓΓΓΓΙΙ, ἄξρνληνο Ἀζήλε]ζ[η 

Κ]νξνίβνπ.  

124.127b  

ἀπὸ ηῆο πε[ξ]ὶ Ῥόδνλ 

πνιηνξθίαο, θαὶ ἀθ’ ν[ὗ]  

128a  

[Πη]νιεκαῖνο ηὴλ βαζηιείαλ 

παξ[έ]ι[α]β[ελ, ἔη]ε [ΓΓΓΓΙ, 

ἄξρνληνο Ἀζήλεζη 

Δὐμελίππνπ].  

125.128b  

[ἀπὸ ηῶ]λ ζ[ε]η[ζ]κῶλ ηῶλ 

[γε]λνκέλσλ θαζ’ Ἰσλίαλ, θαὶ 

ὅηε Γεκήηξηνο Υαιθ[ί]-  

129a  

[δα ἔιαβ]ελ θαζ’ ὁκνινγίαλ 

θαὶ πξεζ[βε— — —c.42— — 

— Γε]κεηξίνπ, [ἔ]η[ε] ΓΓΓΓ, 

ἄξρνληνο Ἀζήλεζη 

Φεξεθιείνπο.  

126.129b  ἀθ’ νὗ  

130a  

[θνκήηεο ἀζ]ηὴξ ἐθ[ά]λ[ε] θαὶ 

Λπζίκαρ[ν]ο [εἰο ηὴλ Ἀζίαλ 

δηέβε(?), ἔηε] [ΓΓΓ�ΙΙΙΙ, 

ἄξρνληνο Ἀζήλεζη] 

Λ[εσζη]ξ[άηνπ].  

127.130b  

[ἀθ’] νὗ [δ]ηάιπζηο 

Καζζάλδξση θαὶ Γεκεηξίση  

131  

[ἐγέλεην ․․․․․]λ․․․․․․․․․ 

Καζζ[α]λ[δ]ξν[․․․․․․․․․․․․․․․

․․․․․․․․․․․․․․ Ἀληίγνλνο 

ἐηειεύηε]ζ[ελ, ἔηε ΓΓΓ�ΙΙΙ, 

ἄξρνληνο Ἀζήλεζη 

Νηθνθιείνπο.  

128.132  

[ἀθ’ νὗ 

․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․

․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․

․․․․․․․․ Γεκεη]ξίνπ εἰο 

Υαιθίδα ἀλα[β]νιῆο, Ἀζελαῖνη 



δὲ Κάζ-  

 

[ζαλδξ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․

․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 

․․․․․․]ηση Πηνιεκαη[․․․․․․, 

ἔ]ηε ΓΓΓ�,  

 

[ἄξρνληνο Ἀζελεζη 

Δὐθηήκνλνο].  

 

 

 
 
 

Νεοελληνική  απόδοςη του κειμζνου του Πάριου Χρονικοφ 
 
 

 Από όλεσ τισ καταγραφζσ και τουσ γενικοφσ απολογιςμοφσ  ανζγραψα τουσ άνωκεν 
χρόνουσ, αρχίηοντασ από τον Κζκροπα τον πρϊτο βαςιλιά τθσ Ακινασ, ζωσ .. 
..υάνακτοσ, ιταν ςτθν Ράρο, και Διογνιτου ςτθν Ακινα (264/3).  
 

 Από τότε που ο Κζκροπασ εβαςίλευςε ςτθν Ακινα και θ χϊρα που καλοφνταν 
πρϊτα  Κεκροπία ονομάςτθκε Ακτικι από τον αυτόχκονα Άκταιο, ζτοσ ΧΗΗΗΔΡΙΙΙ 
(1318 ζτοσ)  

 Τότε που ο Δευκαλίων βαςίλευςε ςτθν Λυκϊρεια, κοντά ςτθν Ραρναςςό, όταν ο 
Κζκροπασ βαςίλευε ςτθν Ακινα, ζτοσ ΧΗΗΗΔ. (1310 ζτοσ)  

 Τότε που ζγινε δίκθ ςτθν Ακινα μεταξφ του Άρεωσ και του Ροςειδϊνοσ, υπζρ του 
υιοφ του Αλιρροκίου, ο τόποσ εκλικθ Άρειοσ Ράγοσ, ζτοσ ΧΗΗΓΔΡΙΙΙ (1268 ζτοσ), 
όταν ο Κραναόσ βαςίλευε ςτθν Ακινα  

 Πταν ζγινε ο κατακλυςμόσ ςτθν εποχι του Δευκαλίωνοσ, και ο Δευκαλίων ζφυγε με 
τα νερά από τθν Λυκϊρεια  ςτθν Ακινα ςτον Κραναό, ίδρυςε το ιερό του Ολυμπίου 
Διόσ και κυςίαςε για τθν ςωτθρία του, ζτοσ ΧΗΗΓΔΡ, (1265), όταν ο Κραναόσ 
βαςίλευε ςτθν Ακινα.  

 Από όταν ο Αμφικτφων του Δευκαλίωνοσ βαςίλευςε ςτισ Θερμοπφλεσ ςυγκζντρωςε 
αυτοφσ που κατοικοφςαν γφρω από το ιερό και τουσ ονόμαςε Αμφικτφονεσ και 
κυςίαςε και οι Αμφικτφονεσ ακόμα και τϊρα κάνουν κυςίεσ, ζτοσ ΧΗΗΓΡΙΙΙ, (ζτοσ 
1258), όταν ο Αμφικτφων βαςίλευε ςτθν Ακινα.  

 Από όταν ο Ζλλθν του Δευκαλίωνοσ βαςίλευςε ςτθν Φκιϊτιδα, Ζλλθνεσ 
ονομάςτθκαν όςοι προθγουμζνωσ καλοφνταν Γραικοί, και (τον Ρανακ. Αγϊνα), ζτοσ 
ΧΗΗΓΡΙΙ (1257), όταν ο Αμφικτφων βαςίλευε ςτθν Ακινα.  

 Από όταν ο Κάδμοσ του Αγινοροσ ζφταςε ςτθν Θιβα (.. και) ζκτιςε τθν Καδμεία, 
ζτοσ ΧΗΗΓΡ (1255), όταν ο Αμφικτφων βαςίλευε ςτθν Ακινα.  

 Από όταν ο …νίκθσ βαςίλευςαν, ζτοσ 1252, όταν ο Αμφικτφων βαςίλευε ςτθν Ακινα.  
 Από όταν πλοίο καταςκευαςμζνο από τον Δαναό πενιντα κουπιϊν από τθν Αίγυπτο 

ςτθν Ελλάδα ζπλευςε και ονομάςτθκε πεντθκόντοροσ, και οι κυγατζρεσ του Δαναοφ 
.. και .. Ελίκθ και Αρχεδίκθ κλθρϊκθκαν μεταξφ των υπολοίπων τθσ Λινδίασ Ακθνάσ 



το ιερόν ιδρφςαν και κυςίαςαν ςτθν ακτι (..) ςτθν Λίνδο τθσ όδου, ζτοσ 1247, όταν 
ο Εριχκόνιοσ βαςίλευε ςτθν Ακινα.  

 Πταν ο Εριχκόνιοσ ςτα πρϊτα Ρανακιναια που ζγιναν ζηεψε άρμα και ζδειξε το 
αγϊνιςμα και Ακθναίουσ ονόμαςε, και άγαλμα τθσ μθτζρα των Θεϊν εμφανίςτθκε 
ςτθν Κυβζλθ, και ο Φαγνισ ο Φρφγασ πρϊτοσ εφεφρε τουσ αυλοφσ από Κ..αίων τουσ 
Φρφγεσ και τθν αρμονία που ζτςι ονομάςτθκε από τουσ Φρφγεσ πρϊτοσ ζπαιξε και 
άλλουσ νόμουσ Μθτρόσ, Διονφςου, Ρανόσ και τον …., ζτοσ 1242, όταν ο Εριχκόνιοσ 
βαςίλευε ςτθν Ακινα που ζηεψε άλογα ςε άρμα.  

 Πταν ο Μίνωσ ο πρϊτοσ βαςίλεψε ςτθν Κριτθ και ζκανε οικιςμό ςτθν Απολλωνία, 
ςίδθροσ ευρζκθ ςτθν Κδθ, βρζκθκε από τουσ Ιδαίουσ Δακτφλουσ Κζλμιο και 
Δαμναμενζω, ζτοσ .., όταν ο Ρανδίων βαςίλευε ςτθν Ακινα.  

 Πταν θ Διμθτρα  ζφταςε ςτθν Ακινα ζφερε τον καρπό και τα Ρροθρόςια ζγιναν για 
πρϊτθ φορά, κάτω από τθσ οδθγίεσ του Τριπτολζμου του Κελεοφ και τθσ Νεαίρασ, 
ζτοσ 1146, όταν ο Εριχκόνιοσ βαςίλευε ςτθν Ακινα.  

 Πταν οΤριπτόλεμοσ κζριςε τον καρπό που ζςπειρε ςτθν αρία που καλοφμε 
Ελευςίνα, ζτοσ 1(1)45, όταν ο Εριχκζασ βαςίλευε ςτθν Ακινα.  

 Πταν ο Ορφζασ ζκανε γνωςτι τθν ποίθςι του, τθν αρπαγι τθσ Κόρθσ και τθν 
αναηιτθςθ τθσ Διμθτρασ και τον δθμιουργθμζνο από εκείνθ ςπόρο, και το πλικοσ 
των αποδεχοφμενων τον καρπό, ζτοσ 1135, όταν ο Εριχκζασ βαςίλευε ςτθν Ακινα.  

 Πταν ο Εφμολποσ κακιζρωςε τα Ελευςίνια μυςτιρια και τα ζργα του πατζρα του 
Μουςαίου ζκανε γνωςτά, ζτοσ 11…, όταν ο Εριχκζασ του Ρανδίονοσ βαςίλευε ςτθν 
Ακινα.  

 Πταν κακαρμόσ πρϊτα ζγινε.. , ζτοσ.., όταν ο Ρανδίων του Κζκροποσ βαςίλευε ςτθν 
Ακινα.  

 Πταν ςτθν Ελευςίνα ο γυμνικόσ αγϊνασ.. ζγιναν τα Λφκαια ςτθν Αρκαδία και . από 
τον Λυκάων εδόκθςαν ςτουσ Ζλλθνεσ, ζτοσ .., όταν ο Ρανδίων του Κζκροποσ 
βαςίλευε ςτθν Ακινα.  

 Πταν.. ο Ηρακλισ.., όταν ο Αιγζασ βαςίλευε ςτθν Ακινα.  
 Πταν ςτθν Ακινα υπιρξε ζλλειψθ καρπϊν οι Ακθναίοι ςυμβουλεφτθκαν το μαντείο 

και ο Απόλλων ζχρθςε να ορίςει ποινι ο Μίνωσ ότι κεωρεί ςωςτό, ζτοσ 1031, όταν ο 
Αιγζασ βαςίλευε ςτθν Ακινα.  

 Πταν ο Θθςεφσ βαςίλευςε ςτθν Ακινα τισ 12 πόλεισ ςε αυτιν ςυνζνωςε και 
πολιτεία και δθμοκρατία  τουσ παρζδωςε, …των Ακθνϊν, αφοφ ςκότωςε τον Σίνθ 
ίδρυςε τον αγϊνα των Ιςκμίων, ζτοσ 995.  

 Από τθν ειςβολι τθσ ςτρατιάσ των Αμαηόνων ςτθν Ακινα, ζτοσ 992, όταν ο Θθςεφσ 
βαςίλευε ςτθν Ακινα.  

 Πταν οι Αργείοι με τον Άδραςτο εκςτράτευςαν κατά τισ Θιβασ και τον αγϊνα των 
Νζμεων ζκεςαν επί αρχθγίασ του Αρχζμορου, ζτοσ 987, όταν ο Θθςεφσ βαςίλευε 
ςτθν Ακινα.  

 Πταν οι Ζλλθνεσ εκςτράτευςαν εναντίον τθσ Τροίασ, ζτοσ 954, όταν ο Μενεςκζασ 
βρίςκονταν ςτο 13ο ζτοσ τθσ βαςιλείασ του ςτθν Ακινα.  

 Η Τροία αλϊκθκε, ζτοσ 945, όταν ο Μενεςκζασ βριςκόταν ςτο 22ο ζτοσ τθσ 
βαςιλείασ του ςτθν Ακινα, του μινα Θαργθλίωνοσ, θμζρα εβδόμθ φκίνοντοσ.  

 Πταν του Ορζςτθ του Αγαμζμνονοσ και τθσ κυγατζρασ του Αιγίςκου Ηριγόνθσ ζγινε 
θ δίκθ ςτον Άρειο Ράγο υπζρ του Αιγίςκου και τθσ Κλυταιμνιςτρασ, ςτθν οπόία ο 
Ορζςτθσ νίκθςε αν και οι ψιφοι ιταν ίςοι, ζτοσ (9)44, όταν ο Δθμοφϊντασ βαςίλευε 
ςτθν Ακινα.  



 Πταν ο Τεφκροσ ςτθν Σαλαμίνα τθσ Κφπρου οίκιςε, ζτοσ 938, όταν ο Δθμοφϊντασ 
βαςίλευε ςτθν Ακινα.  

 Πταν ο Νθλεφσ αποίκιςε τθν Μίλθτο και όλθ τθν υπόλοιπθ Ιωνία, Ζφεςο, Ερυκρά, 
Κλαηομενζσ, Ρριινθ, Λζβοδο, Τζω, Κολοφϊνα, Μυοφντα, Φϊκαια, Σάμο, Χίον και τα 
Ρανιϊνια εγκακίδρυςε, ζτοσ (8)13, όταν ο Μενεςκζασ βριςκόταν ςτο 13ο ζτοσ τθσ 
βαςιλείασ του ςτθν Ακινα.  

 Πταν ο Ηςίοδοσ ο ποιθτισ εμφανίςτθκε, ζτοσ 67.., όταν  ο … βαςίλευε ςτθν Ακινα.  
 Πταν ο Πμθροσ ο ποιθτισ εμφανίςτθκε, ζτοσ 643, όταν ο Διόγνθτοσ βαςίλευε ςτθν 

Ακινα.  
 Πταν ο Φείδων ο Αργείοσ κοινοποίθςε τα μζτρα και ςτακμά καταςκεφαςε αργυρό 

νόμιςμα που το ζφτιαξε ςτθν Αίγινα, ζγινε 11οσ από τον Ηρακλι, ζτοσ 631, όταν ο 
Φερζκλειοσ βαςίλευε ςτθν Ακινα.  

 Πταν ο Αρχίασ του Ευαγιτου ο δζκατοσ από τον Τιμενο τθσ Κορίνκου, μετζφερε τθν 
αποικία και ζκτιςε τισ Συρακοφςςεσ, ζτοσ .., όταν ο Αιςχφλοσ βρίςκονταν ςτο 21ο 
ζτοσ τθσ βαςιλείασ του ςτθν Ακινα.  

 Πταν κατ’ ζτοσ άρχιςε άρχων, ζτοσ 420.  
 Πταν …, ζτοσ 418, όταν ο Λυςιάδθσ ιταν άρχοντασ ςτθν Ακινα.  
 Πταν ο Τζρπανδροσ του Δερδζνου από τθν Λζςβο, τουσ κανόνεσ παιξίματοσ τθσ 

λφρασ επινόθςε και καινοτόμιςε και τθν προθγοφμενθ μουςικι άλλαξε, ζτοσ 381, 
όταν ο Δρωπίδθσ ιταν άρχοντασ ςτθν Ακινα.  

 Πταν ο Αλυάττθσ βαςίλευςε ςτουσ Λφδουσ, ζτοσ 341, όταν ο Αριςτόκλειοσ ιταν 
άρχοντασ ςτθν Ακινα.  

 Πταν θ Σαπφϊ από τθν Μυτιλινθ ςτθν Σικελία ζπλευςε, (φυγοφςα)….., όταν ο 
Κριτίασ ο πρϊτοσ κυβερνοφςε ςτθν Ακινα, και ςτισ Συρακοφςςεσ τα μεγάλα 
κτιματα ιταν ςτθν κατοχι τουσ.  

 Πταν οι Αμφικτφονεσ κυςίαςαν αφοφ καταπολζμθςαν τον Κφρρα, και γυμνικόσ 
αγϊνασ διοργανϊκθκε χρθματιηόμενοσ από τα λάφυρα, ζτοσ (32)7, όταν ο Σίμωνασ 
ιταν άρχοντασ ςτθν Ακινα.  

 Πταν ςτουσ Δελφοφσ ςτεφάνου αγϊνασ πάλι διοργανϊκθκε, ζτοσ 318, όταν ο 
Δαμςίασ ο δεφτεροσ ιταν άρχοντασ ςτθν Ακινα.  

 Πταν ςτθν Ακινα χορόσ ςτθν κωμωδία τζκθκε, τον οποίον ζςτθςαν πρϊτοι οι 
Ικάριοι, όταν βρικαν τον Σουςαρίωνα, και ζπακλο ετζκθ πρϊτα ξερϊν ςφκων 
(άρςιχοσ) και μετρθτισ κραςιοφ, ζτοσ…, όταν ο .. ιταν άρχοντασ ςτθν Ακινα.  

 Πταν ο Ρειςίςτρατοσ ζγινε τφραννοσ τθσ Ακινασ, ζτοσ 297, όταν ο Κωμζοσ ιταν 
άρχοντασ τθσ Ακινα.  

 Πταν ο Κροίςοσ  από τθν Αςία ζςτειλε πρζςβεισ ςτουσ Δελφοφσ, ζτοσ (29)2, όταν ο 
Ευκφδθμοσ ιταν άρχοντασ ςτθν Ακινα.  

 Πταν ο Κφροσ ο βαςιλεφσ των Ρερςϊν κατζλαβε τισ Σάρδεισ και τον Κροίςο κάτω …, 
ζτοσ 277, όταν ο .. ιταν άρχοντασ ςτθν Ακινα και ο Ιππϊναξ ο ιαμβικόσ ποιθτισ 
ηοφςε εκείνο τον καιρό.  

 Πταν ο Θζςπισ ο ποιθτισ υποκρίκθκε πρϊτοσ και δίδαξε το δράμα ςτθν πόλθ και ωσ 
ζπακλο τζκθκε ο τράγοσ, ζτοσ 2(7..), όταν ο ..ναίοσ ο πρϊτοσ ιταν άρχοντασ  ςτθν 
Ακινα.  

 Πταν ο Δαρείοσ βαςίλευςε ςτουσ Ρζρςεσ μετά τον κάνατο του μάγου, ζτοσ (2)56, 
όταν ο … ιταν άρχοντασ ςτθν Ακινα.  



 Πταν ο Αρμόδιοσ και ο Αριςτογζιτων δολοφόνθςαν τον Κππαρχο τον διάδοχο του 
Ρειςιςτράτου και οι Ακθναίοι οδιγθςαν του Ρειςιςτρατίδεσ ζξω από το Ρελαςγικό 
τείχοσ, ζτοσ 248, όταν ο Αρπακτίδθσ ιταν άρχοντασ ςτθν Ακινα.  

 Πταν ςτουσ χοροφσ πρϊτα αγωνίηονταν άνδρεσ, τουσ οποίουσ δίδαξε ο Υπόδικοσ ο 
Χαλκιδεφσ που κζρδιςε, ζτοσ 246, όταν ο Λυςαγόρασ ιταν άρχοντασ ςτθν Ακινα.  

 Ο Μελανιππίδθσ ο Μιλιοσ νίκθςε ςτθν Ακινα, ζτοσ 231, όταν ο Ρυκόκριτοσ ιταν 
άρχοντασ ςτθν Ακινα.  

 Πταν οι Ακθναίοι πολζμθςαν ςτθν μάχθ του Μαρακϊνοσ εναντίον των Ρερςϊν, και 
ο Αρταφζρνθσ ο ανιψιόσ του Δαρείου και ο Δάτισ ο ςτρατθγόσ, ςτθν οποία νίκθςαν 
οι Ακθναίοι, ζτοσ 227, όταν ο Φαινιππίδθσ ιταν άρχοντασ ςτθν Ακινα, ςτθν μάχθ ο 
ποιθτισ Αιςχφλοσ ςυναγωνίηονταν, όταν ιταν 35 ετϊν.  

 Πταν ο Σιμωνίδθσ ο παπποφσ του Σιμωνίδθ του ποιθτι, ποιθτισ όντασ και αυτόσ, 
νίκθςε τουσ Ακθναίουσ και ο Δαρείοσ πζκανε, ο Ξζρξθσ ο υιόσ βαςίλευςε, ζτοσ 
(2)26, όταν ο Αριςτείδθσ ιταν άρχοντασ ςτθν Ακινα.  

 Πταν ο Αιςχφλοσ ο ποιθτισ με μια τραγωδία πρϊτοσ νίκθςε και ο Ευριπίδθσ ο 
ποιθτισ γεννικθκε, και ο Στθςίχοροσ ο ποιθτισ ςτθν Ελλάδα αφίχκθ, ζτοσ 222, όταν 
ο Φιλοκράτθσ ιταν άρχοντασ ςτθν Ακινα.  

 Πταν ο Ξζρξθσ ζριξε το πλοίο ςτον Ελλιςποντο και τον Άκω διϊρυξε, και θ μάχθ των 
Θερμοπυλϊν ζγινε, και θ ναυμαχία των Ελλινων ςτθν Σαλαμίνα εναντίον των 
Ρερςϊν, ςτθν οποία νίκθςαν οι Ζλλθνεσ, ζτοσ 217, όταν ο Καλλιάδθσ ιταν άρχοντασ 
ςτθν Ακινα.  

 Πταν ςτισ Ρλαταιζσ θ μάχθ πραγματοποιικθκε από τουσ Ακθναίουσ εναντίον του 
Μαρδονίου τον ςτρατθγό του Ξζρξθ, ςτθν οποία νίκθςαν οι Ακθναίοι, και ο 
Μαρδόνιοσ πζκανε ςτθν διάρκεια τθσ μάχθσ και φωτιά ξζςπαςε ςτθν Σικελία από 
τθν Αίτνα, ζτοσ 216, όταν ο Ξάνκιπποσ ιταν άρχοντασ ςτθν Ακινα.  

 Πταν ο Γζλων του Δεινομζνουσ ζγινε τφραννοσ των Συρακουςςϊν, ζτοσ 215, όταν ο 
Τιμοςκζνθσ ιταν άρχοντασ ςτθν Ακινα.  

 Πταν ο Σιμωνίδθσ του Λεωπρζπουσ ο Κείοσ, που βρικε το μνθμονικό ςφςτθμα 
νίκθςε ςτθν Ακινα και δίδαξε, και οι εικόνεσ του Αρμοδίου και Αριςτογείτονοσ 
ςτικθκαν, ζτοσ 21(3), όταν ο Αδείμαντοσ ιταν άρχοντασ ςτθν Ακινα.  

 Πταν ο Ιζρων ζγινε τφραννοσ των Συρακουςςϊν, ζτοσ 208, όταν ο Χάρθτοσ ιταν 
άρχοντασ ςτθν Ακινα, ιταν και ο Επίχαρμοσ ο ποιθτισ επίςθσ τον ίδιο καιρό.  

 Πταν ο Σοφοκλισ του Σοφίλλου από τον Κολωνό νίκθςε ςτθν τραγωδία όταν ιταν 28 
ετϊν, ζτοσ 206, όταν ο Αψθφίωνασ ιταν άρχοντασ ςτθν Ακινα.  

 Πταν ςτουσ Αιγόσ ποταμοφσ ο λίκοσ ζπεςε, και ο Σιμωνίδθσ ο ποιθτισ πζκανε ςτθν 
θλικία των 90 ετϊν, ζτοσ 205, όταν ο Θεαγενίδθσ ιταν άρχοντασ ςτθν Ακινα.  

 Πταν ο Αλζξανδροσ πζκανε, ο υιόσ του Ρερδίκκασ βαςίλευςε ςτουσ Μακεδόνεσ, 
ζτοσ 19(9), όταν ο Εφκιπποσ ιταν άρχοντασ ςτθν Ακινα.  

 Πταν ο Αιςχφλοσ ο ποιθτισ, που ζηθςε 69 χρόνια, πζκανε ςτθν Γζλα  τθσ Σικελίασ, 
ζτοσ 193, όταν ο Καλλζασ ο πρϊτοσ ιταν άρχοντασ ςτθν Ακινα.  

 Πταν ο Ευριπίδθσ ςτθν θλικία των 44 ετϊν, νίκθςε πρϊτοσ ςε τραγωδία, ζτοσ 1(79), 
όταν ο Δίφιλοσ ιταν άρχοντασ ςτθν Ακινα, τον ίδιο περίπου καιρό με τον Ευριπίδθ, 
ο Σωκράτθσ και ο Αναξαγόρασ.  

 Ο Αρχζλαοσ βαςίλευςε ςτουσ Μακεδόνεσ μετά τον κάνατο του Ρερδίκκου, ζτοσ 
1(57), όταν ο Αςτφφιλοσ ιταν άρχοντασ ςτθν Ακινα.  

 Πταν ο Διονφςιοσ ζγινε τφραννοσ των Συρακουςςϊν, ζτοσ 14(7), όταν ο Ευκτιμονασ 
ιταν άρχοντασ ςτθν Ακινα.  



 Πταν ο Ευρυπίδθσ που ζηθςε για 7.. ζτθ, πζκανε, ζτοσ 145, όταν ο Αντιγζνθσ ιταν 
άρχοντασ ςτθν Ακινα.  

 Πταν ο Σοφοκλισ ο ποιθτισ που ζηθςε 92 ζτθ πζκανε, και ο Κφροσ ανζβθκε, (ζτοσ 
143) όταν ο Καλλίασ ο πρϊτοσ ιταν άρχοντασ ςτθν Ακινα.  

 Πταν ο Τελζςτθσ ο Σελινοφντιοσ νίκθςε ςτθν Ακινα, ζτοσ 139, όταν ο Μίκων ιταν 
άρχοντασ ςτθν Ακινα.  

 Πταν οι Ζλλθνεσ που είχαν ανζβει με τον Κφρο ζφταςαν, και ο Σωκράτθσ ο 
φιλόςοφοσ που είχε ηιςει 70 ζτθ, πζκανε, ζτοσ 137, όταν ο Λάχθτασ ιταν άρχοντασ 
ςτθν Ακινα.  

 Πταν ο Αριςτόνουσ .. νίκθςε ςτθν Ακινα, ζτοσ 135, όταν ο Αριςτοκράτθσ ιταν 
άρχοντασ ςτθν Ακινα.  

 Πταν ο Ρολφιδοσ ο Σθλυμβριανόσ νίκθςε με ζνα δικφραμβο ςτθν Ακινα, ζτοσ 1(..), 
… ιταν άρχοντασ ςτθν Ακινα.  

 Πταν ο Φιλόξενοσ ο δικυραμβοποιόσ πζκανε, που ζηθςε 55 ζτθ, όταν ο Ρυκζασ ιταν 
άρχοντασ ςτθν Ακινα.  

 Πταν ο Αναξανδρίδθσ ο κωμικοποιόσ νίκθςε ςτθν Ακινα, ζτοσ 113, όταν ο Καλλζασ 
ιταν άρχοντασ ςτθν Ακινα.  

 Πταν ο Αςτυδάμασ νίκθςε ςτθν Ακινα, ζτοσ 109, όταν ο Αςτείοσ ιταν άρχοντασ ςτθν 
Ακινα, τότε κατακάθκε και ο ναόσ ςτουσ Δελφοφσ.  

 Πταν θ μάχθ ςτα Λεφκτρα ζγινε μεταξφ Θθβαίων και Λακεδαιμονίων, ςτθν οποία 
νίκθςαν οι Θθβαίοι, ζτοσ 107, όταν ο Φραςικλείδθσ ιταν άρχοντασ ςτθν Ακινα, και 
ο Αμφντασ πζκανε, και ο Αλζξανδροσ ο υιόσ του βαςίλευςε ςτουσ Μακεδόνεσ  

 Από όταν ο Στθςίχοροσ ο Ιμεραίοσ ο δεφτεροσ νίκθςε ςτθν Ακινα, και οικίςτθκε θ 
Μεγαλόπολισ ςτθν Αρκαδία, ζτοσ 10(.), όταν ο … ιταν άρχοντασ ςτθν Ακινα.  

 Από όταν ο Διονφςιοσ ο Σικελιϊτθσ πζκανε, ο υιόσ του Διονφςιοσ ζγινε τφραννοσ, 
και μετά τον κάνατο του Αλεξάνδρου ο Ρτολεμαίοσ ο Αλωρίτθσ βαςίλευςε ςτουσ 
Μακεδόνεσ, ζτοσ 104, επί άρχοντοσ Ναυςιγζνουσ ςτθν Ακινα.  

 Από όταν οι Φωκείσ το μαντείο των Δελφϊν κατζλαβαν…, ζτοσ 102, όταν ο 
Κθφιςόδωροσ ιταν άρχοντασ ςτθν Ακινα.  

 Από όταν ο Τιμόκεοσ που είχε ηιςει 90 ζτθ πζκανε, ζτοσ. .., όταν ο  … ιταν άρχοντασ 
ςτθν Ακινα.  

 Από όταν ο Φίλιπποσ του Αμφντου βαςίλευςε ςτουσ Μακεδόνεσ, και ο Αρτοξζρξθσ 
πζκανε, ο υιόσ του Ώχοσ βαςίλευςε, ζτοσ .., όταν ο  … ιταν άρχοντασ ςτθν Ακινα.  

 Από όταν …. νίκθςε ςτθν Ακινα, ζτοσ 93, όταν ο Αγακοκλισ ιταν άρχοντασ ςτθν 
Ακινα.  

 Από όταν … ζγινε, ζτοσ 91, όταν ο Καλλίςτρατοσ ιταν άρχοντασ…… ςοφόσ.. ςε αυτό.  
 Από όταν Καλλ.., ζτοσ.. όταν ιταν ο … ιταν άρχοντασ ςτθν Ακινα.  
 …. ο Φίλιπποσ πζκανε ο Αλεξάνδροσ βαςίλευςε, ζτοσ 72, όταν ο Ρυκόδθλοσ ιταν 

άρχοντασ ςτθν Ακινα.  
 Από όταν ο Αλζξανδροσ εκςτράτευςε εναντίον των Τριβάλλων και των Ιλλυριϊν, και 

των επαναςτατθμζνων Θθβαίων και τθν φρουρά πολιόρκθςαν, επιςτρζφοντασ κατά 
κράτοσ κατζλαβαν  και τθν πόλθ κατζςκαψαν, ζτοσ 71, όταν ο Ευαίνετοσ ιταν 
άρχοντασ ςτθν Ακινα.  

 Από τθσ διαβάςεωσ του Αλεξάνδρου ςτθν Αςία και τθσ μάχθσ περί τον Γρανικό και 
από τθν μάχθ τθσ Ιςςοφσ του Αλεξάνδρου εναντίον του Δαρείου, ζτοσ 70, όταν ο 
Κτθςίκλειοσ ιταν άρχοντασ ςτθν Ακινα.  



 Από όταν ο Αλζξανδροσ κυρίευςε τθν Φοινίκθ και τθν Κφπρο και τθν Αίγυπτο, 

ζτοσ 69, όταν ο Νικοκράτθσ ιταν άρχοντασ ςτθν Ακινα.  

 Από τθν μάχθ του Αλεξάνδρου εναντίον του Δαρείου, γφρω από τθν Άρβθλα, 

ςτθν οποία νίκθςε ο Αλζξανδροσ, και θ Βαβυλϊνα αλϊκθκε, και άφθςε τουσ 

ςυμμάχουσ, και θ Αλεξάνδρεια κτίςκθκε, ζτοσ 68, όταν ο Νικιτασ ιταν άρχοντασ 

ςτθν Ακινα.  

 Από όταν ο Κάλλιπποσ τθν αςτρολογία εξιγθςε, και ο Αλζξανδροσ ζπιαςε τον 

Δαρείο, τον Βιςο κρζμαςε, ζτοσ 66, επί άρχοντοσ Αριςτοφϊντοσ ςτθν Ακινα.  

 Από όταν ο Φιλιμων ο κωμοδοποιόσ νίκθςε, ζτοσ 64, όταν ο Ευκφκριτοσ ιταν 

άρχοντασ ςτθν Ακινα. Οικίςκθ ελλθνικι πόλθ κοντά ςτον Τανά)  

 Από τθν μεταλλαγι του Αλεξάνδρου και ο Ρτολεμαίοσ κυρίευςε τθν Αίγυπτο, 

ζτοσ 60, όταν ο Ηγιςιοσ ιταν άρχοντασ  

 Από τον πόλεμο που ζγινε ςτθν Λαμία  των Ακθναίων εναντίον του Αντίπατρου, 

και από τθν ναυμαχία που ζγινε από τουσ Μακεδόνεσ εναντίον των Ακθναίων 

κοντά ςτθν Αμοργό, ςτθν οποία νίκθςαν οι Μακεδόνεσ, ζτοσ 59, όταν ο 

Κθφιςόφωροσ ιταν άρχοντασ ςτθν Ακινα.  

 Από όταν ο Αντίπατροσ τθν Ακινα κατζλαβε και ο Οφζλασ απεςτάλθ ςτθν 

Κυρινθ από τον Ρτολεμαίο, ζτοσ 58, όταν ο Φιλοκλισ ιταν ςτθν Ακινα.  

 Από όταν ο Αντίγονοσ ςτθν Αςία διάβθκε, και ο Αλζξανδροσ ςτθν Μζμφιδα 

κάφτθκε, και ο Ρερδίκκασ πζκανε αφοφ εκςτράτευςε ςτθν Αίγυπτο, και ο 

Κράτεροσ και ο Αριςτοτζλθσ ο ςοφιςτισ πζκανε που ζηθςε 50 ζτθ, ζτοσ 57, όταν 

ο Άρχιπποσ ιταν άρχοντασ ςτθν Ακινα. Και ο Ρτολεμαίοσ πορεφκθκε μζςα ςτθν 

Κυρινθ.  

 Από τθν κθδεία του Αντιπάτρου, τθν αποχϊρθςθ του Καςςάνδρου από τθν 

Μακεδονία, και από τθν πολιορκίασ τθσ Κυηίκου, τθν οποία πολιόρκθςε ο 

Αριδαίοσ, και από όταν ο Ρτολεμαίοσ κατζλαβε τθν Συρία και τθν Φοινίκθ, ζτοσ 

55, όταν ο Απολλόδωροσ ιταν άρχοντασ ςτθν Ακινα. Και των αυτϊν ετϊν και ο 

Αγακοκλισ εκλζχκθκε από τουσ υποςτθρικτζσ του ςαν αυτοκράτορασ ςτρατθγόσ 

τθσ Σικελίασ.  

 Από τθν ναυμαχία τθσ Κλείτου και του Νικάνοροσ γφρω από το ιερό των 

Καλχθδονίων, και όταν ο Δθμιτριοσ κζςπιςε νόμουσ ςτθν Ακινα, ζτοσ 53, όταν ο 

Δθμογζνθσ ιταν άρχοντασ ςτθν Ακινα.  

 Από όταν ο Κάςςανδροσ ςτθν Μακεδονία κατζβθκε, και θ Θιβα οικίςκθκε, και θ 

Ολυμπιάσ πζκανε, και θ Καςςανδρεία κτίςκθκε, και ο Αγακοκλισ ζγινε τφραννοσ 

των Συρακουςςϊν, ζτοσ 52, όταν ο Δθμοκλείδθσ ιταν άρχοντασ ςτθν Ακινα, 

τότε ο Μζνανδροσ ο κωμοδοποιόσ νίκθςε πρϊτοσ ςτθν Ακινα.  



 Από όταν ο Σωςιφάνθσ ο ποιθτισ πζκανε, που ζηθςε 49 ζτθ, ζτοσ 49, όταν ο 

Θεόφραςτοσ ιταν άρχοντασ ςτθν Ακινα.  

 Από όταν ζγινε ζκλειψθ θλίου, και ο Ρτολεμαίοσ νίκθςε τον Δθμιτριο ςτθν Γάηα 

και απζςτειλε τον Σζλευκο ςτθν Βαβυλϊνα, ζτοσ (4)8, όταν ο Ρολζμων ιταν 

άρχοντασ ςτθν Ακινα.  

 Από όταν ο Νικοκρζων πζκανε και ο Ρτολεμαίοσ κυρίευςε τα νθςιά, ζτοσ 47, 

όταν ο Σιμωνίδθσ ιταν άρχοντασ ςτθν Ακινα.  

 Από όταν ο Αλζξανδροσ του Αλεξάνδρου πζκανε και ζτεροσ Ηρακλισ γεννικθκε 

από τθν κυγατζρα του Αρτάβαηου, και ο Αγακοκλισ διάβθκε ςτθν Καρχθδόνα…. 

ζτοσ 46, όταν ο Ιερομνιμων ιταν άρχοντασ ςτθν Ακινα.  

 Από όταν θ πόλθ Λυςιμάχεια κτίςκθκε, και ο Οφζλασ ςτθν Καρχθδόνα… και ο 

υιόσ του Ρτολεμαίουσ γεννικθκε ςτθν Κω, και θ Κλεοπάτρα ςτισ Σάρδεισ 

πζκανε… ζτοσ 45, όταν ο Δθμιτριοσ ιταν άρχοντασ ςτθν Ακινα.  

 Από όταν ο Δθμιτριοσ του Αντιγόνου πολιόρκθςε τον Ρειραιά και τον κατζλαβε, 

και ο Δθμιτριοσ ο Φαλθρεφσ εξορίςτθκε από τθν Ακινα, ζτοσ 44, όταν ο 

Καίριμοσ ιταν άρχοντασ ςτθν Ακινα.  

 Από όταν ο Δθμιτριοσ κατζςκαψε τθν Μουνυχία, και τθν Κφπρο κατζλαβε και 

Φιλίππου……., ζτοσ 43, όταν ο Αναξικράτθσ ιταν άρχοντασ ςτθν Ακινα.  

 από όταν ο Σωςιφάνθσ ο ποιθτισ γεννικθκε και …, ζτοσ 42, όταν ο Κόροιβοσ 

ιταν άρχοντασ ςτθν Ακινα.  από τθν πολιορκία τθσ όδου, και από όταν ο 

Ρτολεμαίοσ παρζλαβε τθν βαςιλεία, ζτοσ 41, όταν ο Ευξζνιπποσ ιταν άρχοντασ 

ςτθν Ακινα.  

 Από των ςειςμϊν που ζγιναν ςτθν Ιωνία, και όταν ο Δθμιτριοσ τθν Χαλκίδα 

κατζλαβε κακ’ ομολογία και … του Δθμθτρίου, ζτοσ 40, όταν ο Φερζκλειοσ ιταν 

άρχοντασ ςτθν Ακινα.  

 από όταν ο κομιτθσ αςτζρασ εμφανίςτθκε, και ο Λυςίμαχοσ ςτθν Αςία διάβθκε, 

ζτοσ 39, όταν ο Λεϊςτρατοσ ιταν άρχοντασ ςτθν Ακινα.  

 Από όταν θ διάλυςθ του Κάςςανδρου και του Δθμιτριου ζγινε…. πζκανε, ζτοσ 

38, όταν ο Νικόκλειοσ ιταν άρχοντασ ςτθν Ακινα.  

 από όταν …  του Δθμθτρίου ςτθν Χαλκίδα αναβολισ, οι Ακθναίοι …. ζτοσ 35, 

όταν ο Ευκτιμων ιταν άρχοντασ ςτθν Ακινα.  
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