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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ  ΑΡΧΑΙΑΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
(βασική χρηστική εφαρμογή:  
Χρονολογίες  Ιστορίας Α' Λυκείου 
 
περαιτέρω εφαρμογές:  
Αρχαία Ελληνικά Α’, Β’, Γ’ Λυκείου) 
 
Σημείωση:  
1.Το περιεχόμενο δεν είναι ολοκληρωμένο, προβλέπονται 
περαιτέρω ανανεώσεις.  
2.Οπου υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ χρονολογιών από άλλους συγγραφείς και της 
Ιστορίας του Ελληνικού Εθνους (Ι.Ε.Ε.) προτιμήθηκαν οι ημερομηνίες που 
παρέχονται από την Ιστορία του Ελληνικού Εθνους.  
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8.000 π.Χ. Γεωργική επανάσταση : εδραία εγκατάσταση πληθυσμών 
 
 
5.000 – 4.000 π.Χ.: Μεσοποταμία: Σουμέριοι  
 < Σουμέριοι: ο πρώτος πολιτισμός της Μεσοποταμίας 
Oriental Despotism  (~ : Ασιατική δεσποτεία, βλ. Karl Wittfogel)  
< οι μεγάλες πεδιάδες και ο έλεγχος του νερού για αρδευτικούς λόγους ήταν 
τα βασικά αίτια ανάδυσης των πρώτων μεγάλων δεσποτικών συστημάτων 
διακυβέρνησης>   
 
Μεσοποταμία: Η συνεισφορά των Σουμερίων στον πολιτισμό:  
   α. γραφή:  
Η γραφή ήταν Σουμεριακής προέλευσης: σφηνοειδής γραφή  
 
   β. πολιτική οργάνωση των Σουμερίων:  
 Οι Σουμέριοι ζούσαν σε ένα χαλαρού τύπου συνασπισμό πόλεων  
 Αυτές ενώνονταν για πολεμικούς σκοπούς  
 Επί κεφαλής κάθε πόλεως ήταν ένας patesi  
 O patesi:  
Συνδύαζε καθήκοντα πρωθιερέα, δοικητή του στρατού, και επόπτη του 
αρδευτικού συστήματος  
Κατά περιστάσεις ένας «πατέζι» μπορεί να επέκτεινε την εξουσία του πάνω 
και σε άλλες πόλεις και να γινόταν βασιληάς 
 
  γ. οικονομία των Σουμερίων:  
  Η αυτοκρατορία των Σουμερίων επέτρεπε περισσότερη ελευθερία για 
ατομική πρωτοβουλία από ότι στην Αίγυπτο  
 
ιδιοκτησία γης (επί Σουμερίων): δεν ήταν αποκλειστική περιουσία του 
βασιληά  
Οι απλοί άνθρωποι είχαν μικρές ιδιοκτησίες γης ή και καθόλου 
(δουλοπάροικοι)  
 
γη και ναοί (επί Σουμερίων): οι ναοί κατείχαν μεγάλα κομμάτια γης  
                      οι ναοί επίσης διοικούσαν οικονομικές επιχειρήσεις                         
          
ιερείς (επί Σουμερίων):  οι ιερείς ήλεγχαν το αρδευτικό σύστημα 
οι ιερείς: υπολόγιζαν τις εποχές, παροχέτευαν τα αρδευτικά κανάλια  
 
 
θρησκεία των Σουμερίων:  
α) πολυθεϊστική  
β) ανθρωπομορφική:  
Οι θεότητες των Σουμερίων είχαν ανθρώπινα χαρακτηριστικά:  
Π.χ. ο Shamash: ο θεός ήλιος 
ο Entil: θεός της βροχής  
η Ishtar: θεά της γονιμότητος  
η Negral: θεά του λοιμού  
γ) μονιστική: 
οι θεότητές τους ήταν ταυτόχρονα και καλές και κακές  
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(το αντίθετο του μονισμού: ο θρησκευτικός δυϊσμός) 
Δ) όχι πίστη στην μεταθανάτια ζωή:  
Η θρησκεία των Σουμερίων δεν πρόσφερε ελπίδα για τη μεταθανάτιο ζωή. 
Ετσι οι Σουμέριοι δεν έδειχαν ιδιαίτερη φροντίδα για τα σώματα των νεκρών 
(όπως π.χ. οι Αιγύπτιοι)  
 
 
καλλιέργεια γης (επί Σουμερίων) :  
Η καλλιέργεια γης ήταν το κύριο χαρακτηριστικό της οικονομίας  
Οι Σουμέριοι ήταν έξοχοι καλλιεργητές (δημητριακά, υποτροπικά φρούτα)  
 
 
 
βιοτεχνία – εμπόριο (επί Σουμερίων):: δεν ήταν μονοπώλιο της κυβέρνησης  
το εμπόριο ήταν μετά την γεωργία η δεύτερη πηγή εθνικού πλούτου  
Οι Σουμέριοι ανέπτυξαν εμπόριο με όλες τις γύρω χώρες  
  Α) ανταλλαγή μετάλλων και ξυλείας (ανταλλαγές με βορρά και δυτικά)  
  Β) κατασκευασμένα αγαθά  (ανταλλαγές με Νότο)  
Αναπτυγμένο σύστημα εμπορίου  
 
 
 
 
Δουλεία (επί Σουμερίων): οι περισσότεροι δούλοι προέρχονταν από 
δουλοπάροικους, οι οποίοι λόγω χρεών είχαν υποθηκεύσει τον εαυτό τους  
Οι σχετικές ελευθερίες των δούλων (επί Σουμερίων):  
Οι δούλοι όμως στους Σουμερίους μπορούσαν: 
  α) να κατέχουν περιουσία  
  β) να εργάζονται αλλού όταν δεν τους χρειαζόταν ο κύριός τους  
  γ) να παντρεύονται ελεύθερες γυναίκες   

     Η φιλελεύθερη μεταχείριση των δούλων οφειλόταν στο ότι οι περισσότεροι 
από τους δούλους ήταν Σουμέριοι (που είχαν εκπέσει στην θέση του δούλου λόγω 
χρεών)  
 

 
 
δ. νομικό σύστημα Σουμερίων: 
Το νομικό σύστημα ήταν το μεγαλύτερο επίτευγμα των Σουμερίων  
Παγιώθηκε σε περιεκτικό κώδικα μετά τα μέσα της τρίτης χιλιετίας 
Ο κώδικας του Χαμουραμπί (Χαλδαίοι) θεωρείται ότι στην ουσία ήταν μία 
αναθεώρηση του κώδικα των Σουμερίων 
Τελικά αυτός ο κώδικας ήταν η βάση όλων: Βαβυλωνίων, Ασσυρίων, 
Χαλδαίων, Εβραίων 
 
Κύρια χαρακτηρισετικά του δικαίου των Σουμερίων:  
i) lex talionis (οφθαλμός αντί οφθαλμού) 
ii) ημι-ιδιωτική απονομή της δικαιοσύνης:  
Το ίδιο το θύμα (ή η οικογένεια του θύματος) οδηγούσε τον δράστη στη 
δικαιοσύνη 
Το δικαστήριο ήταν σαν διαιτητής στη διαμάχη ενάγοντος και εναγομένου 
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και όχι σαν ένας φορέας του κράτους που μεσολαβούσε από μόνο του για να 
διατηρήσει τη δημόσια ασφάλεια  
iii) ανισότητα μπροστά στο νόμο:  
Ο κώδικας των Σουμερίων διαιρούσε τον πληθυσμό σε 3 τάξεις: α) 
αριστοκράτες, β)πολίτες, γ) δουλοπάροικους-δούλους 
Οι ποινές επιβάλλονταν ανάλογα με την τάξη του θύματος:  
Ο φόνος ενός αριστοκράτη θεωρείτο μεγαλύτερο αδίκημα από τον φόνο ενός 
απλού πολίτη ή ενός δούλου  
Οι ποινές επιβάλλονταν ανάλογα με την τάξη του δράστη:  
Αν ο δράστης ήταν αριεστοκράτης τιμωρείτο πιο αυστηρά από ότι εάν ο 
δράστης ήταν κάποιος από κατώτερο κοινωνικό στρώμα.  
iv) ανεπαρκής διάκριση ανάμεσα στην άνευ προθέσεως (τυχαία, κατά λάθος) 
και στην εσκεμμένη ανθρωποκτονία:  
Αν ένα άτομο φόνευε κάποιο άλλο κατά λάθος αυτό δεν ξέφευγε από τιμωρία 
(: όπως γίνετα αντίθετα στο σύγχρονο δίκαιο) αλλά θα έπρεπε να πληρώσει 
πρόστιμο (αποζημίωση) στην οικογένεια του θύματος  
 
 
Ποίηση των Σουμερίων:  
Οι Σουμέριοι παρήγαγαν επικά θέματα για την δημιουργία και τον 
κατακλυσμό.  
(μοτίβο κατακλυσμού: έβρεχε για επτά ημέρες – κιβωτός) 
Το μεγαλύτερο έργο του: το έπος του Γκιλγκαμές (~ 2.000 π.Χ.) 
 
Μαθηματικά – Επιστήμες στους Σουμέριους:  
Ανακάλυψαν: τον πολλαπλασιασμό  
Ανακάλυψαν: την διαίρεση  
Ανακάλυψαν: την εξαγωγή της ρίζας του κύβου/τετραγώνου  
Ανακάλυψαν: την κλεψύδρα (ρολόϊ νερού) 
Ανακάλυψαν: το σεληνιακό ημερολόγιο  
 
 
 
 
3.100 π.Χ.: Αίγυπτος: Προδυναστική Περίοδος  
  < Προδυναστική Περίοδος: 3.100 π.Χ. – 2.575 π.Χ.  
     Άλλη ημερομηνία Προδυναστικής Περιόδου: 2.925 π.Χ. – 2.575 π.Χ. >  
     Την Προδυναστική Περίοδο απαρτίζουν 3 Δυναστείες  
 
 
2.925 π.Χ.: Αίγυπτος: έναρξη της 1ης Δυναστείας  
 < 1η Δυναστεία (Θιννιτική): 8 βασιλείς / έδρα: Θίνις  / Menes, κλπ>  
< ως ημερομηνία εκκίνησης της 1ης Δυναστείας άλλοι δίνουν το 3.100 π.Χ.  
   Ο Wilcken θεωρεί ως ορθότερη ημερομηνία εκκίνησης το 2.850 π.Χ.>  
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2.800 π.Χ. 1.900 π.Χ.: Πρώιμη Χαλκοκρατία  (Ελλάδα) 
Τρεις αυτόνομοι πολιτισμοί στην πρώιμη Χαλκοκρατία αναπτύχθηκαν στην 
Ελλάδα: 
α) Πρωτοελλαδικός πολιτισμός: κέντρο η ηπειρωτική Ελλάδα 
β) Πρωτοκυκλαδικός πολιτισμός: κέντρα τα νησιά του Αιγαίου – Κυκλάδες 
γ) Πρωτομινωικός ή Προανακτορικός πολιτισμός: κέντρο η Κρήτη  
 
 
 
 
2.700 π.Χ.: Αιγαίο – Κέρος (Κυκλαδική Τέχνη): «ο αυλητής της Κέρου» 
(μαρμάρινο ειδώλιο)  
< Ο «αυλητής της Κέρου» είναι μαρμάρινο ειδώλιο ανδρικής μορφής >  
2.700 π.Χ.: Αιγαίο – Κέρος (Κυκλαδική Τέχνη): «ο αρπιστής» (μαρμάρινο 
ειδώλιο) 
 
 
 
 
2.650 π.Χ.: Αίγυπτος: έναρξη  3ης Δυναστείας  
 < 3η Δυναστεία: 2.650 π.Χ. – 2.575 π.Χ. – 9 βασιλείς / έδρα: Μέμφις 
 < Φαραώ της 3ης Δυναστείας: Σανάχτ, Ζοζέρ, Σεμεμχέτ, Χαμπά, Ουνί >  
 
 
 
2.575 π.Χ.: Αίγυπτος: τέλος Προδυναστικής Περιόδου  
2.575 π.Χ.: Αίγυπτος: έναρξη της περιόδου του Αρχαίου Βασιλείου  
2.575 π.Χ.: Αίγυπτος: Αρχαίο Βασίλειο  < ο Wilcken δίνει τον όρο: Αρχαία 
Αυτοκρατορία> 
< Το Αρχαίο Βασίλειο απαρτίζεται από 7 δυναστείες 
  Αυτές είναι από την  4η Δυναστεία μέχρι και την 10η Δυναστεία >  
 
 
 
2.575 π.Χ.: Αίγυπτος: 4η Δυναστεία  (2.575 π.Χ. – 2.465 π.Χ.)  
  < 4η Δυναστεία: έδρα Μέμφις / 8 βασιλείς (πηγή: Μανέθων)  
Η 4η Δυναστεία είναι η πρώτη πρώτη του Αρχαίου Βασιλείου  
Οι φαραώ της 4ης Δυναστείας:  
   Σνεφρού 
   Χουφούϊ ή Χέοψ  
   Ρετζεντάρ  
   Χεφρήν ή Χαφρέ 
   Μενκαουρέ  
   Σεψεσκάφ  >  
 
 
2.530 π.Χ.: Αίγυπτος (Τέχνη): Γκίζα: η Μεγάλη Σφίγγα  
< η Σφίγγα της Γκίζας: μπροστά από τις πυραμίδες της Γκίζας υπάρχει το 
πέτρινο σώμα λιονταριού με κεφάλι βασιλιά. Θεωρείται ότι απεικονίζει το 
Φαραώ Χεφρήνο και συμβολίζει μια μορφή του ήλιου >  
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2.465 π.Χ.: Αίγυπτος: 5η Δυναστεία  
  < 5η Δυναστεία: 2.465 π.Χ. – 2.325 π.Χ.>  
Η 5η Δυναστεία είναι η δεύτερη δυναστεία κατά σειράν του Αρχαίου 
Βασιλείου  
Η 5η Δυναστεία αποτελείται από 8 φαραώ από την Ελεφαντίνη (πηγή: 
Μανέθων) 
Οι φαραώ της 5ης Δυναστείας:  
1.Ουζερκάρ /2. Σαχουρέ /… . / 8.Ζεντκαρέ >  
 
 
 
2.400π.Χ.:  Μεσοποταμία: Ακκάδιοι  
 <: Ακκάδιοι: σημιτικό φύλο εγκαταστημένο στην κοιλάδα Akkad. 
Η αυτοκρατορία των Ακκαδίων ήταν η πρώτη μεγάλη αυτοκρατορία στην 
Δυτική Ασία 
Η αυτοκρατορία των Ακκαδίων δεν κράτησε για πολύ  
Ο Σαργών Α’ (Ακκάδ) κατακτά τους Σουμερίους. Ο Σαργών Α’ αμέσως μετά 
τους Ακκαδίους κατέλαβε τους Ελαμίτες και όλη τη Βόρειο Συρία μέχρι την 
Μεσόγειο.  
Αμέσως μετά τον θάνατο του Σαργών Α’ είχαμε εξεγέρσεις Σουμερίων. Αυτές 
εξασθένησαν το κράτος των Ακκαδίων.  
- Στη Μεσοποταμία μετά την εξασθένηση του κράτους των Ακκαδίων η 
βάρβαρη φυλή των Γκούτι (:βάρβαροι του βορά) ανέτρεψε το κράτος των 
Ακκαδίων>   
 
 
 
2.150 π.Χ.: Μεσοποταμία: Νεοσουμέριοι (Ur) ανατρέπουν τους Guti  
  <: Νεοσουμέριοι: Υπό την ηγεσία της πόλης της Ουρ οι Νεοσουμέριοι 
ανατρέπουν τους Γκούτι και παίρνουν τον έλεγχο πάνω σε όλους τους 
Σουμερίους και τους Ακκαδίους 
Αυτή η νέο-Σουμερική αυτοκρατορία δεν διήρκεσε πολύ >     
 
 
2.100 π.Χ.: Μεσσοποταμία (Τέχνη): ζιγκουράτ της Ούρ  
 < Σε κάθε πόλη της Μεσσοποταμίας υπήρχαν τα ζιγκουράτ που ήταν 
φτιαγμένα από πλίνθινα κλιμακωτά επίπεδα. Ο ναός του θεού της Σελήνης 
ήταν τοποθετημένος στην κορυφή του ζιγκουράτ, σύμβολο της φυσικής και 
πνευματικής ανωτερότητας του θεού (ο ναός δεν έχει διατηρηθεί). Οι τρύπες 
στο περίβλημα του ζιγκουράτ ίσως να είχαν ανοιχτεί για να μην σκάσουν τα 
πήλινα τούβλα την περίοδο των βροχών >  
 
 
~2.000 π.Χ.: Μεσοποταμία: Ελαμίτες  
 < Οι Ελαμίτες κατακτούν τους νέο-Σουμερίους τον 21ο αι. π.Χ.>  
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1.950 π.Χ.: Μεσοποταμία: Αμορίτες κατακτούν τους Ελαμίτες  
  <: Αμορίτες   (Old Babylonians): σημιτικό φύλο που ήλθε από την αραβική 
χερσόνησο   
Οι Αμορίτες κάνουν πρωτεύουσα του κράτους τους την Βαβυλώνα.  
Ονομάζονται Βαβυλώνιοι ή Παλαιο-Βαβυλώνιοι  
Με τους Αμορίτες ανοίγει το δεύτερο σημαντικό στάδιο του πολιτισμού της 
Μεσοποταμίας  
Οι Αμορίτες (Παλαιο-Βαβυλώνιοι) εγκαθίδρυσαν αυταρχικό κράτος  
Ο πιο γνωστός βασιληάς τους ο Χαμουραμπί  
Ο Χαμουραμπί επεκτείνει την κυριαρχία τους βόρεια από την Ασσυρία.  
Με το θάνατο του Χαμουραμπί βαθμιαία το βασίλειό τους εξασθένισε ώσπου να 
καταληφθεί από τους Κασσίτες >  
 
 
 
1.938 π.Χ.: Αίγυπτος: 12η Δυναστεία  
 < Η 12η Δυναστεία είναι η δεύτερη κατά σειράν δυναστεία του Μέσου 
Βασιλείου> 
  < 12η Δυναστεία: 1.938 π.Χ. – 1.756 π.Χ. / έδρα: η Θήβα 
Οι φαραώ της 12ης Δυναστείας:  
Αμενεμχέτ Α’ ή Αμμενέμης 1.938 π.Χ. – 1.908 π.Χ. 
Σενουόσρε Α’ : 1.918 π.Χ. – 1.875 π.Χ. 
Σέσωστρις ή Σενουόσρε Β’: 1844 π.Χ. – 1.837 π.Χ. 
Λαχάρης ή Σενουόσρε Γ’ : 1836 π.Χ. – 1.818 π.Χ. 
Αμερής ή Αμενεμχέτ Γ΄: 1.818 π.Χ. – 1.770 π.Χ. 
Αμενέμης ή Αμενεμχέτ Δ’: 1.770 π.Χ. – 1.760 π.Χ. 
Σκεμίοφρις ή Σεμπεκνοφρού : 1.760 π.Χ. – 1.756 π.Χ.  >  
 
 
1.900 π.Χ. – 1.600 π.Χ.: Μέση Χαλκοκρατία  
χαρακτηριστικά κτισμάτων Μεσοελλαδικής Περιόδου: μακρόστενα 
οικήματα με μήκος όχι μεγαλύτερο από 8 μέτρα  
κεραμεική: α) μονόχρωμα αγγεία (μινύεια ή μινυακά)   
                         1. σύνηθες χρώμα: ανοικτό ή σκοτεινό τεφρό  
                         2. «αμαυρόχρωμα» αγγεία: μεγάλα πιθόσχημα δοχεία και 
φιάλες  
 
 
 
 
1.820: Μεσσοποταμία: κατάλογος Σουμερίων βασιλέων  
 < κατάλογος Σουμερίων βασιλέων: κατάλογος που περιλαμβάνει τους 
Σουμέριους βασιλείς και συντάχθηκε στα 1820 π.Χ. επάνω σε έναν ορθογώνιο 
πλίνθο. Στο επάνω του τμήμα γράφει: «Η Ουρούκ χτυπήθηκε με τα όπλα. Η 
βασιλεία μεταφέρεται στην Ούρ. Στην Ούρ ο Ουρ-Ναμμού έγινε βασιλιάς και 
βασίλεψε 8 χρόνια. Ο Σουλγκί, γιος του θεϊκού Ουρ-Ναμμού έγινε βασιλιάς 
και βασίλεψε 48 χρόνια.>>  
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~ 1.600 π.Χ.: Μεσοποταμία: Κασσίτες  
<Οι Κασσίτες ήταν βάρβαροι, χωρίς ενδιαφέροντα για τα πολιτιστικά 
επιτεύγματα των προκατόχων τους  
Με την κυριαρχία τους αρχίζει μια περίοδος οπισθοδρόμησης που διήρκεσε 
600 χρόνια > 
 
 
 
 
1.650 π.Χ.: Θήρα (Τέχνη): ο Ψαράς (τοιχογραφία στο Ακρωτήρι της Θήρας) 
 < στο Ακρωτήρι της Θήρας οι τοιχογραφίες διακοσμούσαν τα σπίτια των 
κατοίκων. Η τέφρα, που μετά την έκρηξη του ηφαιστείου έθαψε τον οικισμό 
του Ακρωτηρίου, σενέβαλε στη διατήρηση των καλλιτεχνικών δημιουργιών. 
Η παράσταση της συγκεκριμένης τοιχογραφίας του Ψαρά, δείχνει έναν νεαρό 
ψαρά που κρατά στα δύο χέρια την ψαριά του Εδώ είναι μία από τις πρώτες 
προσεγγίσεις του γυμνού σώματος, θέμα που θα απασχολήσει την ελληνική 
τέχνη για αιώνες. Παρόλη την επιρροή της αιγυπτιακής τέχνης, οι 
τοιχογραφίες της Θήρας διατηρούν μια μοναδικότητα, χαρακτηριστική της 
κυκλαδικής τέχνης, που δημιούργησε ένα λαός εύελικτος και ελεύθερος. >  
 
 
1.600 π.Χ.: Κρήτη: ο δίσκος της Φαιστού  
 < Στις δύο πλευρές του δίσκου είναι χαραγμένη ιερογλυφική γραφή, το 
περιεχόμενο της οποίας δεν έχει ως σήμερα αποκρυπτογραφηθεί >.  
 
 
 
1.600 π.Χ. – 1.100 π.Χ. : Υστερη Χαλκοκρατία  
Υστερη Χαλκοκρατία: κατά τη διάρκεια αυτής της εποχής στην ηπειρωτική 
Ελλάδα αναπτύσσεται ο Μυκηναϊκός πολιτισμός (: εξέλιξη και συνέχεια της 
Μεσοελλαδικής Περιόδου)  
Μυκηναϊκός πολιτισμός : αστική και ανακτορική οργάνωση, μνημειώδης 
τέχνη, γραφή  
κέντρα Μυκηναϊκού πολιτισμού: Πελοπόννησος (: Μυκήνες, Τίρυνς, Πύλος), 
Ανατολική Στερεά (: Αθήναι, Θήβα), και εξαπλώνεται σε όλο τον ελλαδικό 
και αιγαιακό χώρο μέχρι και τα παράλια της Εγγύς Ανατολής  
η Κύπρος: από τους σημαντικότερους σταθμούς στην περιοχή (εμπορικό και 
πολιτιστικό κέντρο του Μυκηναϊκού κόσμου στην Ανατολική Μεσόγεο) [π.χ.: 
Έγκωμη]  
 
 
 
 
~ 1600 π.Χ.: μετανάστευση ομάδων Αχαιών προς νότον 
~1600 π.Χ.: Από τα πορίσματα της γλωσσολογίας και της αρχαιολογίας 
τεκμαίρεται ότι γύρω στα 1600 π.Χ. ομάδες Αχαιών μετανάστευσαν από την 
καθαυτό κοιτίδα τους, τη νότια Θεσσαλία, και ιδιαίτερα την περιοχή 
«Φθιώτις Αχαϊα», προς την Αργολίδα, την Λακωνία και τη Μεσσηνία  
(:-πηγή: Ελληνική Μυθολογία, Εκδοτική Αθηνών, τ. 3,β,, σ.225 )  
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1575 π.Χ.: Αίγυπτος: Νέο Βασίλειο της Αιγύπτου (1575 π.Χ. – 1100 π.Χ.)  
  < μία από τις προτεινόμενος χρονολογίες για το Νέο Βασίλειο >  
 
1/570 π.Χ.: Αίγυπτος: έναρξη Νέου Βασιλείου  
1.570 π.Χ.: Αίγυπτος: Νέο Βασίλειο (1.570 π.Χ. – 1.075 π.Χ.)                                                      
  Άλλη ημερομηνία για Νέο Βασίλειο: 1.539 π.Χ. – 1.075 π.Χ. 
 Το Νέο Βασίλειο : απαρτίζεται από 3 δυναστείες. Την 18η, την 19η και την 
20η Δυναστεία 
 
 
 
 
 
1.539 π.Χ.: Αίγυπτος: 18η Δυναστεία (η πρώτη του Νέου Βασιλείου) 
1.539 π.Χ.: Αίγυπτος: 18η Δυναστεία (1.539 π.Χ. – 1.292 π.Χ.)  
 < Η 18η Δυναστεία έχει 14 φαραώ. Τα ονόματα των φαραώ προέρχονται από 
τον βασιλικό πάπυρο του Τορίνο>  
Οι φαραώ της 18ης Δυναστείας:  
1.Αμωσις Α’ (Ahmose) : 1.539 π.Χ. – 1.514 π.Χ. 
2.Αμενχοτέπ Α’ ή Αμένωφις: 1.514 π.Χ. – 1.439 π.Χ.  
3.Τούθμωσις Α΄(Thuthmose): 1.493 π.Χ. – 1.482 π.Χ. 
4.Τούθμωσις Β’: 1.482 π.Χ. – 1.479 π.Χ. 
5. η Χατσεπσούτ:  1.479 π.Χ. – 1.458 π.Χ. 
6.Τούθμωσις Γ’: 1.479 π.Χ. – 1.426 π.Χ. 
7.Αμενχοτέπ Β’ ή Αμένωφις: 1.426 π.Χ. – 1.400 π.Χ. 
8΄.Τούθμωσις Δ΄: 1.400 π.Χ. – 1.390 π.Χ. 
9.Αμενχοτέπ Γ’ ή Αμένωφις : 1.390 π.Χ. – 1.353 π.Χ. 
10.Αμένωφις Γ’ ή Αμενχοτέπ Δ’, ή Ακενατών ή Εχνατών: 1.353 π.Χ. -1.336 
π.Χ. 
11.Σμενκαρέ (:γιος Ακενατών): 1.335 π.Χ. – 1.332 π.Χ. 
12.Τουταγχαμών (ο 10ετής αδελφός του Σμενκαρέ): 1.332 π.Χ. – 1.323 π.Χ. 
13. Αϊ : 1.323 π.Χ. – 1.319 π.Χ. 
14.Χορεμχέμπ:  1.319 π.Χ. – 1.292 π.Χ.   >  
 

 
1.506 π.Χ.: Αθήναι: ο μύθος ανάγει τα «Παναθήναια» στα 1506 π.Χ.  
 
 
1460 π.Χ.: Ασία: η Χεττιτική αυτοκρατορία κυριαρχεί στην κεντρική 
Ανατολή  (1460 π.Χ. – 1200 π.Χ.)  
1460 π.Χ.: Ασία: οι Χετταίοι κυριαρχούν (1460 π.Χ. – 1200 π.Χ.)  
 
 
1.450 π.Χ.: Κρήτη (Τέχνη): «η Παριζιάνα» (τοιχογραφία)  
 < «η Παριζιάνα»: τμήμα τελετουργικής πομπής. Πρόκειται πιθανόν για 
ιέρεια ή ακόμη και θεά, που με την εκλεπτυσμένη μορφή της, το ύφος, τα 
βαμμένα μάτια και χείλη, τα μακριά κατσαρά μαλλιά εντυπωσιάζει. Το μάτι 
εμφανίζεται «κατενώπιον» (όπως στην αιγυπτική και μεσσοποταμιακή 
ζωγραφική)  
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1400 π.Χ.: Μεσοποταμία: αρχή της Ασσυριακής κυριαρχίας στην κεντρική 
Μεσοποταμία  
 
 
1.365 π.Χ.: Αίγυπτος (Τέχνη): Νεφερτίτη, σύζυγος του Τουταγχαμών 
(ασβεστόλιθος)  
< Τα ιδιαίτερα τονισμένα χαρακτηριστικά του προσώπου της Νεφερτίτης 
δείχνουν ότι οι παραδοσιακοί κανόνες απόδοσης της μορφής καταργούνται, 
αλλά η εικόνα της βασίλισσας δεν παύει να υποδηλώνει την εξουσία της. 
Κατά την περίοδο της βασιλείας του Ακενατών η θρησκεία αλλάζει και η 
τέχνη αντιμετωπίζεται με μια πιο φιλελεύθερη στάση. Τα γωνιώδη σχήματα 
αντικαθίστανται από πιο στρογυλλεμένες φόρμες και η ακαμψία με μια 
λιγότερο τυπική και περισσότερο ελεύθερη απόδοση >  
 
 
1.300 π.Χ.: Μεσοποταμία: Ασσύριοι  
  < Ασσύριοι: 1300 – 612 π.Χ.:   
  Οι Ασσύριοι ήταν σημιτικό φύλο που είχαν εγκατασταθεί ήδη από το 3.000 π.Χ. 
και είχαν φτιάξει ένα μικρό βασίλειο στην κοιλάδα της Ασσούρ, 500 μίλια από 
τον ποταμό Τίγρη.  
Οι Ασσύριοι άρχισαν να επεκτείνονται γύρα στα 1.300 π.Χ.  
Τον 10ο αι. π.Χ. ανέτρεψαν τους Κασσίτες.  
Με τους Ασσυρίους έχουμε το τρίτο στάδιο πολιτισμού στη Μεσοποταμία 
Η ακμή της αυτοκρατορίας των Ασσυρίων συμπίπτει με τους βασιλείς Σαργών Β’, 
Σενασερίμπ και Ασσουρμπανιμπάλ 
Τότε κατέλαβαν όλο τον τότε γνωστό κόσμο: Συρία, Φοινίκη, Αίγυπτο  
Η αυτοκρατορία τους έφθασε σε υπερβολικά τεράστιο μέγεθος  
Η μανία τους για κατακτήσεις ήταν μεγαλύτερη από την ικανότητά τους να 
διοικήσουν την αυτοκρατορία τους. >  
Πολιτική οργάνωση Ασσυρίων:  
Το κράτος των Ασσυρίων ήταν μια πολεμική μηχανή  
Οι διοικητές του στρατού ήταν η πιο πλούσια και πιο ισχυρή τάξη, έπαιρναν 
εκτάσεις γης ως ανταμοιβή για τις νίκες τους στον πόλεμο   
  
 
Ασσύριοι: ο πιο αιμοσταγής στρατός των αρχαιότητας  
 
πολεμικές ανακαλύψεις Ασσυρίων  (τεχνολογία πολέμου): 
-σιδερένια ξίφη / βαριά τόξα / -μακριές λόγχες / -ασπίδες / -κράνη / -
πολιορκητική κριοί / -μικρά φρούρια σε ρόδες  
 
1300 π.Χ.: Αίγυπτος (Τέχνη): Σαρκοφάγος του Τουταγχαμών  
< Οι σαρκοφάγοι έφεραν μαγικές ρήσεις που βοηθούσαν την ψυχή να φύγει από 
τον Κάτω Κόσμο και να ταξιδέψει στη μελλοντική ζωή. Ο πλούτος και η  
κοινωνική θέση των Φαραώ εκφράζονταν μέσα από την πολυτελή κατασκευή και 
διαμόσμηση των σαρκοφάγων τους >  
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1230 π.Χ.: Χαναάν: πρώτη εγκατάσταση των Ισραηλιτών στη Χαναάν  
 
 
1220 π.Χ.: Μ. Ασία: καταστροφή της Τροίας VIIa 
1220 π.Χ.: Μ. Ασία: με καταστροφή της Τροίας VIIa ίσως η τελευταία μεγάλη 
εκστρατεία των Μυκηναίων Ελλήνων  
 
 
1.292 π.Χ.: Αίγυπτος: 19η Δυναστεία  
 < Η 19η Δυναστεία είναι η δεύτερη δυναστεία του Νέου Βασιλείου >  
1.292 π.Χ.: Αίγυπτος: 19η Δυναστεία (1.292 π.Χ. – 1.190 π.Χ.) 
Οι φαραώ της 19ης Δυναστείας:  
1.Ραμσής Α’ ή    Ramesses :  1.292 π.Χ. – 1.290 π.Χ. 
2. Σέθος ή Σέθως Α’ : 1.290 π.Χ. – 1.279 π.Χ. 
3. Ραμσής Β’, o Μέγας  ή    Ramesses : 1.279 π.Χ. – 1.213 π.Χ.  
4.Μερνεφθά (: ο 13ος γιος του Ραμσή Β’): 1.213 π.Χ. – 1.204 π.Χ. 
5.Αμωνμές (:σφετεριστής): 1.203 π.Χ. – 1.199 π.Χ. 
6.Σέθος Β’ ή Σέθως Β’ (:γιος του Μερνεφθά): 1.204 π.Χ. -1.198 π.Χ. 
7.Σιπτάχ: 1.198 π.Χ. – 1.193 π.Χ. 
8. η Ταουζέρτ (: η χήρα του Σιπτάχ): 1.193 π.Χ. – 1.190 π.Χ.  >   
 
 
 
 
1200 π.Χ.: Ελλάδα: ευρεία καταστροφή των μυκηναϊκών θέσεων στην Ελλάδα 
 
 
1.190 π.Χ.: Αίγυπτος: 20η Δυναστεία  
< Η 20η Δυναστεία είναι η τρίτη και τελευταία δυναστεία του Νέου Βασιλείου> 
1.292 π.Χ.: Αίγυπτος: 20η Δυναστεία (1.292 π.Χ. – 1.075 π.Χ.) 
 < Ο Μανέθων αναφέρει 12 φαραώ της 20ης Δυναστείας / ενώ ο πάπυρος του 
Τορίνο αναφέρει 10 φαραώ >  
< Οι φαραώ της 20ης δυναστείας : με βάση τον πάπυρο του Τορίνο:  
1.Σετνάχτ (: ο ιδρυτής της 20ης δυναστείας): 1.190 π.Χ. – 1.187 π.Χ. 
2. Ραμσής Γ’ (:γιος Σετνάχτ)<:Ραμσής Γ’: ο τελευταίος μεγάλος φαραώ>:1.187 
π.Χ.-1.156 π.Χ.  
3.Ραμσής Δ’: 1.156 π.Χ. – 1.150 π.Χ. 
4.Ραμσής Ε’: 1.150 π.Χ. – 1.145 π.Χ. 
5.Ραμσής ΣΤ’: 1.145 π.Χ. – 1.137 π.Χ. 
6.Ραμσής Ζ’:  
7. Ραμσής Η’ 
8.Ραμσής Θ’: 1.126 π.Χ. – 1.108 π.Χ.  
9.Ραμσής Ι’: 1.108 π.Χ. – 1.104 π.Χ.  
10. Ραμσής ΙΑ’:  1.104 π.Χ. – 1.075 π.Χ.   >  
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1200 π.Χ.: καταστροφή Χεττιτικής αυτοκρατορίας  
1200 π.Χ.: τέλος Χετταίοι  
1200 π.Χ.: οι λαοί της νότιας Ρωσίας καταστρέφουν την Χεττιτική αυτοκρατορία  
 
 
 
1200 π.Χ.: Αίγυπτος: οι «λαοί της θάλασσας»  εκδιώκονται από την Αίγυπτο  
 
 
1184 π.Χ.: παραδοσιακή χρονολογία της καταστροφής της Τροίας VIIa (: έτσι 
όπως υπολογίστηκε από μεταγενέστερους Ελληνες συγγραφείς)  
 
1171 π.Χ.: Μεσοποταμία: Ελαμίτες  
1171 π.Χ.: Μεσοποταμία: οι Ελαμίτες ρίχνουν τους Κασσίτες  
 
 
1150 π.Χ.: Μυκήναι: τελική καταστροφή της ακρόπολης των Μυκηνών  
 
 
1.110 π.Χ.: Ισπανία/Ιβηρία: ίδρυση Γάδειρα < Φοίνικες>  (: Φοινικικός 
αποικισμός)  
Τα  Γάδειρα ήταν εμπορικός σταθμός των Φοινίκων  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1100 π.Χ.: Αίγυπτος: τέλος του Νέου Βασιλείου της Αιγύπτου (και του 
συγκεντρωτικού κράτους των φαραώ)  
 
1.100 π.Χ.: Ασσυρία: συνθήκες ειρήνης μεταξύ των βασιλέων της Ασσυρίας και 
των γειτόνων τους  
 
 
1.101 π.Χ.: Β. Αφρική – Τύνις: ίδρυση Υτίκης (Φοίνικες)   (: Φοινικικός 
αποικισμός) 
 
 
1100 π.Χ. – 1000 π.Χ.: εισβολή των Δωριέων  
1100 π.Χ. – 1000 π.Χ.: Dorian invasion (: η μυθική επιστροφή των Ηρακλειδών)  
 
 
1100 π.Χ.: Ισραήλ: ο Δαυίδ βασιλεύς του Ισραήλ (1100 π.Χ. – 960 π.Χ.)  
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1050 π.Χ.: Ελλάδα: έναρξη της ευρείας χρήσεως του σιδήρου στην Ελλάδα  
1050 π.Χ.: Ελλάδα: ανανέωση των επαφών με την Κύπρο 
 
1050 π.Χ.: έναρξη του Α’ Ελληνικού αποικισμού  
1050 π.Χ.: Α’ Ελληνικός αποοικισμός (1050 π.Χ. – 950 π.Χ.)  
1050 π.Χ.: Α’ Ελληνικός αποικισμός: ο αποικισμός των Ιώνων και των άλλων 
Ελλήνων (Δωριέων, Αιολέων) από την ηπειρωτική Ελλάδα προς τα νησιά του 
Αιγαίου και προς την ακτή της Μικράς Ασίας  
1050 π.Χ. (Τέχνη): Ελλάδα: έναρξη πρωτογεωμετρικής κεραμικής  
1050 π.Χ.: Ελλάδα: πρωτογεωμετρική κεραμική (1050 π.Χ. – 900 π.Χ.)  
 
 
 
 
1000 π.Χ.: Μεσόγειος: έναρξη της φοινικικής ευμάρειας  
1000 π.Χ.: Φοίνικες: θαλάσσια επέκταση των Φοινίκων (1000 π.Χ. – 750 π.Χ.)  
1000 π.Χ.: εποχή της Φοινικικής ευμάρειας και θαλάσσιας επεκτάσεως των 
Φοινίκων  (1000 π.Χ. – 750 π.Χ.)  
 
975 π.Χ.: Εύβοια: τάφος ήρωα στο Λευκαντί της Ευβοίας  
 
 
960 π.Χ.: Ισραήλ: ο Σολομών βασιλεύς στο Ισραήλ (960 π.Χ. – 931 π.Χ.)  
 
 
 
910 π.Χ.: αρχή της επαναστάσεως των Ασσυρίων  
 
900 π.Χ.: Ασσυρία: συνθήκες ειρήνης μεταξύ των βασιλέων της Ασσυρίας και 
των γειτόνων τους  
 
 
 
875 π.Χ: (Τέχνη): Ελλάδα: Γεωμετρική κεραμική  (875 π.Χ. – 750 π.Χ.)  
 
 
860 π.Χ.: Ασσυρία: συνθήκες ειρήνης μεταξύ των βασιλέων της Ασσυρίας και 
των γειτόνων τους  
 
 
 
854 π.Χ.: Μ. Ανατολή: συνασπισμός βασιλέων της Δαμασκού, της Χαμάτ, των 
Χιττιτών, φοινικικών κρατών, Ισραήλ, Αμμωνιτών, Αιγύπτου εναντίον του 
Σαλμανάσαρ Β’ (Ασσύριοι) 
854 π.Χ.: Μ. Ανατολή: συνασπισμός κρατών εναντίον Ασσυρίων (Σαλμανάσαρ 
Β’)   
 
 
853 π.Χ.: Ασσυρία: συνθήκες ειρήνης μεταξύ των βασιλέων της Ασσυρίας και 
των γειτόνων τους  
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825 π.Χ.:  Εύβοια: εποχή Ευβοϊκής ανάπτυξης ( 825 π.Χ. – 730 π.Χ.)  
825 π.Χ.: Εύβοια: στην περίοδο (825 π.Χ. – 730 π.Χ.) οι ευβοϊκές πόλεις της 
Χαλκίδος και της Ερέτριας είναι οι ηγετικοί οικισμοί στην Ελλάδα  
 < Η Εύβοια, με την Χαλκίδα και την Ερέτρια ηγούνται του Β’ Ελληνικού 
αποικισμού >  
 
 
814 π.Χ.: Β. Αφρική – Τύνις:  ίδρυση Καρχηδόνος (Καρχηδών) < Φοίνικες>  
814 π.Χ.: Β. Αφρική: παραδοσιακή χρονολογία ίδρυσης της Καρχηδόνος 
814 π.Χ.: Β. Αφρική: η Καρχηδών ιδρύεται από την πόλη Τύρο  
 < Η Καρχηδών: η μεγαλύτερη και σπουδαιότερη πόλη της Δυτικής Μεσογείου >  
< Η ιδιοτυπία της Καρχηδόνος: γρήγορα θα αποκοπεί πλήρως από την μητρόπολή 
της, την Τύρο, κυρίως λόγω της κατάκτησης της Τύρου από Πέρσες  / Αντίστοιχο 
παράδειγμα είναι η αποκοπή, υποχρεωτική, της Μασσαλίας από την «μητρόπολή» 
της την Φώκαια >  
< Καρχηδών: η αυτοκρατορία της Καρχηδόνος κατά τον Ε’ αι. π.Χ.:  
Η Καρχηδών δημιουργεί αυτοκρατορία στη Β. Αφρική από τη Λιβύη έως το 
Μαρόκο: Επικυριαρχεί στη δυτική Μεσόγειο.  
Η Καρχηδών επωνομάζεται ως “maritime society” (~ ναυτική κοινωνία):  
Α. αποικίες Καρχηδόνος στη Λιβύη:  
-η Μεγάλη Λέπτις 
-η Οία  
-η Σαβράθα  
Β. αποικίες Καρχηδόνος στην Τυνησία: 
-η Θάψος 
-η Μικρή Λέπτις  
-το Αδραμύτιον 
-η Νεάπολις 
-η Ιππών Διάρρρυτος 
-η Ιππών Ρήγιος  
Γ. αποικίες Καρχηδόνος στην Μαυριτανία:  
-η Ιώλ  
Δ. αποικίες Καρχηδόνος στη Σικελία:  
-η Μοτύη  
-η Πάνορμος (: σημ. Παλέρμο) 
Ε. αποικίες Καρχηδόνος στη Σαρδηνία:  
-η Κάραλις  
ΣΤ. αποικίες Καρχηδόνος στην Κορσική (:Κύρνος): 
-η Αλαλία (:εκδίωξη Φωκαέων)  
Ζ. αποικίες Καρχηδόνος στη Νότια Ισπανία:  
-η Μαλάκη (: σημ. Μάλαγα)    (πρσχ: ενώ Μαινάκη: ελληνική αποικία Φωκαέων)  
-η Νέα Καρχηδών  
-τα  Γάδειρα      >  
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800 π.Χ.: Εύβοια: ίδρυση της Ερέτριας  
 
800 π.Χ.: Βόρεια Συρία: οι Ευβοείς και οι Κύπριοι δημιουργούν εμπορικό σταθμό 
στην Αλ Μίνα (: στο στόμιο του Ορόντη ποταμού, στη βόρεια Συρία 
800 π.Χ.: Συρία: Αλ Μίνα: ίδρυση εμπορικού σταθμού από Ευβοείς και Κυπρίους  
800 π.Χ.: Συρία: η Αλ Μίνα βρίσκεται σε στρατηγική γεωγραφική θέση για τις εξ 
ανατολών εμπορικές εισαγωγές-εξαγωγές  
 
 
 

 
 
 
776 π.Χ.: καταγραφή πρώτων Ολυμπιακών αγώνων 
   776 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες: (1η Ολυμπιάδα)  
 < Ολυμπιακοί αγώνες προϋπήρχαν, αλλά από τότε υπάρχουν στοιχεία για την 
πρώτη επίσημη καταγραφή τους>  
776 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες: κράτησαν 1168 χρόνια (από το 776 π.Χ. έως και το 
393 μ.Χ., οπότε καταργήθηκαν με διάταγμα του αυτοκράτορος του Βυζαντίου, 
Θεοδοσίου Α’.   Μέχρι τότε διεξήχθησαν 293 Ολυμπιάδες)  
776 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες: (1η Ολυμπιάδα): Σύμφωνα με τον Παυσανία οι 
πρώτες 14 Ολυμπιάδες είχαν μόνον ένα αγώνισμα:  το στάδιο  
 < «στάδιον»: αγώνισμα δρόμου μήκους 192, 28 μέτρων >  
776 π.Χ.:Ολυμπιακοί αγώνες (1η Ολυμπιάδα): Κόροιβος, Ηλείος, νικητής στο 
αγώνισμα στάδιον  
776 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (1η Ολυμπιάδα): το έπαθλον για τον νικητή 
Κόροιβο στο αγώνισμα του σταδίου ήταν ένα μήλο  
776 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (1η Ολυμπιάδα): οι αγώνες κρατούν μία ημέρα 
(αφού σε μία ημέρα γίνεται και το μοναδικόν αγώνισμα, εκείνο του σταδίου)  
  < Τις ημέρες των Ολυμπιακών αγώνων απαγορευόταν με ποινή θανάτου η 
είσοδος των γυναικών, και μάλιστα των εγγάμων, στην Αλτι. Στην μοναδική 
γυναίκα που επιτρεπόταν να παρακολουθήσει τους αγώνες στο στάδιο ήταν η 
ιέρεια της Δήμητρος Χαμύνης, η οποία καθόταν στο βωμό της της θεάς Δήμητρος.  
Μοναδικό παράδειγμα παραβιάσης του απαγορευτικού νόμου ήταν η περίπτωση 
της Καλλιπάτειρας, της κόρης του Διαγόρα, του Ροδίου, η οποία εισήλθε στο 
στάδιο μεταμφιεσμένη σε γυμναστή για να συμπαρασταθεί στον αθλητή γιο της. 
Στον ενθουσιασμό της για την νίκη του γιου της στο αγώνισμα της πυγμής παίδων 
αποκαλύφθηκε, αλλά συγχωρέθηκε από σεβασμό στην αθλητική παράδοση των 
Διαγοριδών με τις τρεις γενιές Ολυμπιονικών.  
Το πρόγραμμα των αγωνισμάτων στους Ολυμπιακούς αγώνες; 
1η ημέρα: έναρξη των Ολυμπιακών αγώνων   
Πρόγραμμα 1ης ημέρας:  
Α)Ορκωμοσία στο Βουλευτήριο στο άγαλμα του ορκίου Διός.  
Ορκίζονται αθληταί, γυμνασταί τους, οι πατέρες ή οι αδελφοί των νέων αθλητών, 
πως ασκήθηκαν για δέκα μήνες, και ο όρκος περιείχε τη δέσμευση ότι οι αθληταί 
θα αγωνιστούν τίμια, ότι οι Ελλανοδίκαι θα είναι αμερόληπτοι 
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1η ημέρα (συνέχεια):  
Από το 396 π.Χ. κ.ε. αγώνες κηρύκων και σαλπτιγκτών 
Πρόγραμμα 2ης ημέρας: 
Α) ιπποδρομίες, αρματοδρομίες στον ιππόδρομο 
Β) απόγευμα 2ης ημέρας: αγωνίσματα παίδων 
Γ) βράδυ 2ης ημέρας: νυκτερινές νεκρικές ιεροτελεστίες προς τον Πέλοπα 
Πρόγραμμα 3ης ημέρας:   
(Η 3η ημέρα: η σπουδαιότερη ημέρα των Ολυμπιακών αγώνων) 
α) πρωί: η κύρια θυσία  (:η εκατόμβη των Ηλείων) 
β) πανηγυρική πομπή όλων των αρχόντων, των θεωρών, και του πλήθους από το 
Πρυτανείο προς τον μεγάλο βωμό του Διός.  
γ) πρόθυση (: πρώτη κρηπίδα του βωμού του Διός): θυσιάζονται οι 100 ταύροι  
δ) απόγευμα: αγωνίσματα του δρόμου, οι προκριματικοί του σταδίου, οι τελικοί 
του δολίχου, σταδίου και διαύλου.  
δρόμος: ή στάδιο: δρόμος ταχύτητος μήκους ενός σταδίου (: «σταδιονίκης»)  
δίαυλος: δρόμος ταχύτητος δύο σταδίων. 
δόλιχος: (δολιχός = μακρός): αγών δρόμου αντοχής  
Πρόγραμμα 4ης ημέρας:  
Τα βαριά αγωνίσματα της πάλης, πυγμής, παγκρατίου και οπλίτη δρόμου.  
πυγμή:  (: πυγμαχία): τα κτυπήματα είχαν στόχο την κεφαλή και το πρόσωπο του 
αντιπάλου. Απαγορεύονταν οι λαβές και τα λακτίσματα.  
Η πυγμή διεξάγεται σε ειδικό μέρος του σταδίου.  
Στην πυγμή δεν υπάρχει περιορισμός χρόνου και χώρου.  
Αν το αποτέλεσμα του αγώνος αργούσε πολύ, τότε οι κριταί  επέβαλλαν την 
«κλίμακα» : δηλαδή εναλλαγή κτυπημάτων δίχως προσπάθεια άμυνας. Ώσπου να 
αποχωρήσει ο είς εκ των δύο αντιπάλων.  
οπλίτης δρόμος: πολεμικό αγώνισμα δρόμου διαύλου οπλιτών.  
Αρχικά οι δρομείς φορούσαν πανοπλία, μετά τα Μηδικά όμως απέβαλαν τις 
κνημίδες και το κράνος.  
Πρόγραμμα 5ης ημέρας:  
Πανηγυρική τελετή ανακηρύξεως των ολυμπιονικών, και στεφανώσεώς τους 
μπροστά στο άγαλμα του πρόναου του ναού του Διός. Οι δε θεαταί έρραιναν με 
άνθη και φύλλα (: «φυλλοβολία») τους ολυμπιονίκες. >  
 
  
 
 
 
 
 
 
775 π.Χ.: Ιταλία (Δυτικές ατκές): οι Ευβοείς ιδρύουν εμπορικό σταθμό στον 
κόλπο της Νεαπόλεως στις νήσους Πιθηκούσαι – Ισκια  
775 π.Χ.: Ιταλία: Β’ Ελληνικός αποικισμός: σταθμός στις νήσους Πιθηκούσαι 
(Εύβοια/Ιωνες)  
 
 
772 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (2η Ολυμπιάδα)  
772 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (2η Ολυμπιάδα): Αντίμαχος, Ηλείος, νικητής στο 
αγώνισμα στάδιον  
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772 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (2η Ολυμπιάδα): έπαθλο για τον νικητή του σταδίου, 
τον Αντίμαχο, ένα μήλο  
 
768 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (3η Ολυμπιάδα)  
768 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (3η Ολυμπιάδα): Ανδροκλος, Μεσσήνιος, νικητής 
στο αγώνισμα στάδιον  
768 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (3η Ολυμπιάδα): έπαθλο για τον νικητή του σταδίου, 
τον Ανδροκλο, ένα μήλο  
 
 
 
764 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (4η Ολυμπιάδα)  
764 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (4η Ολυμπιάδα): Πολυχάρης, Μεσσήνιος, νικητής 
στο αγώνισμα στάδιον  
764 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (4η Ολυμπιάδα): έπαθλο για τον νικητή του σταδίου, 
τον Πολυχάρη, ένα μήλο  
 
 
 
760 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (5η Ολυμπιάδα) 
760 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (5η Ολυμπιάδα): Αισχίνης, Ηλείος, νικητής στο 
αγώνισμα στάδιον  
760 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (5η Ολυμπιάδα): έπαθλο για τον νικητή του σταδίου, 
τον Αισχίνη, ένα μήλο  
 
 
 
756 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (6η Ολυμπιάδα) 
756 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (6η Ολυμπιάδα): Οιβώτας, Δυμαίος, νικητής στο 
αγώνισμα στάδιον  
756 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (6η Ολυμπιάδα): έπαθλο για τον νικητή του σταδίου, 
τον Οιβώτα, ένα μήλο  
 
 
 
756 π.Χ.: Εύξεινος Πόντος: ίδρυση Τραπεζούς     (- Β’ Ελληνικός αποικισμός) 
< Τραπεζούς: ιδρύεται από την Σινώπη που ήταν αποικία της Μιλήτου  
το όνομα Τραπεζούς: από το σχήμα της θέσης της  
θέση Τραπεζούντος: νοτιοανατολικές ακτές του Ευξείνου Πόντου.  
Η Τραπεζούς ήταν ασφαλές λιμάνι. Από την Τραπεζούντα εκκινούσε η μεγάλη 
οδός προς το εσωτερικό της Μ. Ασίας . > 
 
 
 
 
755 π.Χ.: Αθήναι (Τέχνη - κεραμική): αττικός γεωμετρικός αμφορέας (ζωγράφος 
του Διπύλου) 
 < Είναι επιτάφιο αγγείο με μεγάλες διαστάσεις. Υψος αμφορέα: 1.62 μ. Στην 
ορθογώνια μετόπη, στο ύψος των λαβών, εικονίζεται μια σκηνή θρήνου. 
Πρόκεται για ένα από τα σπουδαιότερα δείγματα της γεωμετρικής περιόδου. Οι 
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μεγάλοι  αμφορείς και κρατήρες τοποθετούνταν επάνω στους τάφους ως 
«σήματα» και εμφανίστηκαν μετά τον 8ο αι. π.Χ. Δεν είχαν πρακτική χρήση. Η 
δομή, η άρθρωση και το μέγεθός τους τα κάνει να υπερβαίνουν την απλή 
κεραμική και να μεταβάλλονται σε καθαρά αρχιτεκτονικές και πλαστικές μορφές. 
Η διακόσμηση των επιτάφιων αυτών αγγείων αναφέρεται στο νεκρό (θρήνος, 
πρόθεση, εκφορά)  
 
 
 
 
754 π.Χ.: Ρώμη: περίοδος βασιλείας (754/753 π.Χ. – 509 π.Χ.)  
  < Περίοδος βασιλείας: 7 βασιλείς (753 π.Χ. – 509 π.Χ.)>  
< Οι 7 βα;σιλείς της Ρώμης κατά την περίοδο της βασιλείας:  
1.Ρωμύλος : 754 π.Χ. – 717 π.Χ. : ο ιδρυτής  
     (συμβασιλεύς: ο Τίτος Τάτιος (:Σαβίνος) 
2.Νουμάς Πομίλιος (:Σαβίνος): 717 π.Χ. – 673 π.Χ.  
      τίθενται οι θεσμοί της ρωμαϊκής θρησκείας  
3.Τύλλος Οστίλλιος : 672 π.Χ. – 641 π.Χ.  
       διαμόρφωση του στρατιωτικού κώδικα  
       πόλεμος Τύλλου Οστίλλιου εναντίον της Αλμπα Λόνγκα  
4. Αγκος Μάρκιος (: Σαβίνος)  
       Ο  Αγκος Μάρκιος ήταν εγγονός του Νουμά Οστύλλιου  
      Επέκταση της Ρώμης έως τη θάλασσα  
      Ίδρυση του λιμένος της Οστιας  
Ετρουσκική ηγεμονία:  (περίοδος βασιλείας  Ρώμης) 
5.Ταρκύνιος Πρίσκος (ο 1ος βασιλεύς της Ετρουσκικής ηγεμονίας) : 616 π.Χ. – 
579 π.Χ. 
       Πατήρ του Ταρκύνιου Πρίσκου ήταν ο Δημάρατος από την Κόρινθο 
       Ο Ταρκύνιος Πρίσκος ήταν από την Ταρκυνία  
       Ο Ταρκύνιος Πρίσκος ήταν ο πρώτος Ετρούσκος βασιληάς της Ρώμης  
       Ο Ταρκύνιος Πρίσκος δολοφονήθηκε από τους γιους του Αγκου Μάρκιου 
[ τον θεωρούσαν σφετεριστή ] 
6. Σέρβιος Τύλλος (ο 2ος βασιλεύς της Ετρουσκικής ηγεμονίας):  
        Ο Σέρβιος Τύλλος ήταν ταπεινής καταγωγής  
        Ο Σέρβιος Τύλλος θεωρείται ότι προσέφερε πολλά:  
                 - κατανομή πολιτών σε τάξεις 
                 - (στρατός): κατονομή πολιτών σε εκατονταρχίες  
                 - διαίρεση πόλης σε 4 εδαφικές φυλές 
       Ο Σέρβιος Τύλλος δολοφονήθηκε από τους γιους του Ταρκύνιου Πρίσκου  
7. Ταρκύνιος ο υπερήφανος (ο 3ος βασιλεύς της Ετρουσκικής ηγεμονίας) :  - μέχρι 
το 509 π.Χ.   
       Ο Ταρκύνιος ο υπερήφανος ήταν γιος του Ταρκύνιου Πρίσκου   
       Πόλεμος Ταρκυνίου (Ρώμης) εναντίον γειτονικών λαών  
       Ο Ταρκύνιος υπερήφανος συνεχίζει το οικοδομικό έργο του πατέρα του, του 
Ταρκύνιου Πρίσκου  
       Επί Ταρκυνίου του υπερήφανου: κατασκευή της Κλοάκα Μάξιμα (:μεγάλος 
υπόνομος) έτσι επιτυγχάνεται η αποστράγγιση μέρους της Αγοράς (Forum) 
       Εξέγερση Ρωμαίων πολιτών κατά Ταρκυνίου  (509 π.Χ.)  
      αφορμή της εξέγερσης κατά Ταρκυνίου: αυτοκτονία της Λουκρητίας  
            (η Λουκρητία: είχε καοποιηθεί ερωτικώς από έναν από τους γιους του 
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Ταρκυνίου) 
      Εξέγερση Ρωμαίων κατά Ταρκυνίου: ο Λεύκιος Ιούνιος Βρούτος ξεσήκωσε 
τον πληθυσμό και εκδίωξε τους τυράννους από τη Ρώμη          >  
 
 
  
 
753 π.Χ.: Ρώμη:  ίδρυση Ρώμης  
   < 753 π.Χ.: παραδοσιακή χρονολογία ίδρυσης της Ρώμης >  
  < Κατ’ άλλους η ίδρυση Ρώμης ανάγεται στα 754 π.Χ. >  
 
 
752 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (7η Ολυμπιάδα)  
752 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (7η Ολυμπιάδα): αλλάζει το έπαθλο για τον νικητή 
752 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (7η Ολυμπιάδα): έπαθλο για τον νικητή 
καθιερώνεται ο «κότινος»   (: κλαδί ιερής αγριελιάς)  
752 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (7η Ολυμπιάδα): Δαϊκλής, Μεσσήνιος, νικητής στο 
αγώνισμα στάδιον  
 
 
Β’ Ελληνικός αποικισμός:    ~ 750 π.Χ. – 500 π.Χ.: 
Φαινόμενο μοναδικό στην ιστορία της αρχαιότητας  
Σύμφωνα με μεγάλους ιστορικούς π.Χ. Bengtson «Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδος» 
μπορεί να συγκριθεί ως φαινόμενο με την εποχή των μεγάλων ανακαλύψεων όπου 
Ιβηρες θαλασσοπόροι (Ισπανοί και Πορτογάλοι) εξερεύνησαν τον κόσμο 
(ανακάλυψη Αμερικής, περίπλους Αφρικής κ.λ.π.)  
Εχουμε τρία κύματα ελληνικού αποικισμού:  
Ο πρώτος ελληνικός αποικισμός αφορά τον αποικισμό των παραλίων της Μ. 
Ασίας. 
Ο δεύτερος ελληνικός αποικισμός αφορά τον αποικισμό από τους Ελληνες όλης 
της λεκάνης της Μεσογείου και του Ευξείνου Πόντου, μάλιστα υπάρχουν κάποιες 
απόψεις σύμφωνα με τον Ηρόδοτο ότι ξεπέρασε και τις Ηράκλειες στήλες.  
Ως τρίτος ελληνικός αποικισμός από κάποιους ιστορικούς θεωρείται η εκστρατεία 
του Μ. Αλεξάνδρου και  οι ελληνικές πόλεις που ιδρύει ο ίδιος αλλά και οι 
διάδοχοί του (Αλεξάνδρειες, Εδεσσα, Βέροια, Βερενίκη, Αντιόχειες, κλπ.) 
 
πρώτες ύλες και περιοχές όπου οι έλληνες τις αναζήτησαν στον Β’ Ελληνικό 
αποικισμό: 
Δυτική Μεσόγειος:  
Ιβηρική χερσόνησος: κασσίτερος, χαλκός  
Κεντρική και Βόρεια Ιταλία: χαλκός, σίδηρος (της Ελβας) 
Ανατολική Μεσόγειος:  
Εύξεινος Πόντος: χρυσός (:Κολχίς) 
Βόρεια Μ. Ασία: σίδηρος  
Κύπρος: χαλκός  (: Κύπρος: το νησί του χαλκού)  
Θράκη: χρυσός (: Παγγαίον όρος)  
 
Και οι Φοίνικες παρουσίασαν αντίστοιχες αποικιακές τάσεις.  
Οι διαφορές του ελληνικού αποικισμού με τον φοινικικό αποικισμό:  
1)Οι Φοίνικες δεν αναζητούσαν γη για να εγκατασταθούν, μόνον αγκυροβόλια, 
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εμπορικούς σταθμούς  
Οι Φοίνικες ως σημεία εγκατάστασης επέλεγαν τοποθεσίες που ήταν:  
α) νησιά στο ανοιχτό πέλαγος  
β) ακρωτήρια  
γ) υπήνεμες ακτές  
2)Οι Φοίνικες δεν είχαν εργατικό δυναμικό (πληθυσμό) για να ιδρύσουν αποικίες 
όπως οι Ελληνες 
Ετσι λίγες μόνον από τις εγκαταστάσεις των Φοινίκων πήραν μεγάλες διαστάσεις 
(π.χ. Καρχηδόνα)  
3) Σε αντίθεση με τις ελληνικές αποικίες, οι αποικίες των Φοινίκων έμειναν για 
πολύ καιρό εξαρτημένες πολιτικά από την μητρόπολή τους 
4. Μόνον μερικές αποικίες των Φοινίκων είχαν ιδρυθεί στην ενδοχώρα  
5. Ο Β’ Ελληνικός αποικισμός καλύπτει ολόκληρη την Μεσόγειο, ενώ ο 
αποικισμός των Φοινίκων καλύπτει περιοχές μόνον της δυτικής Μεσογείου (: 
Βόρεια Αφρική, Σαρδηνία, Σικελία, νότια παράλια Ισπανίας)  
< - πηγή: περί των διαφορών ελληνικού και φοινικού αποικισμού από το 
αντίστοιχο λήμμα της Πάπυρος-Λαρούς Μπριτάννικα >  
 
 
 
750 π.Χ.: Κ. Ιταλία: ίδρυση Κύμη (Κ. Ιταλία)   (Χαλκίς, Κύμη, Ερέτρια) < Β’ 
Ελληνικός αποικισμός>   
<θέση Κύμης: η Κύμη στις δυτικές ακτές Ιταλίας, στην Καμπανία, στον κόλπο 
της Νεάπολης, Η Κύμη ήταν  Ιωνική αποικία. Ιδρύθηκε από Ευβοείς (:Χαλκίς, 
Κύμη, Ερέτρια)  
Η Κύμη ιδρύει αργότερα ως αποικία την Νεάπολιν (Naples) ή Παλαιόπολιν ή 
Παρθενόπη  
< βλ. χαλκιδικό αλφάβητο >  
< βλ. σιβυλλικό μαντείο: η Κυμαία Σίβυλλα >  
< βλ. ναυμαχία της Κύμης: 474 π.Χ. ο Ιέρων Α’ των Συρακουσών νικά τους 
Ετρούσκους >  
  
 
 
750 π.Χ.: Κόρινθος (αγγειογραφία – κεραμεική): Η Κόρινθος κατακτά όλες τις 
αγορές της Δύσης (αποικίες)  
 
 
 
748 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (8η Ολυμπιάδα) 
748 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (8η Ολυμπιάδα): Ανολυμπιάς (για τους Ηλείους) 
748 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (8η Ολυμπιάδα): την διοργάνωση ανέλαβε η 
Πίσα 
748 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (8η Ολυμπιάδα): αγωνοθέται οι Πισαίοι  
748 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (8η Ολυμπιάδα): Αντικλής, Μεσσήνιος, στάδιον  
 
 
 
744 π.Χ.; Ολυμπιακοί αγώνες (9η Ολυμπιάδα)  
744 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώς (9η Ολυμπιάδα): Ξενόδοκος, Μεσσήνιος, στάδιον  
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744 π.Χ.: Μεσοποταμία: η Ασσυριακή αυτοκρατορία στην ακμή της (744 π.Χ. – 
612 π.Χ.)  
744 π.Χ.: Μεσοποταμία: ακμή Ασσυρίων (744 π.Χ. – 612 π.Χ.)  
 
 
740 π.Χ. Ολυμπιακοί αγώνες (10η Ολυμπιάδα) 
740 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (10η Ολυμπιάδα): Δωτάδης, Μεσσήνιος, στάδιον 
 
 
 
740 π.Χ.: Αθήναι: (Τέχνη/ κεραμική / αγγειοπλαστική) 
740 π.Χ.: Αθήναι: αθηναϊκό γεωμετρικό αγγείο (απεικόνιση: πομπή στον τάφο).  
Αυτό το αγγείο είναι μεγάλου ύψους 1.23 εκ., το οποίο λειτουργούσε ως ταφικό 
σήμα.  
 
 
736 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (11η Ολυμπιάδα) 
736 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (11η Ολυμπιάδα): Λεωχάρης, Μεσσήνιος, στάδιον  
 
 
735 π.Χ.: Σικελία: ίδρυση Νάξος Σικελίας  -  (Χαλκίες: Ιωνες) <  Β’ Ελληνικός 
αποικισμός >  
< η Νάξος: είναι η πρώτη ελληνική αποικία στη Σικελία  
< Νάξος ιδρύεται από Χαλκιδείς.  
το όνομα Νάξος: Τιμητικά το όνομα προς την νήσον Νάξον, επειδή οι Νάξιοι 
προσέφεραν τα πλοία για τον αποικισμό.  
θέση Νάξου: στην ανατολική ακτή Σικελίας, στις υπώρειες της Αίτνας 
Η Νάξος ως δικές της αποικίες ιδρύει στη Σικελία: την Κατάνη και τους 
Λεοντίνους >  
 
 
734 π.Χ.: Κέρκυρα: ίδρυση Κέρκυρας από Κορινθίους (Β’ Ελληνικός αποικισμός  
 < 733 π.Χ.: Κέρκυρα: ίδρυση Κέρκυρας από Κορινθίους >  
 
734 π.Χ.: Σικελία: ίδρυση Συρακούσαι    (Κόρινθος/Δωριείς) – Β’ Ελληνικός 
αποικισμός  
Συρακούσαι: η κυριότερη ελληνική πόλη της Σικελίας  
 < άλλη ημερομηνία για ίδρυση Συρακουσών: 733 π.Χ. >  
< χρησμός για την ίδρυση των Συρακουσών: στο χρησμό αυτό (μαντείου Δελφών) 
αναφέρονται σχέσεις του Αλφειού και της Αρέθουσας (:Παυσανίας, 5, 7, 3) >  
Η αυθεντικότητα του χρησμού (για την ίδρυση των Συρακουσών): δεν είναι 
γενικά παραδεκτή> 
θέση Συρακουσών: ανατολική ακτή της Σικελίας  
αι Συρακούσαι απέχουν 53 χλμ νότια της Κατάνης  
οικιστής Συρακουσών: Αρχίας, το γένος των Βακχιαδών  
το όνομα Συρακούσαι: το όνομά της προέρχεται από το γειτονικόν έλος 
«Συρακώ» ή «Λυσιμέλεια»  
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 Η πρώτη εγκατάσταση των Κορινθίων αποίκων έγινε στην νήσο Ορτυγία. Με την 
πάροδο του χρόνου η νήσος Ορτυγια συνδέθηκε με την απέναντι ακτή με μια 
γέφυρα. Ετσι αι Συρακούσαι είχαν δύο λιμάνια:  
Οι 2 λιμένες των Συρακουσών:  
α) ο ναύσταθμός Συρακουσών: το προς βορράν λιμάνι  
Είναι το μικρότερο, έχει αβαθή ύδατα  
β) το προς νότον λιμάνι:  
Είναι το μεγάλο λιμάνι των Συρακουσών. Προστατευόταν από την νήσο Ορτυγία 
και από το ακρωτήριο του Πλημμυρίου. Ηταν ένα από τα ασφαλέστερα λιμάνια  
Οι συνοικίαι των Συρακουσών – τοπογραφία Συρακουσών:  
1ον: η νήσος Ορτυγία 
Ναοί και αξιοθέατα της συνοικίας:  
η κρήνη Αρέθουσα (τροφοδροσία νερού),  
ο ναός του Απόλλωνος (:δωρικός, αρχιτέκτονες: Κλεομένης και Επικλής: Κνίδιοι) 
ο ναός της Αρτέμιδος 
ο ναός της Αθηνάς [: διασώζεται ακέραιος, είναι σήμερα ο καθεδρικός ναός των 
Συρακουσών. Οικοδομήθηκε λίγο μετά την νίκη του Γέλωνος στην μάχη της 
Ιμέρας (:480 π.Χ.)] 
ο ναός του Ολυμπίου Διός  
2ον: η Αχραδίνη  (: η πρώτη συνοικία επί ξηράς) 
Η εγκατάσταση στην Αχραδίνη επεκτάθηκε στα τέλη του ΣΤ’ αι. π.Χ.  
Εκεί βρισκόταν η αγορά της πόλης των Συρακουσών, όπως και τα δημόσια 
οικοδομήματα (πρυτανείο, χρηματιστήριο) που αναφέρουν οι επιγραφές. Σήμερα 
δεν διασώζεται τίποτα.  
3ον η Τύχη  
Η συνοικία της Τύχης δημιουργήθηκε λίγο μετά το 480 π.Χ.  
Το όνομα «Τύχη» από το ναό της θεάς Τύχης. Ηταν η πιο πυκνοκατοικημένη 
περιοχή των Συρακουσών.  
4ον: Η Νεάπολις:  
Η συνοικία της Νεαπόλεως ή Τεμενίτιδος δημιουρήθηκε γύρω στα 430 π.Χ.  
Εκεί βρίσκεται το θέατρο χωρητικότητας 10.000 ατόμων, το οποίο οικοδομήθηκε 
τον Γ’ αι. π.Χ. με θέα προς την νήσο Ορτυγία, το μεγάλο λιμάνι, και το Ιόνιο.  
Επίσης εκεί βρίσκεται ο τάφος του Αρχιμήδους, οι ναοί της Δήμητρος και της 
Περσεφόνης. Εκεί βρίσκονται τα λατομεία στα βάρεια της Νεαπόλεως όπου στα 
413 π.Χ. εργάστηκαν με καταναγκαστική εργασία υπόδουλοι οι Αθηναίοι της 
Σικελικής εκστρατείας.  
5ον: αι Επιπολαί 
Η συνοικία των Επιπολών ενσωματώθηκε στην πόλη γύρω στα 396 π.Χ. για 
καθαρά αμυντικούς σκοπούς. Ετσι αι Συρακούσαι προστατεύθηκαν από τείχη που 
έκτισε ο Διονύσιος Α’ (27 χλμ) μεταξύ του 402 π.Χ. και του 397 π.Χ. για να 
προστατευθεί η πόλις από τις επιδρομές των Καρχηδονίων.  
  
 
 
734 π.Χ.: Εύβοια: Ληλάντιος πόλεμος (734 π.Χ. – 680 π.Χ.)  
734 π.Χ.: Εύβοια: πόλεμος για το Ληλάντιο πεδίο μεταξύ Χαλκίδας και Ερέτριας  
734 π.Χ.: Εύβοια: Ληλάντιος πόλεμος (734 π.Χ. – 680 π.Χ.): στον πόλεμο μεταξ 
Χαλκίδος και Ερέτριας για τον έλεγχο του Ληλαντίου πεδίου συμμετέχουν και 
πολλές πόλεις του ελληνικού κόσμου  
734 π.Χ.: Εύβοια: πόλεμος για το Ληλάντιο πεδίο (734 π.Χ.-680 π.Χ.): με το 
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τέλος του πολέμου αυτού έχουμε τον τερματισμό της ευβοϊκής επιρροής  
 
 
 
732 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (12η Ολυμπιάδα) 
732 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (12η Ολυμπιάδα): Οξύθεμις, (Κλεωναίος ή 
Κορωναίος: αμφίβολη η πόλις καταγωγής του), στάδιον  
 
 
 
730 π.Χ.: Κόρινθος: η Κόρινθος γύρω στα 730 π.Χ. η πιο προηγμένη πόλη στην 
Ελλάδα  
 
 
 
730 π.Χ.: Σπάρτη: σπαρτιατική κατάκτηση της Μεσσηνίας (730 π.Χ. - 710 π.Χ.) 
730 π.Χ.: Μεσσηνία: η Μεσσηνία κατακτάται από τους Σπαρτιάτες (730-710 π.Χ.) 
 
 
729 π.Χ.: Σικελία: ιδρυση Κατάνης (Σικελίας)  (:Νάξος Σικελίας/Ιωνες) 
729 π.Χ.: Σικελία: Κατάνη   (ανατολική ακτή Σικελίας) - Β΄Ελληνικός 
αποικισμός  
Η Κατάνη ήταν αποικία των Χαλκιδέων της σικελικής Νάξου   
θέση Κατάνης: ανατολική ακτή Σικελίας, λιμάνι, στις ακτές του Ιονίου πελάγους, 
νότια του όρους Αίτνα, νότια της Νάξου, στην πεδιάδα της Κατάνης, βόρεια των 
Υβλαίων Μεγάρων 
< βλ. νόμοι Χαρώνδα, ΣΤ’ αι. π.Χ.: Ο Χαρώνδας νομοθέτησε στη γενέτειρά του 
την Κατάνη, καθώς και σε άλλες χαλκιδικές αποικίες της Σικελίας και της Κ. 
Ιταλίας. Υπάρχουν αντιφατικές πληροφορίες για τη ζωή του. Ο Χαρώνδρας 
πρέπει να έζησε τον ΣΤ’ αι. π.Χ. >  
<  Η Κατάνη τον Ε’ αι. π.Χ. περιήλθε στον έλεγχο των Συρακουσών  
Στα 475 π.Χ.: ο τύραννος Συρακουσών, ο Ιέρων, εισέβαλε στην Κατάνη. Ο Ιέρων 
εξεδίωξε τους Χαλκιδείς. Ο Ιέρων εποίκισε την Κατάνη με 10.000 Δωριείς και 
την μετονόμασε σε «Αίτνα» 
Στα 461 π.Χ.: οι Χαλκιδείς ξαναγύρισαν στην Κατάνη  
Στα 415 π.Χ.: η Κατάνη υποστήριξε τους Αθηναίους στη Σικελική εκστρατεία  
Στα 403 π.Χ.: ο Διονύσιος Α’, τύραννος Συρακουσών, καταλαμβάνει την Κατάνη. 
Εκτοτε η Κατάνη περιήλθε στη σφαίρα επιρροής των Συρακουσών  
Στα 263 π.Χ.: η Κατάνη καταλήφθηκε από τους Ρωμαίους >  
 
 
 
728 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (13η Ολυμπιάδα) 
728 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (13η Ολυμπιάδα): Διοκλής, Κορίνθιος, στάδιον  
 
 
728 π.Χ.: Σικελία: ίδρυση Λεοντίνοι (Σικελίας) (:Νάξος Σικελίας/Ιωνες)- Β’ 
Ελληνικός αποικισμός  
728 π.Χ.: Σικελία: Λεοντίνοι (ανατολική ακτή Σικελίας)  
Οι Χαλκιδείς της σικελικής Νάξουν ιδρύουν τους Λεοντίνους  
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θέση Λεοντίνων: στην ανατολική ακτή της Σικελίας, βρίσκεται προς την 
ενδοχώρα  
 < βλ. Γοργίας  ο Λεοντίνος, σοφιστής: 483 – 376 π.Χ.> 
 
726 π.Χ.: Σικελία: ίδρυση Υβλαία Μέγαρα (από Μεγαρείς/Δωριείς) – Β’ 
Ελληνικός αποικισμός 
726 π.Χ.: Σικελία: Υβλαία Μέγαρα (ανατολική ακτή Σικελίας)  
Υπάρχουν δύο πιθανές ημερομηνίες για την ίδρυση των Υβλαίων Μεγάρων: 
Η πρώτη ανάγει την ίδρυση των Υβλαίων Μεγάρων περίπου στα 750 π.Χ. Η 
δεύτερη την ανάγει στα 726 π.Χ.  
θέση Υβλαίων Μεγάρων: ανατολική ακτή της Σικελίας, βρίσκεται ανάμεσα στην 
Κατάνη και στις Συρακούσες  
Τα  Υβλαία Μέγαρα ήταν η μητρόπολις του Σελινούντος  
Από αρχαιολογικές ανασκαφές  των Υβλαίων Μεγάρων που αφορούν την 
αρχαϊκή περίοδο έχουμε το πρωϊμότερο δείγμα ογρανωμένης πολεοδομίας από 
τον αρχαίο κόσμο: 3 μεγάλες νεκροπόλεις, αγορά με στοές και ναούς, ηρώον, 
πρυτανείον, οικιστικά τετράγωνα  
< στα 483 π.Χ.: τα Υβλαία Μέγαρα καταστρέφονται από τον Γέλωνα των 
Συρακουσών >  
 
 
725 π.Χ.: Κόρινθος (αγγειογραφία): έναρξη πρωτοκορινθιακής περιόδου  
725 π.Χ.: Κόρινθος: πρωτοκορινθιακή τέχνη: 725 π.Χ. – 640 π.Χ.  
 
 
724 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (14η Ολυμπιάδα) 
724 π,Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (14η Ολυμπιάδα): εισάγεται νέο αγώνισμα: ο 
δίαυλος  
724 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (14η Ολυμπιάδα): με την εισαγωγή του νέου 
αγωνίσματος , του διαύλου, παύει πλέον οι Ολυμπιακοί αγώνες να έχουν μόνο ένα 
αγώνισμα, εκείνο του σταδίου  
724 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (14η Ολυμπιάδα): Δάσμων, Κορίνθιος, στάδιον 
724 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (14η Ολυμπιάδα): Υπηνος, Πισαίος, δίαυλος 
 
 
722 π.Χ.: Μεσσοποταμία: Ασσυρία   Σαργών Β’ άνοδος στο θρόνο  
     < Σαργών Β’: 722 – 705 π.Χ.>  
722 – 705 π.Χ.:  Σαργών Β'   (Sargon Β’)  
 
 
 
722 π.Χ.: Ισραήλ: πτώση του Ισραήλ στον Σαργών Β’  
722 π.Χ.; Σαργών Β’: κατακτά την Κιλικά και τη Συρία (720 π.Χ.)  
 
 
 
720 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (15η Ολυμπιάδα)  
720 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (15η Ολυμπιάδα): εισάγεαι νέο αγώνισμα: ο δόλιχος 
720 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (15η Ολυμπιάδα): Ορσιππος, Μεγαρεύς, στάδιον 
720 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (15η Ολυμπιάδα): ο Ορσιππος, ο Μεγαρεύς, τρέχει 
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γυμνός και κερδίζει ολυμπιακή νίκη (στο αγώνισμα του σταδίου). Εκτοτε το 
γυμνό σώμα καθίσταται ο κανόνας στον αθλητισμό («γυμνικοί αγώνες» - 
μετεξέλιξη: «γυμναστική»)  
720 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (15η Ολυμπιάδα): καθοριστική η συμβολή του 
Ορσιππου, του Μεγαρέως, στην καθιέρωση των «γυμνικών αγώνων»  
720 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (15η Ολυμπιάδα): Ακανθος, Λακεδαιμόνιος, 
δόλιχος  
 
 
720 π.Χ.: Κ. Ιταλία: Σύβαρις (ίδρυση Συβάρεως) (Αχαιοί) < Β’ Ελληνικός 
αποικισμός>  
720 π.Χ.: Κ. Ιταλία: ίδρυση Σύβαρις  (ανατολικές ακτές Ιταλίας)  
< θέση Συβάρεως: πόλη της Λευκανίας, σττις ανατολικές ακτές Ιταλίας, στον 
κόλπο του Τάραντος, ιδρύθηκε η Σύβαρις.  
Η Σύβαρις βρισκόταν στην εύφορη κοιλάδα μεταξύ των ποταμών Κράθιδος και 
Συβάρεως.  
Η Σύβαρις είναι Αχαϊκή αποικία. Ιδρύθηκε από αποίκους από την Αχαϊα και 
Τροιζήνιους.  
Η ευφορία της γης της έφερε τον γρήγορο πλουτισμό και την πολυτελή διαβίωση 
των κατοίκων της. Η Σύβαρις ήταν διαβόητη για την χλιδή και πολυτέλεια του 
τρόπου ζωής των κατοίκων της, επειδή γρήγορα απέκτησαν πλούτο. : βλ. λ: 
«συβαριτισμός» >  
Η Σύβαρις δημιουργεί ως αποικίες της: την Ποσειδωνία και το Μεταπόντιον  
Η Σύβαρις είχε στείλει θησαυρό στην Ολυμπία 
< Η Σύβαρις στα 510 π.Χ. καταστράφηκε από τον Κρότωνα.  
Στην θέση της Συβάρεως στα 444/443 π.Χ. ιδρύθηκαν οι Θούριοι (Πανελλήνια 
αποικία των Αθηναίων) >  
 
 
 
720 π.Χ.: Κιλικία: κατακτάται από τον Σαργών Β’ (Ασσύριοι) 
720 π.Χ.: Συρία: κατακτάται από τον Σαργών Β’ (Ασσύριοι)  
 
 
716 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (16η Ολυμπιάδα) 
716 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (16η Ολυμπιάδα): Πυθαγόρας, Λάκων, στάδιον  
 
 
716 π.Χ.: Σικελία: ίδρυση Μυλαί Σικελίας   <: Ζάγκλη/Μεσσήνη >  - Β’ 
Ελληνικός αποικισμός  
716 π.Χ.: Σικελία: Μυλαί  (βόρεια ακτή Σικελίας)  
  < θέση των Μυλών ή Μύλων: βόρεια ακτή Σικελίας / στο βορειοανατολικόν 
άκρον της Σικελίας >  
< Η Μεσσήνη/Ζάγκλη Σικελίας (Ιωνες) ιδρύει στην βόρεια ακτή Σικελίας τις 
Μυλαίς >  
 < Αι Μυλαί ή Μύλαι ουσιαστικά ήταν οχυρόν  
 < Αι Μύλαι ή Μυλαί είναι το σημερινό: Μιλάτσο της Σικελίας >  
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712 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (17η Ολυμπιάδα) 
712 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (17η Ολυμπιάδα): Πώλος, Επιδαύριος, στάδιον  
 
 
 
710 π.Χ.: Σπάρτη: ολοκλήρωση της κατάκτησης της Μεσσηνίας από τους 
Σπαρτιάτες (730 π.Χ. – 710 π.Χ.)  
 
 
710 π.Χ.: Κ. Ιταλία: ίδρυση Κρότων   < (Αχαιοί από Αχαϊα) – Β΄Ελληνικός 
αποικισμός > 
710 π.Χ.: Κ. Ιταλία: Κρότων (κόλπος του Τάραντος/ ανατολικές ακτές)  
θέση Κρότωνος: πόλη της Καλαβρίας, λιμάνι, στον κόλπο του Τάραντος  
Είναι το σημερινό Krotone. Ο 
Ο Κρότων ιδρύεται στα 710 π.Χ. από Αχαιούς κατόπιν δελφικού χρησμού.  
οικιστής Κρότωνος: ο Μύσκελλος  
< Ο Κρότων γύρω στα 675 π.Χ. ίδρυσε την Καυλωνία 
Στα μέσα του ΣΤ’ αι. π.Χ. ο Κρότων νικήθηκε από τους Λοκρούς και παρήκμασε  
Γύρω στα 530 π.Χ.: έχουμε νέα ακμή του Κρότωνος, που διήρκεσε για 3 αιώνες  
Στα 510 π.Χ. ο Κρότων νικά την Σύβαριν 
Στα 510 π.Χ.: με την αποκατάσταση της δημοκρατίας εκδιώκεται από τον 
Κρότωνα ο Πυθαγόρας με 300 μαθητές του, κατηγορούμενος ως οπαδός 
αριστοκρατικής διακυβέρνησης>  
 
 
 
709 π.Χ.: Κύπρος: ο Σαργών Β’ (βασιλεύς Ασσυρίων) υποτάσσει τα 7 κυπριακά 
βασίλεια που υπήρχαν στο νησί  
709 π.Χ.: Κύπρος: περνά στην κυριαρχία των Ασσυρίων  
  < Κύπρος: κυριαρχία Ασσυρίων : 709 π.Χ. – 669 π.Χ. >  
 
 
708 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (18η Ολυμπιάδα)  
708 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (18η Ολυμπιάδα): εισάγεται νέο αγώνισμα: το 
πένταθλον  
708 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (18η Ολυμπιάδα): εισάγεται νέο αγώνισμα: η πάλη  
708 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (18η Ολυμπιάδα): Τέλλις, Σικυώνιος, στάδιον 
708 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (18η Ολυμπιάδα): Λάμπις, Λακεδαιμόνιος, 
πένταθλον 
708 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (18η Ολυμπιάδα): Ευρύβατος, Λακεδαιμόνιος, πάλη  
 
 
 
706 π.Χ.: Ιταλία: ανατολικές ακτές: ΄Τάρας < Β’ Ελληνικός αποικισμός>  
706 π.Χ.: Κ. Ιταλία: Ίδρυση Τάραντος: 706 π.Χ.  (: άλλη προτεινόμενη 
ημερομηνία):  
< Ο Τάρας είναι Δωρική αποικία. Οικιστής ο Φάλανθος. Το όνομα της αποικίας 
προέρχεται από τον γιο του θεού Ποσειδώνος. Μάλλον ο Τάρας αποικίστηκε από 
τους «παρθενίες». Είναι η σημαντικότερη ελληνική αποικία στις ανατολικές ακτές 
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της Ιταλίας. Από τον Τάραντα πήρε και το όνομά του ο ομώνυμος κόλπος: 
«κόλπος του Τάραντος» >  
 
 
 
 
 
 
 
705 π.Χ.:  Μεσοποταμία: Ασσυρία Σενασερίμπ (Schennacherib)  
   <: Σενασερίμπ: 705 – 681 π.Χ.>  
 
 
 
704 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (19η Ολυμπιάδα)  
704 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (19η Ολυμπιάδα): Μένος, Μεγαρεύς, στάδιον 
 
 
 
700 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (20η Ολυμπιάδα)  
700 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (20η Ολυμπιάδα): Αθηράδας, Λάκων, στάδιον  
 
 
700 π.Χ.: Ελλάδα: εξάπλωση της τακτικής των οπλιτών (700 π.Χ. – 650 π.Χ.) 
700 π.Χ.: τρόπος πολέμου: εξάπλωση της οπλιτικής φάλαγγας (700-650 π.Χ.) 
 
 
~ 700 π.Χ.: Μακεδονία: αρχίζει ο σχηματισμός ομοσπονδιακού κράτους της 
Μακεδονίας  
   <: στην Μακεδονία κυριαρχούν οι Αργεάδες >  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
700 π.Χ.: Ελλήσποντος: ίδρυση Αβυδος  < (Μίλητος/Ιωνες)  - Β’ Ελληνικός 
αποικισμός>  
Η Αβυδος ιΙδρύεται από την Μίλητο 
θέση Αβύδου: Ελλήσποντος, ασιατική ακτή  
Στο στενότερο σημείο του Ελλησπόντου, το καλύτερο φυσικό λιμάνι των 
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Στενών 
Διέθετε ορυχεία χρυσού 
Η Αβυδος αναφέρεται από τον Ομηρο στην Ιλ. Β, Νηών Κατάλογος, Β 836  
< Στα 480 π.Χ. η Αβυδος ήταν η αφετηρία εκστρατείας του Ξέρξη κατά της 
Ελλάδος> 
700 π.Χ.: Ελλήσποντος: ίδρυση  Αβυδος     < Β’ Ελληνικός αποικισμός>  
700 π.Χ.: Ελλήσποντος: Αβυδος   (Μίλητος/Ιωνες)  
700 π.Χ. ίδρυση της Αβύδου Αβυδος (Ελλήσποντος)  <: Μίλητος: Ιωνες> - Β’ 
Ελληνικός αποικισμός  
θέση Αβύδου: το στενότερο σημείο Ελλησπόνοτου, στην ασιατική ακτή  
Το καλύτερο φυσικό λιμάνι των Στενών  
Η Αβυδος διιέθετε ορυχεία χρυσού 
Αναφέρεται στην Ομήρου Ιλιάδα, Νηών Κατάλογος, Β’ 836 >  
< βλ. 480 π.Χ.: αφετηρία εκστρατείας του Ξέρξη κατά της Ελλάδος >  
 
 
 
 
 
 
~ 700 π.Χ.: Ρόδος: η νήσος Ρόδος (Λίνδος, Ιαλυσος, Κάμειρος) συμμετέχει 
στην Δωρική εξάπολιν  
 
 
 
700 π.Χ.: Μ. Ασία: επιδρομή των Κιμμερίων στη Μ. Ασία  
  < Κιμμέριοι: προέρχονται από τη νότια Ρωσία >  
700 π.Χ.: Φρυγία: καταστροφή του βασιλείου του Μίδα από Κιμμερίους  
700 π.Χ.: Περσία: ίδρυση της Μηδικής αυτοκρατορίας (: Μήδοι)  
 
700 π.Χ.: Κ. Ιταλία: ίδρυση Ποσειδωνία (Paestum) < Σύβαρις/Αχαιοί> <-Β’ 
Ελληνικός αποικισμός >  
700 π.Χ.: Κ. Ιταλία: Ποσειδωνία  (κόλπος του Σαλέρνο / Ποσειδωνιακός 
κόλπος)  
θέση Ποσειδωνίας: στον νότιο άκρο του κόλπου του Σαλέρνο ή 
Ποσειδωνιακού κόλπου στην αρχαιότητα   
η Ποσειδωνία ήταν παραθαλάσσια πόλη. Σήμερα η θάλασσα απέχει 750 
μέτρα (:αμμώδης παραλία)  
η Ποσειδωνία είναι η βορειότερη Αχαίκή αποικία  
Γνωστή για τους μνημειώδεις δωρικούς ναούς στην παραλία της 
Ποσειδωνίας  
Η Ποσειδωνία στα τέλη του Ε’ αι. π.Χ. κατακτήθηκε από Λευκανούς.  
Αυτοί εξιτάλησαν το όνομα Ποσειδωνία σε: Paistos ή Paestum.  
πολεοδομία Ποσειδωνίας:  
 H Ποσειδωνία είχε κτιστεί κατά το ιπποδάμειο σύστημα. Είχε ορθογώνια 
περίμετρο 
Η Ποσεισωνία είχε 3 κεντρικές οδούς (:πλατείαι). Αυτές ακολουθούσαν τον 
άξονα ανατολής-δύσης. Είχε επίσης πολλές στενωπούς (καθέτους) με άξονα 
βορρά-νότο.  
Σχηματίζονταν οικοδομικά τετράγωνα αρκετά επιμήκη.  
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οχύρωση της Ποσειδωνιας:  
Η οχύρωση διατηρείται σχεδόν άθικτη σε περίμετρο 4.700 μ. Είναι η πιο 
ενδιαφέρουσα οχύρωση ελληνικών πόλεων της Δύσης.  
τα   ιερά της Ποσειδωνίας:  
Οι ναοί της Ποσειδωνίας είναι το πιο σημαντικό και καλοδιατηρημένο 
σύνολο ναών της Μεγάλης Ελλάδος (:δωρικός ρυθμός)  
α)  ο ναός της Ηρας: η λεγόμενη «Βασιλική»¨ 
Οικοδομήθηκε στα μέσα του ΣΤ’ αι. π.Χ.  
Είναι περίπτερος ναός. Εχει 9 κίονες στις στενές πλευρές, 18 κίονες στις 
μακρές πλευρές.  
Ο σηκός χωρίζεται σε 2 τμήματα από μία κιονοστοιχία στο κέντρο του.  
β) ο ναός της Αθηνάς: 
Ο ναός της Αθηνάς οικοδομήθηκε στα τέλη του ΣΤ’ αι. π.Χ.  
Είναι μικρότερος ναός σε σχέση με τον ναό της Ηρας. Είναι περίπτερος 
εξάστυλος ναός. Εχει 13 κίονες στις μακρές πλευρές.  
γ) το Ποσειδώνιον:  
Το Ποσειδώνιον ήταν αφιερωμένο στην Ηρα. 
Οικοδομήθηκε στα μέσα του Ε’ αι. π.Χ. 
Είναι τα γνωστότερα παραδείγματα δωρικού ρυθμού στην Ιταλία.  
Είναι μεγάλος περίπτερος εξάστυλος ναός.  
Εχει 14 κίονες στις μακρές πλευρές.  
Ο σηκός χωρίζεται σε 3 μέρη με δύο δίτονες κιονοστοιχίες  >  
 
 
 
 
 
 
696 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (21η Ολυμπιάδα)  
696 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (21η Ολυμπιάδα): Παντάλκης, Αθηναίος, 
στάδιον  
 < η πρώτη από τις δύο νίκες του Παντάλκη, στο στάδιον >  
 
 
 
696 π.Χ.: Ταρσός: πολιορκία της Ταρσού από τους Ασσυρίους  
 
 
 
692 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (22η Ολυμπιάδα)  
692 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (22η Ολυμπιάδα): Παντάλκης, Αθηναίος, 
στάδιον 
 < η δεύτερη και τελευταία νίκη του Παντάλκη στο στάδιον >  
 
 
690 π.Χ.: Αθήναι (Τέχνη - κεραμική): πρωτοαττικός λουτροφόρος αμφορεύς 
(ζωγράφος του Αναλάτου) 
< ο συγκεκριμένος λουτροφόρος αμφορέας έχει ύψος 0,80 μ., βρέθηκε στην 
Αττική. Το αγγείο αποτελούσε προφανώς «σήμα» σε τάφο νέου της Αττικής. 
Η αναπαράσταση υποδηλώνει το τέλος της γεωμετρικής εποχής και την αρχή 
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της αρχαϊκής >.  
 
 
 
691 π.Χ.: Ρόδος: Λίνδος: δημιουργεί παράλληλα δύο αποικίες (μία στη Δύση 
και μία στην Ανατολή) 
691 π.Χ.: Ρόδος (Λίνδος): αποικία στη Γέλα (Σικελίας) και στην Φάσηλι 
(Παμφυλίας) 
691 π.Χ.: Ρόδος (Λίνδος): ίδρυση αποικίας στη Γέλα της Σικελίας  
691 π.Χ.: Σικελία: ίδρυση Γέλας από Ροδίους/Λίνδος  (οικιστής: Αντίφημος) 
691 π.Χ.: Σικελία: ίδρυση Γέλας  - προστάτιδα θεά: η Αθηνά Λινδία  
 
691 π.Χ.: Παμφυλία/Λυκία: ίδρυση Φάσηλις (:Λίνδος-Ρόδος) <Β’ Ελληνικός 
αποικισμός>  
691 π.Χ.: Παμφυλία/Λυκία: Φάσηλις: οικιστής στην αποικία της Φασήλιδος 
ο Λάκιος από την Λίνδο (:αδελφός του Αντίφημου, του οικιστή της Γέλας στη 
Σικελία)  
691/690 π.Χ.: Λυκία: ίδρυση Φάσηλις (Λίνδος): οικιστής ο Λάκιος  
690 π.Χ.: Λυκία: ίδρυση Φάσηλις  (: Ρόδιοι/Δωριείς) < Β’ Ελληνικός 
αποικισμός>  
690 π.Χ.: Λυκία: ίδρυση Φάσηλις: προστάτιδα θέα: η Αθηνά Λινδία  
< θέση Φασήλιδος: ήταν πόλη της Λυκίας. Βρίσκεται νοτιοδυτικά της 
Αττάλειας >  
< Η Φάσηλις είχε 3 λιμάνια  
Η Φάσηλις τον ΣΤ΄αι. π.Χ. πήρε μέρος στην ίδρυση του «Ελληνίου» στην 
Ναύκρατη.  
Στα 468 π.Χ. η Φάσηλις απελευθερώνεται από τον Κίμωνα Β’ και γίνεται 
μέλος της Α’ Αθηναϊκής συμμαχίας 
Η Φάσηλις ήταν το όριο μεταξύ συνθηκών (Καλλίειου (449 π.Χ.) και 
Ανταλκιδείου (386 π.Χ.)) όπου επιτρεπόταν στα περσικά πλοία να πλέουν. >  
 
 
688 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (23η Ολυμπιάδα)  
688 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (23η Ολυμπιάδα): εισάγεται νέο αγώνισμα: η 
πυγμή (: πυγμαχία)  
688 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (23 Ολυμπιάδα): η πυγμαχία εμφανίζεται ως 
άθλημα στους Ολυμπιακούς αγώνες  
< το αγώνισμα της πυγμαχίας διεξαγόταν την τέταρτη ημέρα των 
Ολυμπιακών. Αρχιζε το μεσημέρι. >   
688 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (23η Ολυμπιάδα): Ικαρος, Υπερησιεύς, στάδιον  
688 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες: νικητής ο Ονόμαστος από τη Σμύρνη στην 
πυγμή (: πυγμαχία)  
688 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (23η Ολυμπιάδα): ο Ολυμπιονίκης στην πυγμή, 
Ονόμαστος, από τη Σμύρνη, καθόρισε τους κανόνες του αγωνίσματος της 
πυγμής  
 
 
 
688 π.Χ.: Σικελία: ίδρυση Γέλα  (: Ρόδος και Κρήτη/Δωριείς) <Β’ Ελλ. 
Αποικισμός>  
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688 π.Χ.: Σικελία: Γέλα (νότια ακτή Σικελίας)   < Β’ Ελληνικός αποικισμός>  
 < θέση Γέλας: στην νότια ακτή της Σικελίας >  
 < Η Γέλα είναι κοινή αποικία των Ροδίων (Λίνδος) και Κρήτης >  
 
 
 
 
687 π.Χ.: Μ. Ασία: Λυδία: ο Γύγης ιδρύει το βασίλειο των Λυδών  
687 π.Χ.: Λυδία: Γύγης (687 π.Χ. – 652 π.Χ.)  
 
685 π.Χ.: Βόσπορος: ίδρυση Χαλκηδών – <:Μέγαρα> - ( Β’ Ελληνικός 
αποικισμός ) 
685 π.Χ.: Βόσπορος: Χαλκηδών (ασιατική ακτή) < Β’ Ελληνικός αποικισμός> 
< Οι Μεγαρείς στην ασιατική ακτή του Βοσπόρου ιδρύουν την Χαλκηδόνα  
οικιστής Χαλκηδόνος: ο Αρχίας  >  
 
 
 
 
685 π.Χ.: Σικελία: ίδρυση Ακράγας  (:Γέλα/Ρόδος/Λίνδος/Δωριείς) (Β’ Ελλ. 
Αποικισμός) 
685 π.Χ.: Σικελία: Ακράγας  (νότια ακτή Σικελίας)  
< Για τον Ακράγαντα έχουμε δύο πιθανές χρονολογίες ίδρυσής του. Η πρώτη 
αναφέρει το 685 π.Χ., η δεύτερη το 660 π.Χ.  
< θέση Ακράγαντος: δυτικότερα της Γέλας, ανάμεσα στον Σελινούντα και την 
Γέλα. >  
 
 
 
 
684 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (24η Ολυμπιάδα) 
684 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (24η Ολυμπιάδα): Κλεοπτόλεμος, Λάκων, 
στάδιον  
 
 
682 π.Χ.: Αθήνα: επώνυμος άρχων ο Κρέων  
 
681 π.Χ.: Αθήνα: επώνυμος άρχων ο Λυσιάδης  
 
 
680 π.Χ.: Αθήνα: επώνυμος άρχων ο Τλησίας 
 
680 π.Χ.: Εύβοια: τέλος Ληλάντιου πολέμου (734 π.Χ. – 680 π.Χ.) 
680 π.Χ.: Εύβοια: με το τέλος του πολέμου για την κατοχή του Ληλαντίου 
πολέμου μεταξύ Χαλκίδος και Ερέτριας έχουμε την εξασθένηση των πόλεων 
της Ευβοίας στον κυρίως ελλαδικό χώρο  
 
 
680 π.Χ.: Β. Αιγαίο:  ίδρυση Θάσος   <: Πάρος: Ιωνες >  - Β’ Ελληνικός 
αποικισμός  
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680 π.Χ.: Θάσος: οι Πάριοι αποικίζουν την νήσο  
< Οι Πάριοι ιδρύουν την Θάσο >  
 
 
 
 
 
 
680 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (25η Ολυμπιάδα) 
680 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (25η Ολυμπιάδα): εισάγεται νέο αγώνισμα: η 
αρματοδρομία τεθρίππων (: δηλ. αρμάτων με τέσσερα άλογα)   
680 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (25η Ολυμπιάδα): με την εισαγωγή του νέου 
αγωνίσματος, εκείνου της αρματοδρομίας τεθρίππων, οι αγώνες 
επεκτείνονται από μία ημέρα σε δύο ημέρες  
680 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (25η Ολυμπιάδα): οι αρματοδρομίες τεθρίππων 
θα γίνουν  το δημοφιλέστερο, λαμπρότερο και εντυπωσιακότερο από όλα τα 
αγωνίσματα  
680 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (25η Ολυμπιάδα): θεσμοθέτηση τεθρίππου: 
συναγωνίζονται βασιλείς,  τύραννοι, ευγενείς και πλούσιοι που δαπανούν 
περιουσίες για τη συντήρηση των ίππων 
680 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (25η Ολυμπιάδα): το τέθριππον είναι δίτροχο 
άρμα, ελαφρύ που συρόταν από δύο ζευγάρια ίππων. Οι μεσαίοι ίπποι (ή 
ζύγιοι ίπποι) ήταν δεμένοι στο ζυγό. Οι βοηθητικοί ίπποι (ή ακραίοι ίπποι ή 
σειραφόροι ίπποι).  
Το μήκος της διαδρομής του αγωνίσματος με τα τέθριππα άρματα ήταν 12 
γύροι του ιπποδρόμου για τα τέθριππα άρματα.    
680 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (25η Ολυμπιάδα): Θάλπις, Λάκων, στάδιον 
680 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (25η Ολυμπιάδα): Παγώνδα, Θηβαίου, 
τέθριππον (: δηλ. το τέθριππον άρμα, ιδιοκτησίας του Παγώνδα του Θηβαίου 
ενίκησεν εις το αγώνισμα του τεθρίππου άρματος)   
 
 
680 π.Χ.: Κόρινθος (αγγειογραφία): πρωτοκορινθιακή τέχνη: ορύβαλλος του 
680 π.Χ.  
 
 
 
679 π.Χ.:Προποντίς: ίδρυση Κύζικος (Προποντίδα)  
            <: Μίλητος: Ιωνες>- Β’ Ελληνικός αποικισμός 
679 π.Χ.: Προποντίς: Κύζικος  (νοτιοανατολική ακτή)   < Β’ Ελληνικός 
αποικισμός>  
< Η Κύζικος είναι η πρώτη αποικία που ιδρύουν οι Μιλήσιοι στην 
νοτιοανατολική ακτή της Προποντίδος  
θέση Κυζίκου: πόλη της Φρυγίας, στην νοτιοανατολική ακτή Προποντίδος 
(ασιατική ακτή) 
η Κύζικος γνωστή για τα νομίσματά της: «στατήρες κυζικηνού χρυσίου»  
Η Κύζικος βρισκόταν στον εμπορικό δρόμο που ένωνε τον Εύξεινο Πόντο με 
το Αιγαίο.  
τα νομίσματα της Κυζίκου ήταν από τα πιο διαδεδομένα στον ελληνικό κόσμο 
μεταξύ ΣΤ’ και Δ’ αι. π.Χ.  
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Η Κύζικος υποτάχθηκε στους Λυδούς 
Στα 499 π.Χ.: Ιωνική επανάσταση η Κύζικος αποστατεί από τους Πέρσες  
494 π.Χ.: μετά την ναυμαχία της Λάδης υποτάσσεται εκ νέου στους Πέρσες  
Στα 478 π.Χ.: η Κύζικος γίνεται μέλος της Α’ Αθηναϊκής συμμαχίας  
Η Κύζικος στον Πελοποννησιακό πόλεμο αλλάζει συνεχώς στρατόπεδο  
Στα 411 π.Χ.: στη ναυμαχία της Κυζίκου ο Αλκιβιάδης νικά τον σπαρτιατικό 
στόλο  
Με την Ανταλκίδειο ειρήνης (386 π.Χ.): η Κύζικος περνά εκ νέου στους 
Πέρσες  
Στα 378 π.Χ.: η Κύζικος γίνεται μέλος της Β΄Αθηναϊκής συμμαχίας 
Στα 357-355 π.Χ.: με τον Συμμαχικό πόλεμο η Κύζικος αποστατεί από Αθήνα  
Στα 334 π.Χ.; η Κύζικος απελευθερώνεται από τον Μ. Αλέξανδρο μετά την 
νίκη του στον Γρανικό ποταμό. >   

 
 
 
676 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (26η Ολυμπιάδα) 
676 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (26η Ολυμπιάδα): Καλλισθένης, Λάκων, 
στάδιον 
676 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (26η Ολυμπιάδα): Φιλόμβροτος, Λακεδαιμόνιος, 
πένταθλον  <: η πρώτη από τις τρεις νίκες του Φιλομβρότου στο πένταθλον> 
 
 
675 π.Χ.: Κ. Ιταλία: ίδρυση Καυλωνίας (από Κρότωνα) – Β’ Ελληνικός 
αποικισμός  
θέση Καυλωνίας: Κ. Ιταλία, στην ανατολική πλευρά, στον κόλπο του 
Τάραντος 
Η Καυλωνία βόρεια έχει το Σκυλήττιον και νότια τους Επιζεφυρίους 
Λοκρούς  
 
 
 
673 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (37η Ολυμπιάδα): εισάγεται η πυγμαχία των 
παίδων ως άθλημα στους Ολυμπιακούς αγώνες  
 
 
673 π.Χ.:Κ. Ιταλία: Επιζεφύριοι Λοκροί      (ίδρυση Επιζεφυρίων Λοκρών)  
673 π.Χ.: Κ. Ιταλία:  Επιζεφύριοι Λοκροί: (Λοκρίς/Αχαιοί))  - <Β’ Ελληνικός 
αποικισμός > 
θέση Επιζεφυρίων Λοκρών: στις ανατολικές ακτές της Ιταλίας, στα νότια 
παράλια της ανατολικής πλευράς της Κ. Ιταλίας, στον κόλπο του Τάραντος  
Οι Επιζεφύριοι Λοκροί είναι Αχαϊκή αποικία. Ιδρύονται από Αχαιούς της 
Λοκρίδος.  
Οι Επιζεφύριοι Λοκροί είναι η νοτιότερη μεγάλη ελληνική αποικία από την 
ανατολική πλευρά της Κ. Ιταλίας  
Ιδρύθηκαν από αποίκους από την Λοκρίδα, και από τις δύο Λοκρίδες >  
< βλ. Ζάλευκος: νομοθεσία στα 663 π.Χ. >  
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672 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (27η Ολυμπιάδα) 
672 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (27η Ολυμπιάδα): Ευρυβάτης, Αθηναίος, 
στάδιον 
672 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (27η Ολυμπιάδα): Φιλόμβροτος, Λακεδαιμόνιος, 
πένταθλον  
  < η δεύτερη από τις τρεις νίκες του Φιλομβρότου στο πένταθλον >  
672 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (27η Ολυμπιάδα): Δάϊππος, Κροτωνιάτης, 
πυγμή 
672 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (27η Ολυμπιάδα): δημόσιον τέθριππον Ηλείων  
Δυσποντίου  
 
671 π.Χ.: Αθήνα: επώνυμος άρχων ο Λεώστρατος  
 
 
 
 
670 π.Χ.; Ασσύριοι: η Ασσυριακή αυτοκρατορία αρχίζει να παρακμάζει  
  (δες: απελευθέρωση Κύπρου στα 669 π.Χ. από Ασσυρίους)  
 
669 π.Χ.: Αθήνα: επώνυμος άρχων ο Πεισίστρατος  
 
 
 
669 π.Χ.: Κύπρος: τέλος κυριαρχίας Ασσυρίων στην Κύπρο  (709 π.Χ.-669 
π.Χ.)  
669 π.Χ.: Κύπρος: ελεύθερη από Ασσυρίους  
    < Κύπρος: ελεύθερη από το 669 π.Χ. έως το 545 π.Χ.>  
 
 
668 π.Χ.: Αθήνα: επώνυμος άρχων ο Αυτοσθένης  
 
 
 
 
668 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (28η Ολυμπιάδα) 
668 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (28η Ολυμπιάδα): Χιάνις, Λάκων, στάδιον  
  < η πρώτη από τις τέσσερις νίκες του Χιόνι στο στάδιον>  
668 π.Χ.; Ολυμπιακοί αγώνες (28η Ολυμπιάδα): Φιλόμβροτος, Λακεδαιμόνιος, 
πένταθλον  
  < η τρίτη και τελευταία νίκη του Φιλομβρότου στο πένταθλον>  
 
 
 
668 π.Χ.: Πελοπόννησος: μάχη των Υσιών: νίκη Αργους κατά Σπάρτης 
668 π.Χ: μάχη στις Υσιές: ήττα της Σπάρτης από τους Αργείους  
668 π.Χ.: μάχη της Υσίας: νίκη Αργείων κατά Σπάρτης  
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668 π.Χ.: Μεσοποταμία: Ασσυρία  Ασσουρμπανιμπάλ  
  < Ασσουρμπανιμπάλ: 668 – 626 π.Χ.>  
 
664 π.Χ.: Αθήνα: επώνυμος άρχων ο Μιλτιάδης  
 
664 π.Χ.: Σικελία: ίδρυση Ακραι  (Συρακούσαι/Δωριείς) –< Β’ Ελληνικός 
αποικισμός> 
<θέση Ακραι: στην ανατολική ακτή της Σικελίας, βρίσκεται στην ενδοχώρα > 
< Aι Ακραι ήταν η πρώτη αποικία που ίδρυσαν οι Συρακούσαι >  
 
 
 
664 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (29η Ολυμπιάδα) 
664 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (29η Ολυμπιάδα): Χιόνις, Λάκων, στάδιον  
  < η δεύτερη νίκη του Χιόνι στο στάδιον>  
664 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (29η Ολυμπιάδα): Χιόνις, Λάκων, δίαυλος  
   < η πρώτη νίκη του Χιόνι στον δίαυλο >  
 
 
664 π.Χ.: Αίγυπτος: ίδρυση της δυναστείας των Σαϊτών (: Ψαμμήτιχος Α’)  
664 π.Χ.: Αίγυπτος: φαραώ Ψαμμήτιχος Α΄ (664 π.Χ. – 610 π.Χ.)  
 
664 π.Χ.: Αίγυπτος: οι Ελληνες αρχίζουν να διεισδύουν στην Αίγυπτο ως 
μισθοφόροι (Ψαμμήτιχος Α’) και ως έμποροι  
 
 
663 π.Χ.: Κ. Ιταλία:   Επιζεφύριοι Λοκροί:   νομοθεσία Ζαλεύκου  
663 π.Χ.: Κ. Ιταλία: Ζάλευκος (νομοθεσία σε Επιζεφυρίους Λοκρούς) 
Την χρονολογία για την νομοθεσία του Ζαλεύκου στους Επιζεφυρίους 
Λοκρούς την αντλούμε από τον Ευσέβιο.  
Εχουμε αντιφατικές πληροφορίες για τη ζωή του Ζαλεύκου  
663 π.Χ.: Επιζεφύριοι Λοκροί: νομοθεσία Ζαλεύκου  
διατάξεις της νομοθεσίας του Ζαλεύκου:  
1 Ο Ζάλευκος επιτρέπει την μεταβολή των νόμων αλλά με θανατική ποινή  
(έτσι εάν ο νόμος είναι καλός και χρήσιμος «ζη ο τιθείς ει δε μη, τέθνηκεν (ο 
τιθείς τον νόμον) 
2. Ο Ζάλευκος δίνει δυνατότητα έφεσης ως προς την ερμηνεία του νόμου 
Ο εφεσιβάλλων όμως την ερμηνείαν του νόμου εάν έχανε είχε ως ποινή τον 
θάνατον 
Ετσι όπου υπήρχε αμφισβήτηση του νόμου, η ερμηνεία του νόμου έπαιρνε την 
μορφή ενδίκου μέσου κατά του κοσμοπόλιδος  
Εάν η ερμηνεία του κοσμοπόλιδος κρινόταν ορθή τότε θανατωνόταν ο 
εκκαλών 
Εάν η ερμηνεία του κοσμοπόλιδος κρινόταν εσφαλμένη, τότε θανατωνόταν ο 
κοσμόπολις 
Αυτή μολονότι είναι σκληρή, στην ουσία είναι δημοκρατική διάταξη 
  Ποινικό δίκαιο:  
3.Ο Ζάλευκος καθιερώνει την «αρχή του αντιπεπονθότος» (δηλ. το δίκαιον 
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της ανταπόδωσης).  
Παροιμιώδης εκ τούτου η σκληρότητα της νομοθεσίας του Ζαλεύκου  
4. Ο Ζάλευκος αφαιρεί από δικαστές την εξουσία να ορίζουν για κάθε 
αδίκημα την ποινή.  
Τώρα την ποινή για κάθε αδίκημα την ορίζει ο νόμος.  
Συνέπεια τούτου είναι ότι ο δικαστής δεν μπορεί να τιμωρεί κατά βούλησιν. 
Ετσι, λήγει η αυθαιρεσία των δικαστών που επικρατούσε μέχρι τότε  
  Ιδιωτικό δίκαιον:  
5. Η αγοραπωλησία γης έπρεπε να βασίζεται μόνον σε πολύ σοβαρούς λόγους  
< η γη ήταν αναπαλλοτρίωτη / αποικία >  
6. Απαγορεύεται η ύπαρξη μεταπρατών  
< Στη νομοθεσία του Ζαλεύκου αντιμετωπίζεται εχθρικά η δημιουργία τάξης 
εμπόρων>  
7. Περί δανείων:  
Ο Ζάλευκος με την νομοθεσία του απαγορεύει το έγγραφο ως αποδεικτικό 
υπάρξεως δανεισμού. Η απόδειξη δανείου γίνεται μόνον μέσω μαρτύρων.  
οι επιδράσεις της νομοθεσίας του Ζαλεύκου:  
α) Η νομοθεσία του Ζαλεύκου χρησιμοποιήθηκε και εκτός Επιζεφυρίων 
Λοκρών. Κυρίως σε πόλεις της Μεγάλης Ελλάδος 
β) Η νομοθεσία του Ζαλεύκου επηρέασε την ρωμαϊκή νομοθεσία, ειδικά την 
Δωδεκάδελτο  

 
 

 
 
662 π.Χ.:Προποντίς: ίδρυση Συλυμβρία ή Συλυβρία <(Μέγαρα – Β’ 
Ελληνικός αποικισμός> 
θέση Συλυμβρίας: παράλια της Προποντίδος.  
Απέχει 53 χλμ από το Βυζάντιον. Βρίσκεται στην ανατολική Θράκη.  
οικιστής Συλυμβρίας: ο Σήλυ 
Από τον οικιστή της, τον Σύλη, η Συλυμβρία έλαβε και το όνομά της  
Η Σηλυμβρία διέθετε ισχυρά τείχη  
< στα 410 π.Χ.: η Σηλυμβρία καταλήφθηκε από τον Αλκιβιάδη >  
 
 
 
 
 
 
 
660 π.Χ.: ναυμαχία Κερκυραίων κατά Κορινθίων 
660 π.Χ.: ναυμαχία Κερκυραίων κατά Κορινθίων (νίκη Κερκυραίων) 
660 π.Χ.: ναυμαχία Κερκυραίων κατά Κορινίων (: ήττα Κορινθίων) 
660 π.Χ.: ναυμαχία Κερκυραίων κατά Κορινθίων: μετά την ήττα των 
Κορινθίων επιβαρύνεται η θέση των Βακχιαδών στην Κόρινθο  
 
 
 
660 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (30η Ολυμπιάδα) 
660 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (30η Ολυμπιάδα): Χιόνις, Λάκων, στάδιον 
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  < η τρίτη νίκη του Χιόνι στο στάδιον>  
660 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (30η Ολυμπιάδα): Χιόνις, Λάκων, δίαυλος  
  < η δεύτερη νίκη του Χιόνι στον δίαυλο >  
 
659 π.Χ.: Αθήνα: επώνυμος άρχων ο Μιλτιάδης  
 
 
 
 
657 π.Χ.: Κόρινθος: ο Κύψελος γίνεται τύραννος της Κορίνθου  
  < ιστορικό πρόβλημα χρονολόγησης: μία άλλη θεωρία αποδίδει την πτώση 
των Βακχιαδών στην Κόρινθο και την τυραννία που ιδρύει ο Κύψελος στα 
620 π.Χ. – Το πρόβλημα δεν είχε επιλυθεί >  
 
 
657 π.Χ.: Κόρινθος: τυραννία του Κυψέλου (657 π.Χ. – 625 π.Χ.)  
657 π.Χ.: Κόρινθος: Κύψελος τύραννος (657 π.Χ. – 628 π.Χ.>  
    < Κύψελος: του Ηετίωνος και της Λάβδας  
< πατήρ Κυψέλου: ο Ηετίων, απόγονος του βασιλικού οίκου των Λαπιθών 
που εγκαταστάθηκαν στην Πέτρα 
μήτηρ Κυψέλου: η Λάβδα, από το γένος των Βακχιαδών. Η Λάβδα ήταν χωλή. 
Οι Βακχιάδαι μόνον στην περίπτωση του γάμου της Λάβδας δεν τήρησαν τον 
κανόνα της ενδογαμίας, επειδή η χωλή Λάβδα δεν εύρισκε γαμβρό ανάμεσα 
στους Βακχιάδες.  
Οι Βακχιάδαι θεώρησαν τον γιο της Λάβδας, τον Κύψελο, ως μέλος του 
γένους τους. Οι Βακχιάδαι εκχώρησαν στον Κύψελο όταν ανδρώθηκε ένα από 
τα αξιώματα της πολιτείας: τον εξέλεξαν πολέμαρχο  
Ο Κύψελος, όμως «εδημαγώγει το πλήθος». Δεν εφυλάκιζε τους 
καδικασμένους σε πρόστιμο, και χάρισε από τα χρέη των καταδικασμένων σε 
πρόστιμο, τα ποσοστά του προστίμου που ανήκαν σε αυτόν.  
Ο Κύψελος σχημάτισε μίαν «εταιρείαν» >  
657 π.Χ.: Κόρινθος: πραξικόπημα Κυψέλου  
657 π.Χ.: Κόρινθος; η «εταιρεία» του Κυψέλου ρίχνει τους Βακχιάδες  
657 π.Χ.: Κόρινθος: ανατροπή Βακχιαδών  
657 π.Χ.: Κόρινθος: οι Βακχιάδαι άλλοι φονεύονται, άλλοι εξορίζονται, άλλοι 
εγκαταλείπουν την Κόρινθο  
657 π.Χ.: Κόρινθος: οι φυγάδες Βακχιάδες πηγαίνουν στην Κέρκυρα 
657 π.Χ.: Κόρινθος: άλλοι φυγάδες Βακχιάδες πηγαίνουν στη Σπάρτη, στη 
Μακεδονία, στην Καρία, στην Ετρουρία 
657 π.Χ.: Κόρινθος: ο Κύψελος διένειμε τις περιουσίες των νεκρών και 
φυγάδων Βακιαδών σε ακτήμονες  
657 π.Χ.: Κόρινθος: οι ακτήμονες στην Κόρινθο εξακολουθούσαν να είναι 
πολλοί  
657 π.Χ.: Κόρινθος: ο Κύψελος οργανώνει αποικιακές αποστολές στη 
Λευκάδα, το Ανακτόριο, στην Αμβρακία  
 
 
 
 
657 π.Χ.: Βυζάντιον: (ίδρυση Βυζαντίου)  (Μέγαρα/Δωριείς) - Β’ Ελληνικός 
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αποικισμός)  
   < Το Βυζάντιον είναι Δωρική αποικία. Αποικία των Μεγαρέων.  
θέση Βυζαντίου: στην Ευρωπαϊκή ακτή του Ελλησπόντου. Απέναντί του 
(ασιατική ακτή) είχε την Χαλκηδόνα. Χτισμένο στην άκρη τριγωνικής 
χερσονήσου.   
οικιστής Βυζαντίου: ο Βύζας.   
Ο Βύζας κατόπιν δελφικού χρησμού επιλέγει την τοποθεσία  
Το Βυζάντιο βρισκόταν σε μόνιμο ανταγωνισμό με την απέναντι Χαλκηδόνα.  
< Στα 324 μ.Χ. ιδρύθηκε από τον Κωνσταντίνο η “Nova Roma” 
(Κωνσταντινούπολις)>  
 
 
 
 
 
656 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (31η Ολυμπιάδα) 
656 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (31η Ολυμπιάδα): Χιόνις, Λάκων, στάδιον  
  < η τέταρτη νίκη του Χιόνι στο στάδιον>  
656 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (31η Ολυμπιάδα): Χιόνις, Λάκων, δίαυλος  
  < η Τρίτη νίκη του Χιόνη στον δίαυλο>  
 
 
 
655 π.Χ.: Σικυών: πολίτευμα η τυραννίς  
655 π.Χ.: Σικυών: ο Ορθαγόρος είχε εκλεγεί ως πολέμαρχος  
655 π.Χ.: Σικυών: ο Ορθαγόρας γίνεται τύραννος στην Σικυώνα  
655 π.Χ.: Σικυών: περίοδος τυραννίας: 655 π.Χ. – 555 π.Χ.  
 < η Σικυών από το 655 π.Χ. έως το 555 π.Χ. κυβερνήθηκε από τυράννους >  
 
 
655 π.Χ.: Σικυών; η σειρά των τυράννων (655 π.Χ. – 555 π.Χ.) Ορθαγορίδαι 
Ορθαγορίδαι     (Σικυών):  
  -Ορθαγόρας (655 π.Χ.)  
  -Μύρων Α’ (:αδελφός του Ορθαγόρα, Ολυμπιονίκης) < 648 π.Χ. -   >  
  -Αριστώνυμος (: γιος του Μύρωνος Α΄) 
  -Μύρων Β’ (:εγγονός του Μύρωνος Α’)  < 607 π.Χ. – 600 π.Χ.>  
  -Ισόδαμος (: εγγονός του Μύρωνος Α’)  < 600 π.Χ. – κ.ε.   
  -Κλεισθένης (: εγγονός του Μύρωνος Α’, αδελφός του Ισοδάμου) 
συγκυριαρχία Ισοδάμου και Κλεισθένους  
  -Κλεισθένης, ο πολεμικός  < 590 π.Χ. – 570 π.Χ./ 590 π.Χ.: Α’ Ιερός πόλεμος>  
/ ο ισχυρότερος> 
  -Αισχίνης (570 π.Χ. – 555 π.Χ): ο τελευταίος των Ορθαγοριδών 
 
 
 
652 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (32η Ολυμπιάδα)  
652 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (32η Ολυμπιάδα): Κρατίνος, Μεγαρεύς, 
στάδιον  
652 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (32η Ολυμπιάδα): ο Κομαίος από τα Μέγαρα 
νικητής στην πυγμή (:πυγμαχία)  
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651 π.Χ.: Σικελία: ίδρυση Σελινούς (Β’ Ελληνικός αποικισμός) 
Ο Σελινούς ιδρύεται από τα Υβλαία Μέγαρα  
θέση Σελινούντος: στην νότια ακτή της Σικελίας, βρίσκεται δυτικά και νότια  
οικιστής Σελινούντος: ο Πάμιλλος από τα Μέγαρα μαζί με αποίκους από τα 
Υβλαία Μέγαρα  
< Υπάρχουν δύο πιθανές ημερομηνίες για την ίδρυση του Σελινούντος.  
α) Η πρώτη ανάγει την ίδρυση στα 651 π.Χ.: Αυτή επιβεβαιώθηκε από τα 
ανασκαφικά ευρήματα.  
Β) Η δεύτερη ανάγει την ίδρυση του Σελινούντος στα 628 π.Χ. Αυτή την 
ημερομηνία μας την παραδίδει ο Θουκυδίδης >  
η στρατηγική σημασία Σελινούντος (για τον ελληνισμό της Σικελίας):   
Ο Σελινούς ήταν ο προμαχών των Ελλήνων στη Σικελία έναντι των 
Καρχηδονίων και των Ελύμων 
Οι δύο προμαχώνες του ελληνισμού στη Σικελία έναντι των Καρχηδονίων 
ήταν: η Ιμέρα στο βόρειο άκρο της νήσου Σικελίας και ο Σελινούς στο νότιο 
άκρο της νήσου 
< εξωτερική πολιτική Σελινούντος:  
Οι ολιγαρχικοί του Σελινούντος ευνοούσαν καλές σχέσεις με τους 
Καρχηδονίους 
Οι δημοκρατικοί του Σελινούντος ευνοούσαν καλές σχέσεις με τους Ελληνες 
Ακραίο παράδειγμα αυτής της αμφιθυμικής στάσης των Σελινουντίων (: 
διπλωματικής στάσης) ήταν ότι ενώ στην μάχη της Ιμέρας (480 π.Χ.) οι 
Σελινούντιοι πολεμούν μαζί με τους Ελληνες, δίνουν όμως καταφύγιο στον 
γιο του Αμίλκα >  
 
 
 
 
650 π.Χ.: Αττική: η Ελευσίνα δέχεται την υποτέλειά της στην Αθήνα  
~ 650 π.Χ.: Αθήνα: η Ελευσίνα γίνεται υποτελής στην Αθήνα με συνθήκη   
 
 
 
650 π.Χ.: Σπάρτη: Β’ Μεσσηνιακός πόλεμος (650 π.Χ. – 620 π.Χ.)  
 
 
~ 650 π.Χ.: Εύβοια: τέλος Ληλάντιου πολέμου (Χαλκίδα vs Ερέτρια) 
~ 650 π.Χ.: Εύβοια: συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου για το 
Ληλάντιον πεδίον μεταξύ Χαλκίδος και Ερέτριας  
 
 
650 π.Χ.: Αίγινα: μεγάλη ακμή της νήσου Αίγινας (650 π.Χ. – 459 π.Χ.)  
 < οι Αιγινήτες πραγματικοί θαλασσοκράτορες έθεσαν αξιώσεις ηγεμονίας 
μεταξύ των Ελληνικών πόλεων-κρατών, ακόμη και μέχρι της εποχής των 
Μηδικών πολέμων >  
 
650 π.Χ.: Σικυών: τύραννος ο Ορθαγόρας   
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~ 650 π.Χ.: Ρόδος: Κάμιρος Ρόδου: Πείσανδρος, επικός ποιητής  (: 
«Ηράκλεια»)  
Ο Πείσανδρος, επικός ποιητής, από την Κάριρο της Ρόδου, γιος του 
Πείθωνος και της Αρισταίχμης, έζησε γύρω στα 650 π.Χ.  
Ο Πείσανδρος συνέθεσε το έπος «Ηράκλεια».  
Στην «Ηράκλεια» ο Πείσανδρος ιστορούσε με δραματικό τρόπο τους άθλους 
του Ηρακλέους. Ο Πείσανδρος πρέπει να ήταν νεώτερος του Στησιχόρου. Ο 
Πείσανδρος περιέγραψε τον Ηρακλή με ρόπαλο και λεοντή, κάτι που το είχε 
ήδη κάνει πρώτος ο Στησίχορος >  
 
 
 
650 π.Χ.: Θάσος: ίδρυση της Θάσου (Β’ Ελληνικός αποικισμός)  
 
 
650 π.Χ.: Θράκη: ίδρυση Αβδηρα    (Β’ Ελληνικός αποικισμός)  
      <: Κλαζομεναί και νήσος Τέως> (Β΄Ελληνικός αποικισμός)  
Τα Αβδηρα στη Θράκη είχαν δύο αποικίσεις.  
Ο πρώτος αποικισμός έγινε από τις Κλαζομενές 
Ο δεύτερος αποικισμός έγινε από κατοίκους της νήσου Τέω  
(βλ. Πρωταγόρας, σοφιστής: γένν. 485 π.Χ.) 
[βλ. λέξη: «αβδηρητισμός» (συνώνυμο της βραδύνοιας)]  
 
650 π.Χ.: Εύξεινος Πόντος: αρχή της ελληνικής εγκαταστάσεως στη Μαύρη 
θάλασσα (Εύξεινος Πόντος)  
 
 
 
650 π.Χ.: Κόρινθος (Τέχνη – αγγειογραφία): τελευταία φάση 
πρωτοκορινθιακής τέχνης στην αγγειογραφία: 650 π.Χ. – 625 π.Χ.  
 
650 π.Χ.: (Τέχνη): Κόρινθος: Ύστερη πρωτοκορινθιακή κεραμική (650 π.Χ.-
630 π.Χ.)  
 
 
650 π.Χ.: Περσία: άνοδος της Μηδίας υπό τον Φραάτη  
650 π.Χ.: Μήδοι: Φραάτης (650 π.Χ. – 625 π.Χ.)  
 
 
648 π.Χ.: Σικελία: ίδρυση Ιμέρα Σικελίας (Ιωνες) – Β’ Ελληνικός αποικισμός  
< Η  Ιμέρα:   ιδρύεται από την Ζάγκλη/Μεσσήνη Σικελίας   
Την χρονολογία ίδρυσης της Ιμέρας μας την παραδίδει ο Διόδωρος ο 
Σικελιώτης 
οικισταί Ιμέρας:  (3): ο Ευκλείδης, ο Σϊμος, ο Σάκων  
θέση Ιμέρας: βόρεια ακτή Σικελίας  
η Ιμέρα ήταν χτισμένη στην αριστερή όχθη του ποταμού Ιμέρα. Από τον 
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ποταμό Ιμέρα μάλλον πήρε το όνομά της. Βρίσκεται κοντά στον φοινικικό 
Πάνορμο (:Παλέρμο)  
Η Ιμέρα μαζί με τις Μυλές ήταν οι μοναδικές ελληνικές αποικίες στη βόρεια 
ακτή της Σικελίας  
Πρώτα ιδρύθηκαν αι Μυλαί και μετά η Ιμέρα 
Ιμέρα και Σελινούς: προπύργια του ελληνισμού  
η Ιμέρα στη βόρεια ακτή Σικελίας και ο Σελινούς στην νότια ακτή ήταν τα 
δύο προπύργια του ελληνισμού στη Σικελία έναντι των Φοινίκων και των 
ιθαγενών κατοίκων της Σικελίας  
< βλ. μάχη της Ιμέρας: 480 π.Χ.: νίκη Ελλήνων (Ο Γένων των Συρακουσών 
και ο Θήρων του Ακράγαντος νικούν τον Αμίλκα των Καρχηδονίων >  
 
 
 
648 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (33η Ολυμπιάδα)  
648 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (33η Ολυμπιάδα): εισάγεται νέο αγώνισμα: το 
παγκράτιο 
648 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (33η Ολυμπιάδα): εισάγεται νέο αγώνισμα: η 
ιπποδρομία τελείων κελήτων  
648 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (33η Ολυμπιάδα): Γύγις, Λάκων, στάδιον 
648 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (33η Ολυμπιάδα): Λύγδαμις, Συρακόσιος, 
παγκράτιον 
 
648 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (33η Ολυμπιάδα): Μύρωνος, τυράννου των 
Σικυωνίων, τέθριππον (: δηλ. το τέθριππον άρμα ιδιοκτησίας του Μύρωνος, 
του τυράννου των Σικυωνίων, ενίκησεν εις το αγώνισμα του τεθρίππου 
άρματος)  
648 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (33η Ολυμπιάδα): ο Μύρων, τύραννος των 
Σικυωνίων, νικά στις αρματοδρομίες τεθρίππου άρματος  
648 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (33η Ολυμπιάδα): Κραυξίδα, Κραννωνίου, 
κέλης (: δηλ. το αγωνιστικόν άλογος «κέλης», ιδιοκτησίας του Κραυξίδα ή 
Κραξίλα από την Κραννώνα ενίκησε εις το αγώνισμα του κέλητος (:είδος 
ιπποδρομίας) 
 
 
648 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (33η Ολυμπιάδα): ο νικητής στην 
αρματοδρομία τεθρίππου άρματος ήταν ο Μύρων 
 < Ο Μύρων ήταν αδελφός του Ορθαγόρα, του τυράννου της Σικυώνος> 
648 π.Χ.: Ολυμπία: ο Μύρων ως ανάμνηση της νίκης του στους Ολυμπιακούς 
αγώνες (33η Ολυμπιάδα) έκτισε στην Ολυμπιά οικοδόμημα, που έγινε γνωστό 
ως «θησαυρός των Σικυωνίων»  
648 π.Χ.: Ολυμπία: «θησαυρός των Σικυωνίων»  (Μύρων, ολυμπιονίκης) 
648 π.Χ.: Ολυμπία: «θησαυρός των Σικυωνίων» σε έναν από τους θαλάμους 
του οικοδομήματος ήταν επίγραμμα χαραγμένο που ανέφερε ως αναθέτες τον 
Μύρωνα και τον δήμο των Σικυωνίων (:πηγή: Παυσανίας) 
 
645 π.Χ.: Αθήνα: επώνυμος άρχων ο Δρωπίδης  
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645 π.Χ.: Εύξεινος Πόντος: ίδρυση Ολβία ή Βορυσθενίς ή Βορυσθένης  
 <  (ιδρύεται από Μιλητο: Ιωνες) < Β’ Ελληνικός αποικισμός >  
< Η Ολβία ήταν η αρχαιότερη και σημαντικότερη αποικία των Μιλησίων 
στις βορειοδυτικές ακτές του Ευξείνου Πόντου  
Θέση Ολβίας: ανάμεσα στους ποταμούς Νότιο Μπουνγκ (Υπανις) και 
Δνείπερο (Βορυσθένη)  
Η ακμή της Ολβίας ανάγεται στον ΣΤ, Ε’, και Δ’ αι. π.Χ. – Υπολογίζεται ότι 
αριθμούσε εκείνους τους αιώνες περίπου 5.000 κατοίκους ελληνικό πληθυσμό  
Στα τέλη του Δ’ αι. π.Χ. αρχίζει η παρακμή της Ολβίας  >  
 
 
645 π.Χ.: Περσία: έναρξη βασιλείας Κύρου Α’  
  < Κύρος Α’: 645 π.Χ. – 602 π.Χ. >  
 
 
 
 
644 π.Χ.: Σικελία: ίδρυση Κασμέναι (:Συρακούσαι) - < Β’ Ελληνικός 
αποικισμός> 
 < Κασμέναι: η δεύτερη αποικία που ιδρύουν αι Συρακούσαι στη Σικελία >  
 
 
644 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (34η Ολυμπιάδα) 
644 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (34η Ολυμπιάδα): Ανολυμπιάς για τους Ηλείους 
644 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (34η Ολυμπιάς): αγωνοθέται οι Πισαίοι  
644 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (34η Ολυμπιάδα): Στόμας, Αθηναίος, στάδιον  
 
 
 
 
643 π.Χ.: Σικελία: ίδρυση Κασμέναι ή Κασμένη (Συρακούσαι) – Β’ 
Ελληνικός αποικισμός 
Αι Κασμέναι ή Κασμένη είναι η δεύτερη αποικία που ίδρυσαν αι Συρακούσαι 
θέση Κασμενών: στην νότια ακτή της Σικελίας, νοτιοανατολικά. Λίγο πριν 
την απόληξη της νότιας ακτής (: η νότια ακτή της Σικελίας ανηφορίζει) 
Αι Κασμέναι βρίσκονταν ανατολικά και νότια της Καμάρινας  
 
 
 
640 π.Χ.: Αθήναι: γένν. Σόλων (νομοθέτης) 
  < Σόλων: 640 π.Χ. – 560 π.Χ. >  
 
 
640 π.Χ.: Μέγαρα: τύραννος ο Θεαγένης στα Μέγαρα  
640 π.Χ.: Μέγαρα: τυραννία του Θεαγένη στα Μέγαρα  
 
640 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (35η Ολυμπιάδα) 
640 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (35η Ολυμπιάδα): Σφαίρος, Λάκων, στάδιον 
640 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (35η Ολυμπιάδα): Κύλων, Αθηναίος, δίαυλος  
 < Ο Κύλων, ο οποίος αργότερα (632 π.Χ.) θα αποπειραθεί ανεπιτυχώς να 
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εγκαθιδρύσει τυραννία στην Αθήνα : δες « Κυλώνειον άγος» >  
 
 
640 π.Χ.: Ελλάδα (Τέχνη): τελευταία φάση πρωτοκορινθιακής τέχνης: 650 
π.Χ. – 625 π.Χ.  
640 π.Χ.: Κόρινθος (Τέχνη – αγγειογραφία): τελευταία φάση 
πρωτοκορινθιακής τέχνης στην αγγειογραφία  
 < Η τελευταία φάση της πρωτοκορινθιακής τέχνης στην αγγειογραφία: οι 
μορφές αρχίζουν να τυποποιούνται (π.χ. τα λιοντάρια). Το σχέδιο των αγγείων 
χάνει την εξαίσια δύναμη του σχεδίου > 
 
 
 
 
640 π.Χ.: Κόρινθος: (Τέχνη): Πρωτοκορινθιακή τέχνη (αγγειογραφία): η 
όλπη Chigi (: είδος πρόχου)  
Το λαμπρότερο δημιούργημα της πρωτοκορινθιακής τέχνης στην ελληνική 
αγγειογραφία είναι η περίφημη όλπη Chigi (: είδος πρόχου)  
H όλπη Chigi για πρωτοκορινθιακό αγγείο είναι σχετικά μεγάλο (25,5 εκ. 
ύψος).  
 
 
 
 
640 π.Χ.: Θάσος: (Τέχνη - Γλυπτική) τέμενος του Πυθίου Απόλλωνος: δύο 
ανάγλυφες ορθογώνιες μαρμαρόπλακες με παράσταση θηρίων : τα δύο θηρία 
τοποθετημένα αντιμέτωπα – είχαν αποτροπαϊκό χαρακτήρα ώστε να 
απομακρύνουν το «κακό» από το ιερό του θεού.  
 
 
640 π.Χ. – 630 π.Χ.: Κρήτη (Τέχνη): γυναικείο αγαλματίδιο της «Κυρίας της 
Auxerre”  
To έργο αυτό θεωρείται από τα αντιπροσωπευτικότερα έργα «δαιδαλικής» 
τεχνοτροπίας, που πρωτοεμφανίστηκε στην Κρήτη  
 
 
639 π.Χ.: Αθήνα: επώνυμος άρχων ο Δαμασίας  
 
 
 
 
636 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (36η Ολυμπιάδα) 
636 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (36η Ολυμπιάδα): Αρυτάμας, Λάκων, στάδιον 
636 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (36η Ολυμπιάδα): Φρύνων, Αθηναίος, 
παγκράτιον  
 
 
634 π.Χ.: Αθήνα: επώνυμος άρχων ο Επαίνετος  
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632 π.Χ.: Αθήνα: επώνυμος άρχων ο Μεγακλής  
632 π.Χ.: Αθήναι: απόπειρα τυραννίας από τον Κύλωνα  
 
 
 
 
632 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (37η Ολυμπιάδα) 
632 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (37η Ολυμπιάδα): εισάγεται νέο αγώνισμα: ο 
δρόμος  
632 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (37η Ολυμπιάδα): εισάγεται νέο αγώνισμα: η 
πάλη παίδων  
632 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (37η Ολυμπιάδα): με την εισαγωγή των δύο 
νέων αυτών αγωνισμάτων (δρόμου και πάλης παίδων) οι ημέρες των 
Ολυμπιακών αγώνων επεκτείνονται από δύο σε τρεις.  
632 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (37η Ολυμπιάδα): Ευρυκλείδας, Λάκων, 
στάδιον 
632 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (37η Ολυμπιάδα): Πολυνείκης, Ηλείος, στάδιον 
παίδων  
632 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (37η Ολυμπιάδα): Ιπποσθένης, Λακεδαιμόνιος, 
πάλη παίδων  (: ο Ιπποσθένης, ως ενήλικος αργότερα θα κερδίσει πέντε νίκες 
στο αγώνισμα της πάλης ανδρών)  
 
 
631 π.Χ.: Κυρήνη:  ίδρυση  Κυρήνης  (:Θήρα/Δωριείς) < Β’ Ελληνικός 
αποικισμός>   (κατ’ άλλους η ίδρυση Κυρήνης στα 630 π.Χ.)  
< Η Κυρήνη ιδρύεται από Δωριείς αποίκους από τη νήσο Θήρα με συμβουλή 
του μαντείου των Δελφών. Η Κυρήνη είναι η κυριότερη πόλη της 
Κυρηναϊκής  
οικιστής Κυρήνης: ο Βάττος.  
Ο Βάττος είναι ο πρώτος βασιλεύς της Κυρήνης και ιδρυτής της δυναστείας 
των Βαττιαδών. Οι Βαττιάδαι βασίλευσαν μέχρι το 450/440 π.Χ. 
Η Κυρήνη εφοδίαζε την Αθήνα με σιτάρι, κρασί και σίλφιο.  
Στην Κυρήνη στα 440 π.Χ.: καταργήθηκε η βασιλεία επί Αρκεσιλάου Δ’. 
Εκτοτε είχε δημοκρατικό πολίτευμα  
Η Κυρήνη στα 323 π.Χ. πέρασε στην επικράτεια της Πτολεμαϊκής Αιγύπτου.   
< Κυρηναϊκή πεντάπολις: είναι οι πέντε πόλεις της Κυρηναϊκής. Ιδρύονται 
από την Κυρήνη: οι υπόλοιπες τέσσερις πλήν της Κυρήνης είναι: η Απολωνία 
(:σημ. Μάρσα Σούζα), η Βάρκα ή Βάρκη, αι Ευεσπερίδες ή Ευεσπερίδαι 
(:σημ. Βεγγάζη), η Ταύχειρα ή Τεύχειρα (:σημ. Τόκρα)>  
< Κυρηναϊκή σχολή φιλοσοφίας: (Αρίστιππος ο Κυρηναίος) 
1.Ιδρυτης της Κυρηναίκής σχολής ήταν ο Αρίστιππος ο Κυρηναίος (435 π.Χ. 
– 355 π.Χ.) 
Ο Αρίστιππος ήταν μαθητής και του Πρωταγόρα και του Σωκράτη 
2. η Αρήτη  
Τον Αρίστιππο διαδέχθηκε η κόρη του, η Αρήτη 
3. Αρίστιππος, ο μητροδίδακτος.  
Την Αρήτη, διαδέχθηκε ο γιος της ο Αρίστιππος, ο μητροδίδακτος 
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4. Θεόδωρος:  
Τον Αρίστιππο, τον μητροδίδακτο, διαδέχθηκε ο Θεόδωρος. Ο Θεόδωρος 
ήταν μαθητής του Αριστίππου του νεωτέρου ~ 300 π.Χ.  
5. Αννίκερις: δίδασκε ότι η πραγματική ευτυχία βρίσκεται στις πνευματικές 
χαρές 
6. Ευήμερος, ο Μεσσήνιος: υποστήριξε την θέωση των ηρώων (:θεωρία 
θρησκείας) 
7. Ηγησίας  >  

 
 
 
630 π.Χ.: Κυρήνη: Βάττος Α’ άνοδος σε βασιλεία  (Βαττιάδαι)  
     < Βάττος Α’: 630 – 599 π.Χ. >  
Το πραγματικό όνομα του Βάττου Α’ ήταν Αριστοτέλης. Ο Βάττος Α’ ήταν 
γιος του Πολυμνήστου και της Φρονίμης. Βασίλευση στην Κυρήνη για 40 
χρόνια (σύμφωνα με τον Ηρόδοτο) 
  οι Βαττιάδαι   (της Κυρήνης):  
1.. Βάττος Α’: 630 π.Χ. – 599 π.Χ. 
2. Αρκεσίλαος Α΄΄: 599 π.Χ. – 583 π.Χ.  
3. Βάττος Β’, ο Ευδαίμων: α) 583 π.Χ. – 560 π.Χ. και β) 576 π.Χ. – 554 π.Χ.   
4. Αρκεσίλαος Β’, ο Χαλεπός : 560 π.Χ. – 550 π.Χ.  
5. Βάττος Γ’, ο Χωλός: α) 550 π.Χ. – 530 π.Χ. ή β) 544 π.Χ. – 529 π.Χ.  
6. Αρκεσίλαος Γ’:  530 π.Χ. – 515 π.Χ.  
7. Βάττος Δ’, ο Καλός: 515 π.Χ. – 470 π.Χ.  
8. Αρκεσίλαος Δ’ (ο 8ος και τελευταίος βασιλιάς): 470 π.Χ. – 440 π.Χ.  
 
 
 
 
630 π.Χ.: Ισπανία: νότια ακτή Ισπανίας την ανακαλύπτει ο Κωλαίος ο Σάμιος  
 (: πηγή: Ηρόδοτος)  
 < σύγκρινε: «Γένεσις»: οι Γιαβάν (Ιωνες) κατείχαν τόσο την Ελίσα (:Τυνησία) 
όσο και την Ταρσίς (:Ταρτησσό της Ισπανίας)  
 Στην ουσία οι Ιωνες επεκτάθηκαν σε περιοχές που προηγουμένως ήλεγχαν οι 
Φοίνικες, οι οποίοι περιορίστηκαν όταν οι Ασσύριοι κατέλαβαν την νότια 
Συρία (Φοινίκη): Τύρο, Σιδώνα, κλπ >  
 
 
 
 
628 π.Χ.: Κόρινθος: θάνατος  Κύψελος (τυράννου Κορίνθου) 
 <  Ο Κύψελος ήταν δημοφιλής. Ηταν ο μοναδικός τύραννος που δεν 
περιφρουρείτο από σωματοφύλακες (: δορυφόρους)  
Ο Κύψελος είχε πολλούς γιους, ετεροθαλείς, από τις διάφορες παλλακίδες του: 
τον Πυλάδη, τον Εχιάδη, τον Γόργο / και τον Περίανδρο >  
 
628 π.Χ.: Κόρινθος: ο Περίανδρος, γιος του Κυψέλου, γίνεται τύραννος στην 
Κόρινθο  
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628 π.Χ.: Κόρινθος: ο Περίανδρος γίνεται τύραννος της Κορίνθου 
628 π.Χ.: Κόρινθος: ο Περίανδρος τύραννος (628 π.Χ. – 587 π.Χ.) 
  < Περίανδρος: μεγάλα τεχνικά έργα  
α) σχεδίαζε να κόψει τον Ισθμό της Κορίνθου: εγκατέλειψε όμως το σχέδιο 
λόγω των περιορισμένων τεχνικών μέσων της εποχής του 
β) κατασκευή «δίολκος»: ο δίολκος ήταν η οδός πάνω στην οποία 
διεβιβάζονταν τα πλοία από την μία πλευρά του Ισθμού στην άλλη. Ο 
«δίολκος» άρχισε να χρησιμοποιείται λίγο πριν από το τέλος του Ζ’ αι. π.Χ. 
γ) συνέχισε το αποικιακό έργο του Κυψέλου: Απολλωνία στην Ιλλυρία (600 
π.Χ.), Ποτείδαια στη Χαλκιδική  
δ) απαγόρευσε την αγορά νέων δούλων (έτσι αποβλέπει στην εξασφάλιση 
εμμίσθων εργασιών σε θήτες) 
ε) εμπόδιζε την επίδειξη του πολυτελείας από τους πλουσίους (: αυτό το 
έκαναν και άλλοι τύραννοι αλλά και άλλοι νομοθέται)  
στ) ίδρυση της «βουλής επ’ εσχάτων»: επιτροπή που ήλεγχε αν οι δαπάνες 
των πολιτών ήταν σύμμετρες με τα εισοδήματά τους 
ζ) απαγόρευσε την περιφορά αργοσχόλων στην αγορά  
η) απαγόρευσε την εγκατάσταση αγροτών στο άστυ  
θ) διέταξε στους φρουρούς του να ρίξουν στη θάλασσα τους μαστρωπούς της 
Κορίνθου (: ανεπιβεβαίωτη πληροφορία) 
 
 
628 π.Χ.: Σικελία: ίδρυση Σελινούς   < Β’ Ελληνικός αποικισμός>  
628 π.Χ.: Σικελία: Σελινούς   (: αποικία Υβλαία Μέγαρα / Δωριείς) 
< Σελινούς: αποικία των Υβλαίων Μεγάρων (Δωριείς) 
θέση Σελινούντος: Ν.Δ. ακτές της Σικελίας, στη δυτική όχθη του ποταμού 
Υψα 
η ονομασία του Σελινούντος: από το φυτό «σέλινο» που αφθονούσε στην 
περιοχή  
σημασία Σελινούντος: η δυτικότερη από τις ελληνικές αποικίες της Σικελίας  
ο Σελινούς διέθετε διπλή ακρόπολη και διπλό λιμάνι  
ο Σελινούς στις αρχές του Ε’ αι. π.Χ. ήταν μία από τις πολυανθρωπότερες 
πόλεις της Σικελίας  
Ο Σελινούς, αποκομμένος από τις υπόλοιπες ελληνικές αποικίες, ανήκε στην 
σφαίρα επιρροής των Καρχηδονίων  
Στα 480 π.Χ. ο Σελινούς, από μίσος προς τον Ακράγαντα, τάχθηκαν με το 
μέρος των Καρχηδονίων και κατά του Γέλωνος, τυράννου των Συρακουσών / 
μάχη της Ιμέρας >  
Αργότερα απεκαταστάθηκαν οι σχέσεις Σελινούντος-Ακράγαντος. Λέγεται 
ότι ο Εμπεδοκλής από τον Ακράγαντα αποξήρανε τα έλη/βάλτο γύρω από τον 
Σελινούντα. Ετσι αργότερα ο Εμπεδοκλής έγινε αντικείμενο λατρείας στον 
Σελινούντα, σαν να ήταν θεός.  
 
νομίσματα Σελινούντος: τετράδαχμα, δίδραχμα, δραχμές, οβολοί  
σύμβολα νομισμάτων Σελινούντος: σύμβολο το «φύλο σέλινου», ως έμβλημα 
της λατρείας του ποταμού Σελινούντος, οι θεοί που απεικονίζονται στα 
νομίσματα: Απόλλων, Αρτεμις και ο ήρωας Ηρακλής  
«ο ναός της Ηρας» στον Σελινούντα: είναι δωρικού ρυθμού, βρίσκεται έξω 
από τα τείχη του Σελινούντος, εντός όμως των ορίων της πόλης. 
Οικοδομήθηκε γύρω στα 465 π.Χ.-450 π.Χ.  >  
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628 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (38η Ολυμπιάδα) 
628 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (38η Ολυμπιάδα): εισάγεται νέο αγώνισμα: το 
πένταθλο παίδων, το οποίον όμως καταργήθηκε αμέσως   
628 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (38η Ολυμπιάδα): Ολυνθεύς, Λάκων, στάδιον 
 < η πρώτη από τις δύο νίκες του Ολυνθέως στο στάδιον>  
628 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνς (38η Ολυμπιάδα): Ευτελίδας, Λακεδαιμόνιος, 
πάλη παίδων 
628 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (38η Ολυμπιάδα): Ευτελίδας, Λακεδαιμόνιος, 
πένταθλον παίδων  
 
 
627 π.Χ.: Ιλλυρία: ίδρυση Επίδαμνος (Κέρκυρα/Κόρινθος/Δωριείς) – Β’ 
Ελληνικός αποικισμός  
Η Επίδαμνος, το σημερινόν Δυρράχιον της Αλβανίας, ιδρύεται από 
Κερκυραίους 
Στην αρχαιότητα συνυπήρχαν και οι δύο ονομασίες: Επίδαμνος και 
Δυρράχιον μέχρι τον Γ’ αι. π.Χ. Το Δυρράχιον είναι ονομασία ιλλυρικής 
προέλευσης  
 
 
 
 
626 π.Χ.: Μεσοποταμία: πτώση Ασσουρμπανιμπάλ  
626 π.Χ.: Ασία: ανεξαρτησία της Βαβυλώνος από τους Ασσύριους  
626 π.Χ.: Ασία: ανεξαρτησία της Βαβυλώνος από τον Ναβοπολόσαρο 
(Nabopolossar)  
 
 
 
 
625 π.Χ.: Ελλάδα: άνθηση της αρχαϊκής τέχνης: 625 π.Χ. – 480 π.Χ.  
625 π.Χ.: Ελλάδα: η καθεαυτό αρχαϊκή περίοδους: 625 π.Χ. – 480 π.Χ.  
 
 
625 π.Χ.: Αθήναι (Τέχνη): μελανόμορφος ρυθμός  
< Στην Αθήνα, γύρα στα 625 π.Χ. υπό την επίδραση της κορινθιακής τεχνικής 
δημιουργήθηκαν τα μελανόμορφα αγγεία. Ονομάστηκαν έτσι διότι, οι μορφές 
καλύπτονται με στιλπνό μαύρο χρώμα, ενώ η υπόλοιπη επιφάνεια του αγγείου 
διατηρεί το κόκκινο χρώμα του πηλού. Οι λεπτομέρειες τονίζονται με χάραξη, 
ενώ άλλα μέρη βάφονται με λευκό χρώμα ή βαθυκόκκινο μενεξεδί. >  
 
 
 
625 π.Χ.: Πελοπόννησος: συνασπισμός εναντίον Σπάρτης και Ηλιδος  
625 π.Χ.: Πελοπόννησος: συνασπισμός Μεσσηνίων, Αγείων, Αρκάδων και 
Πισατών εναντίον Σπάρτης και Ηλιδος  
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625 π.Χ.:Κόρινθος: ο Περίανδρος τύραννος στην Κόρινθο (625 π.Χ. – 585 π.Χ.)  
 
625 π.Χ.:(Τέχνη):Κόρινθος: πρώϊμη κορινθιακή κεραμική (625 π.Χ.-595 π.Χ.) 
625 π.Χ.: (Τέχνη): πρώτοι μαρμάρινοι κούροι (Γλυπτική) 
 
 
625 π.Χ.: Μίλητος: ο Θρασύβουλος τύραννος στην Μίλητο (625 π.Χ.-600 π.Χ.) 
 
625 π.Χ.: Μίλητος: γέννηση Θαλής ο Μιλήσιος  (625 π.Χ. – 585 π.Χ.)  
   < άλλη ημερομηνία για τον Θαλή τον Μιλήσιο: 625 π.Χ. – 546 π.Χ. >  
 < Ο Θαλής ο Μιλήσιος με τα ταξίδια του έμαθε την πρακτική γεωμετρία των 
Αιγυπτίων.  
Ο Θαλής ξεκινώντας από αυτήν διατύπωσε τα γεωμετρικά του θεωρήματα.  
Ο Θαλής με τις αστρολογικές του γνώσεις κατάφερε να προβλέψει την 
έκλειψη Ηλίου της 28 Μαϊου 585 π.Χ.  
Θαλής και η πρώτη αρχή του κόσμου: το «ύδωρ» 
Προσπάθησε να εξηγήσει την πρώτη αρχή του κόσμου. Το «νερό» ήταν η 
πρωταρχική ουσία σύμφωνα με τον Θαλή. Το «νερό» ήταν ουσία άφθαρτη 
και άναρχη με χαρακτήρα θεϊκό. Από το «νερό» βγήκαν τα υπόλοιπα στοιχεία: 
1) η Γη, το στερεό στοιχείο, 2) ο Αέρας, το στοιχείο που έπνεε, το αέριο.  
(:πηγή: Ιστορία της Ανθρωπότητος, τ.4., σ. 1382)   >  
 
 
 
 
625 π.Χ.: Ναύκρατις: καθιερώνεται ως ο κύριος ελληνικός εμπορικός 
σταθμός στην Αίγυπτο  
625 π.Χ.: Αϊγυπτος: η Ναύκρατις ελληνικός εμπορικός σταθμός  
 
625 π.Χ.: Κυρήνη: ίδρυση Ταύχειρα ή Τεύχειρα (λιμάνι)  (Β’ Ελληνικός 
αποικισμός) 
< η Ταύχειρα είναι η μετέπειτα Αρσινόη επί ελληνιστικών χρόνων. Είναι η  
σημερινή πόλις Τόκρα.  
 < Η  Τεύχειρα ανήκε στην κυρηναϊκή πεντάπολιν. >  
 
 
 
625 π.Χ.: Λυδία: εφεύρεση της νομισματοκοπίας  
625 π.Χ.: Λυδία: εφεύρεση νομίσματος  
 
 
624 π.Χ.: Αθήνα: επώνυμος άρχων ο Αρίσταιχμος   
 
 
 
624 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (39η Ολυμπιάδα) 
624 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (39η Ολυμπιάδα): Ριψόλαος, Λάκων, στάδιον 
624 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (39η Ολυμπιάδα): Ιπποσθένης, Λακεδαιμόνιος, 
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πάλη  <: η πρώτη από τις πέντε νίκες του Ιπποσθένους στην πάλη  >  
624 π.Χ.:Ολυμπιακοί αγώνες (39η Ολυμπιάδα): νικητής Τίσανδρος (Νάξιος 
από τη Σικελία) στην πυγμαχία 
 
 
 
621 π.Χ.: Αθήναι: Δράκων «νομοθεσία»  
621 π.Χ.: Αθήναι: γραπτή νομοθεσία Δράκοντος / Δράκων  
621 π.Χ.: Αθήναι: νομοθεσία Δράκοντος  
621 π.Χ.: Αθήναι: ο Δράκων εκλέγεται από τους ευπατρίδες για να 
καταγράψη τα παλαιά έθιμα και με βάση αυτά να καταρτίση γραπτή 
νομοθεσία  
621 π.Χ.: Αθήναι: Δράκων: νομοθεσία Δράκοντος: «δρακόντειοι νόμοι»  
621 π.Χ.: Αθήναι: γραπτός κώδικας νόμων του Δράκοντος: η γνώση των 
νόμων δεν βασιζόταν πλέον στη μνήμη των κυρίαρχων οικογενειών (γνώση 
των «θεμίστων» από τους γενάρχες), αλλά ήταν προσβάσιμη σε όλους  
621 π.Χ.: Αθήναι: Δράκων, «φονικοί νόμοι»  
 < για πρώτη φορά παρεμβαίνει το κράτος, ως ουδέτερος τρίτος και ως 
διαμεσολαβητής, για να παρεμποδίσει την ιδιωτική εκδίκηση >  
621 π.Χ.: νομοθεσία Δράκοντος 
Η νομοθεσία του Δράκοντος αφορά α) διατάξεις για το πολίτευμα 
(μεταρρυθμιστικές) και β) διατάξεις ποινικού και ιδιωτικού δικαίου  
α) νομοθεσία Δράκοντος:  διατάξεις για το πολίτευμα: 
1. πολιτικά δικαιώματα: σε όσους Αθηναίους μπορούσαν με δικά τους 
χρήματα να στρατεύονται ως οπλίτες  
2. Βουλή: βουλή από 401 μέλη (: Βουλή των τετρακοσίων)  
3. Πρόστιμο σε βουλευτές που δεν προέρχονται σε συνεδριάσεις της Βουλής  
4. Πρόστιμο σε πολίτες που δεν προέρχονταν σε συνελεύσεις της εκκλησίας 
του δήμου  
5. Μείωσε την δύναμη του Αρείου Πάγου  
6. Τις δικαστικές εξουσίες του Αρείου Πάγου τις ανέθεσε: α) σε εφέτες, β) και 
σε πρυτάνεις 
 
β) νομοθεσία Δράκοντος: διατάξεις για ποινικό και ιδιωτικό δίκαιο:  
1. Η νομοθεσία του Δράκοντος εισάγει την διάκριση «εκουσίου» και 
«ακουσίου» φόνου 
         «εκούσιος φόνος»: ο εκ προμελέτης 
          «ακούσιος φόνος» ο εκ περιστάσεως  
2. «φονικοί νόμοι»: Δράκοντος  
  Οι «φονικοί νόμοι» του Δράκοντος διατηρούνται από Σόλωνα  
Η νομοθεσία του Δράκοντος αντιγράφεται σε μαρμάρινες στήλες και 
τοποθετείται μπροστά στη βασίλειο στοά το 409 π.Χ. στη βασίλειο στοά επί 
επωνύμου άρχοντος Διοκλέους .  

 
 
 
 
621 π.Χ.: Μακεδονία: Φίλιππος Α’   
         < Φίλιππος Α’: 621 – 588 π.Χ.>  
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620 π.Χ.: Μυτιλήνη: περίοδος τυραννίδων στην Μυτιλήνη (620 π.Χ.-570 π.Χ.) 
 
 620 π.Χ.: Β. Αφρική/ Αίγυπτος: Ναύκρατις    (Β’ Ελληνικός αποικισμός)  
< ήδη στα 620 π.Χ. έχει ιδρυθεί στην Ναύκρατιν εμπορικός σταθμός >  
< ο φαραώ Ψαμμήτιχος Α’ (664 π.Χ. -610 π.Χ.), που είχε χρησιμοποιήσει 
Ελληνες μισθοφόρους, επέτρεψε σε κάποιους από αυτούς να εγκατασταθούν 
στις Δάφνες. Ο Ψαμμήτιχος Α’ επιτρέπει επίσης και σε Ελληνες εμπόρους 
από την Μίλητο να εγκατασταθούν στην Ναύκρατιν > 
< θέση Ναύκρατις: 65 χλμ. Ν.Α. της Αλεξάνδρειας >   
< Ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι στην ίδρυση της Ναύκρατις συμμετείχαν:  
α) ιωνικές πόλεις: Χίος, Τέως, Φώκαια, Κλαζομεναί  
β) Δωρικές πόλεις: Ρόδος, Κνίδος, Αλικαρνασσός, Φάσηλις 
γ) Αιολικές πόλεις: Μυτιλήνη  
< Την εποχή του Αμασι (570 π.Χ. – 526 π.Χ.) η Ναύκρατις έχει αναπτυχθεί σε 
σημαντική εμπορική πόλη. Η Ναύκρατις ήταν το μόνο μέρος που επιτρεπόταν 
να μένουν οι Ελληνες όταν βρίσκονταν στην Αίγυπτο> 
οι συνοικίες της Ναύκρατις:  
Η Ναύκρατις ήταν διαιρεμένη σε συνοικίες χωριστές: η κάθε μία συνοικία 
είχε και το δικό της ιερό  
α) συνοικία Μιλησίων: ιερό Απόλλωνος Μιλησίου (~ 550 π.Χ.) 
β)συνοικία Σαμίων: ιερό Ηρας  
γ)συνοικία Αιγινητών: ιερό Δία 
Το «Ελλήνιον»: κοινός ναός όλων των Ελλήνων στην Ναύκρατι >  
 
 
 
620 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (40η Ολυμπιάδα) 
620 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (40η Ολυμπιάδα): Ολυνθεύς, Λάκων, στάδιον  
  < η δεύτερη και τελευταία νίκη του Ολυνθέως στο στάδιον: η πρώτη στα 
628 π.Χ. >  
620 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (40η Ολυμπιάδα): Ιπποσθένης, Λακεδαιμόνιος, 
πάλη  <: η δεύτερη νίκη του Ιπποσθένοης στην πάλη / η πρώτη στα 624 π.Χ.> 
620 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες: (40η Ολυμπιάδα): νικητής Τίσανδρος (Νάξιος 
από Σικελία) στην πυγμαχία  
 
 
 
 
 
 
616 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (41η Ολυμπιάδα) 
616 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (41η Ολυμπιάδα): εισάγεται νέο αγώνισμα: η 
πυγμή παίδων  
616 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (41η Ολυμπιάδα): Κλεώνδας, Θηβαίος, στάδιον 
616 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (41η Ολυμπιάδα): Ιπποσθένης, Λακεδαιμόνιος, 
πάλη  <: η τρίτη νίκη του Ιπποσθένους στο αγώνισμα της πάλης >  
616 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (41η Ολυμπιάδα): νικητής Φιλύτας ή Φιλώτας 
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(παις από την Σύβαρη) νικητής σε πυγμαχία (πυγμαχικοί αγώνες παίδων) 
616 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (41η Ολυμπιάδα): νικητής Τίσανδρος (Νάξιος 
από Σικελία) νικητής σε πυγμαχία (πυγμαχικοί αγώνες ανδρών)  
 
615 π.Χ.: Αθήνα: επώνυμος άρχων ο Ηνιοχίδης  
 
 
615 π.Χ.: Αθήναι (Τέχνη – κεραμική): αττικός μελανόμορφος αμφορέας 
(ζωγράφος του Νέττου) 
 < Ο συγκεκριμένος αττικός μελανόμορφος αμφορέας που αποδίδεται στον 
«ζωγράφο του Νέττου» έχει ύψος 1, 22 μ. και βρέθηκε στον Κεραμεικό. Ο 
«ζωγράφος του Νέττου» είναι ο πιο γνωστός ζωγράφος μελανόμορφων 
αγγείων. Πήρε το όνομά του από τον απεικονιζόμενο Κένταυρο, το ΝΕΤΤΟ. 
Οι μορφές είναι εύρωστες, ρωμαλέες, ενώ η κίνησή τους αποδίδεται στην 
ώρα της μεγαλύτερης έντασης. >  
 
 
612 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (42η Ολυμπιάδα) 
612 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (42η Ολυμπιάδα): Λυκώτας, Λάκων, στάδιον 
612 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (42η Ολυμπιάδα): Ιπποσθένης, Λακεδαιμόνιος, 
πάλη  <:  η τέταρτη νίκη του Ιπποσθένους στην πάλη >  
612 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (42η Ολυμπιάδα); νικητής ο Τίσανδρος (Νάξιος 
από Σικελία) στην πυγμαχία 
 
 
612 π.Χ.: Μεσοποταμία: πτώση αυτοκρατορίας Ασσυρίων  
612 π.Χ.: Νινευί: κατάληψη από τους Χαλδαίους (Νέο-Βαβυλωνίους)  
612 π.Χ.: Μεσοποταμία: άνοδος Χαλδαίων (Νέο-Βαβυλώνιοι)  
612 π.Χ.: Μεσοποταμία: ο Nabopolassar κατακτά την Νινευί  
612 π.Χ.: Μεσοποταμία: πτώση της Νινευί  
612 π.Χ.: Μεσοποταμία: διαίρεση της Ασσυριακής αυτοκρατορίας μεταξύ 
της Βαβυλώνας και της Μηδίας (612 π.Χ. – 609 π.Χ.)  
 
 
610 π.Χ.: ειρήνη μεταξύ Μυτιλήνης και Αθηνών με διαιτησία του 
Περιάνδρου (τυράννου της Κορίνθου) 
610 π.Χ.: Αθήναι: ειρήνη Αθηναίων και Μυτιλήνης (με διαιτησία του 
Περιάνδρου) 
 < η ειρήνη μεταξύ Αθήνας και Μυτιλήνης: μεταξύ του 610 π.Χ. και του 595 
π.Χ. >  
 
 
 
610 π.Χ.: (Τέχνη): Αθήναι: έναρξη αττικής μελανόμορφης αγγειογραφίας 
610 π.Χ.: (Τέχνη): Αθήναι: αττικός μελανόμορφος ρυθμός (έναρξη)  
 
 
610 π.Χ.: Σπάρτη: Αλκμάν (λυρική ποίηση)  
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610 π.Χ.: Λέσβος: ο Αλκαίος και η Σαπφώ ποιητές της Λέσβου (610 π.Χ.-575 
π.Χ.)  
 
 
610 π.Χ.: Μίλητος: γέννηση Αναξίμανδρος  (610 π.Χ. – 546 π.Χ.)  
    < Αναξίμανδρος, ο Μιλήσιος: το «άπειρον»  (610 π.Χ. – 546 π.Χ.) >  
< Ο Αναξίμανδρος γεννήθηκε στην Μίλητο.  
< Ο Αναξίμανδρος ήταν μαθητής του Θαλή του Μιλήσιου, μαθηματικός, 
γεωγράφος και αστρονόμος.  
Αναξίμανδρος και η πρώτη αρχή του κόσμου:  
Ο Αναξίμανδρος συνέλαβε την ιδέα ότι η πρώτη αρχή είναι το «άπειρον». Το 
«άπειρον» δεν μπορεί να καθοριστεί, δεν έχει αρχή και τέλος, και θυμίζει το 
Χάος των κοσμογονικών μύθων. Στο «άπειρον» σε αυτή την πρώτη αρχή, 
επέδρασε το ψυχρό και το ζεστό, η ξηρασία και η υγρασία και προκάλεσε την 
διαφοροποίηση των πραγμάτων. Με αυτόν τον τρόπο πίστευε ο 
Αναξίμανδρος ότι δημιουργήθηκε η Γη, το Νερό, ο Αέρας, η Φωτιά.  
Αναξίμανδρος και βιολογία:  
   Ο Αναξίμανδρος θεώρησε πως το ένα έμβιο είδος προήλθε από το άλλο, 
όπως για παράδειγμα, ο άνθρωπος από το ψάρι.  
(: πηγή: Ιστορία της Ανθρωπότητος, τ. 4., σ.1382 ) >  
 
 
 
 
 
608 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (43η Ολυμπιάδα) 
608 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (43η Ολυμπιάδα): Κλέων, Επιδαύριος, στάδιον 
608 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (43η Ολυμπιάδα): Ιπποσθένης, Λακεδαιμόνιος, 
πάλη  <: η πέμπτη και τελευταία νίκη του Ιπποσθένους στην πάλη >  
608 π.Χ: Ολυμπιακοί αγώνες (43η Ολυμπιάδα): νικητής ο Τίσανδρος (Νάξιος 
από Σικελία) στην πυγμαχία 
 
 
608 π.Χ.: Βαβυλών: σύμφωνο συμμαχίας μεταξύ του Ναβοπολάσαρ (βασιλιά 
του Νεοβαβυλωνιακού κράτους) και του Μήδου Κυαξάρη 
608 π.Χ.: Ασσυρία: σύμφωνο διαίρεσης Ασσσυρίας μεταξύ Ναβοπολάσαρ 
(Νεοβαβυλώνιοι) και Κυαξάρη (Μήδοι)  
608 π.Χ.: Βαβυλών: το σύμφωνο συμμαχίας για την διαίρεση της Ασσυρίας 
μεταξύ του Ναβοπολάσαρ και του Κυαξάρη επισφραγίστηκε με γαμήλιους 
δεσμούς (:επιγαμία) 
 
 
 
 
607 π.Χ.: Σικυών: τύραννος γίνεται ο Μύρων Β’  
< (: εγγονός του Μύρωνος Α’ / γιος του Αριστωνύμου / Ο Μύρων Β’ 
ακόλαστος) 
 
 
607 π.Χ.: Μ. Ασία: Λυδία: ο Αλυάττης βασιλεύς της Λυδίας (607 π.Χ.-560 
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π.Χ.)  
 
 
605 π.Χ.: Αθήνα: επώνυμος άρχων ο Αριστοκλής  
605 π.Χ.: Αθήναι: γέννηση Πεισίστρατος (605 – 527 π.Χ.)  
 
 
 
 
604 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (44η Ολυμπιάδα) 
604 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (44η Ολυμπιάδα): Γέλων, Λάκων, στάδιον  
 
 
 
602 π.Χ.: Περσία: τέλος βασιλείας Κύρου Α’  
602 π.Χ.: Περσία: έναρξη βασιλείας Καμβύση Α’  
   < Καμβύσης Α’: 602 π.Χ. – 559 π.Χ. >  
 
 
 
 
 
 
 
600 π.Χ.: Αθήνα: επώνυμος άρχων ο Κριτίας ο πρεσβύτερος (πρότερος)   
 
 
 
600 π.Χ.: Θρακική Χερσόνησος: ίδρυση Περίνθου (Β’ Ελληνικός αποικισμός) 
600 π.Χ.: Χερσόνησος της Καλλίπολης: ίδρυση Περίνθου  
600 π.Χ.: Πέρινθος (ίδρυση Περίνθου στα 600 π.Χ. (Β’ Ελληνικός αποικισμός)  
600 π.Χ.: Πέρινθος: Ιωνική αποικία / αποικία των Σαμίων  
600 π.Χ.: Πέρινθος< θέση Περίνθου: η  Πέρινθος βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή 
ακτή της Προποντίδος, ή Θρακική Χερσόνησο ή Χερσόνησο της Καλλίπολης.   
Η Πέρινθος είναι Ιωνική αποικία. Η Πέρινθος ήταν αποικία των Σαμίων >  
 
 
 
600 π.Χ.: Σμύρνη: καταστροφή Σμύρνης από τους Λυδούς 
600 π.Χ: Μ. Ασία: οι Λυδοί καταστρέφουν την Σμύρνη  
 
 
600 π.Χ.: Αθήναι: (κεραμεική): πήλινη  οινοχόη μελανόμορφού ρυθμού του 
Ζωγράφου των Γοργόνων ή Ζωγράφο της Γοργούς  (χρονολογείται γύρω στα 
600 π.Χ. – 590 π.Χ.)  
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600 – 590 π.Χ.: Δελφοί: Α’ Ιερός πόλεμος  
     (κατ’ άλλους: ο Α’ Ιερός πόλεμος: 595 π.Χ. – 586 π.Χ.)  
      <: τα αίτια των Ιερών πολέμων:  
οι τρείς Ιεροί πόλεμοι (Α’, Β’, Γ’) προκλήθηκαν:  
α) από την ανάγκη των Λοκρών Αμφισσαίων, Κιρραίων και Κρισσαίων να 
καλλιεργήσουν την πεδιάδα της Κίρρας που απλωνόταν μπροστά τους, αλλά 
ανήκε στο μαντείο των Δελφών 
β) από την επιθυμία των ανωτέρω να έχουν υπό τον έλεγχό τους το πλούσιο 
φωκικό ιερό (μαντείο Δελφών) το οποίο γινόταν συνεχώς όλο και 
πλουσιότερο >  
 
 
 
 
600 π.Χ.: Χαλκιδική: ίδρυση Ποτείδαια ή Ποτίδαια  
    < (:Κόρινθος) – Β’ Ελληνικός αποικισμός >  
θέση Ποτείδαιας: στο στενότερο σημείο του Ισθμού της Κασσάνδρας ή 
Παλλήνης  
οικιστής Ποτείδαιας: ο Ευαγόρας (: υιός του Περιάνδρου) 
< Η Ποτείδαια είναι η μοναδική Κορινθιακή (:δωρική) αποικια στην 
Χαλκιδική 
Πήρε γρήγορη ανάπτυξη.  
Η Ποτείδαια έκοψε αργυρά νομίσματα: στην μία όψη απεικονιζόταν ο Ιππιος 
Ποσειδών στην άλλη όψη τους είχαν γυναικεία κεφαλή  
Στα τέλη του ΣΤ’ αι. π.Χ. ο θησαυρός της Ποτείδαιας στους Δελφούς  
Η Ποτείδαια έγινε μέλος της Α’ Αθηναϊκής συμμαχίας (478 π.Χ.)  
Στα 432 π.Χ. η Ποτείδαια αποστάτησε από την Αθήνα. Αυτή ήταν και μία 
από τις αφορμές του Πελοποννησιακού πολέμου.  
Στα 430/429 π.Χ. η Αθήνα υπερισχύει και οι Ποτειδαιάται εγκαταλείπουν την 
πόλη της. Οι Αθηναίοι τότε εγκατέστησαν κληρούχους στην Ποτείδαια.  
Στα 364 π.Χ. έχουμε επανακατάληψη της Ποτείδαιας από τους Αθηναίους  
Στα 356 π.Χ. εχουμε την κατάληψη της Ποτείδαιας από τον Φίλιππο Β’. >  
 
 
 
600 π.Χ.: Σικυών: ο Ισόδαμος, γίνεται τύραννος της Σικυώνος  
    < Ισόδαμος: εγγονός του Μύρωνος Α’ / αδελφός του Μύρωνος Β’>  
600 π.Χ.: Σικυών: ο Ισόδαμος φονεύει τον τύραννο Μύρωνα Β’ (:αδελφό του) 
600 π.Χ.: Σικυών: ο Ισόδαμος δεν μπορεί να στερεωθεί στην αρχή  
600 π.Χ.: Σικυών: ο Κλεισθένης, αδελφός του Ισοδάμου, σύμβουλος του 
Ισοδάμου  
600 π.Χ.: Σικυών: ο Κλεισθένης πείθει τον Ισόδαμο να τον προσλάβει ως 
συνάρχοντα στη Σικυώνα  
600 π.Χ.: Σικυών: το επιχείρημα του Κλεισθένους περί συγκυριαρχίας με τον 
Ισόδαμο: επειδή ο Ισόδαμος ως δολοφόνος του αδελφού του Μύρωνος Β’, 
ήταν μιασμένος από τον φόνο, ο Ισόδαμος δεν μπορούσε να προσφέρει θυσίες 
στους θεούς  
600 π.Χ.: Σικυών: «συναρχοντία» / συναρχία Ισοδάμου και Κλεισθένους  
600 π.Χ.: Σικυών: συγκυριαρχία Ισοδάμου και Κλεισθένους (Ορθαγορίδαι) 
600 π.Χ.: Σικυών: φίλος του Κλεισθένους συμβουλεύει τον Ισόδαμο (για 
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καθαρμό < : ο Ισόδαμος απομακρύνεται από την Σικυώνα για ένα χρόνο για 
να καθαρθεί: 600 π.Χ . – 599 π.Χ.>  
  
600 π.Χ.: Σικυών: ο Κλεισθένης γίνεται τύραννος στη Σικυώνα  
 
 
600 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (45η Ολυμπιάδα) 
600 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (45η Ολυμπιάδα): Αντικράτης, Επιδαύριος, 
στάδιον  
 
 
 
 
~ 600 π.Χ.: Κόρινθος: (νομισματοκοπεία): κυκλοφορούν τα πρώτα 
κορινθιακά νομίσματα  
 
~ 600 π.Χ.: Σάμος (νομισματοκοπεία): από τα πρωϊμότερα ελληνικά 
νομίσματα: νόμισμα Σάμου από ήλεκτρο  
 < δες Ιστ. Ελλ. Εθν., τ. Β., σ. 210 >  
 
 
 
 
 
600 π.Χ.: Εφεσος: Αρτεμίσιον της Εφέσου (νομισματοκοπεία): βρέθηκαν στα 
θεμέλια του Αρτεμισίου της Εφέσου σειρές αρχαϊκών νομισμάτων από 
ήλεκτρο, βάρους «μιλησιακού» ή «λυδικού» στατήρος, όπου είχαν αποτεθεί 
κατά το 600 π.Χ.  
 
 
 
 
 
~ 600 π.Χ.: Μ. Ασία: συμφωνία για αμοιβαία στρατιωτική βοήθεια μεταξύ 
του Αλυάττη της Λυδίας και των μικρασιατικών πόλεων της Μιλήτου, 
Κολοφώνος, Πριήνης   < ο Αλυάττης: 607 π.Χ. – 560 π.Χ.>  
~ 600 π.Χ.: παράλια Μ. Ασίας: σύμφωνο συμμαχίας της Μιλήτου, 
Κολοφώνος, Πριήνης με τον Αλυάττη της Λυδίας  
 
 
 
~ 600 π.Χ.: Σικελία: Ιμέρα Σικελίας: Στησίχορος (λυρική ποίηση)  
< Το έργο του Στησιχόρου τεράστιο: 26 βιβλία / ελάχιστα σώθηκαν 
Εργα του Στησιχόρου και κατάταξή τους σε μυθολογικούς κύκλους  
   Στησίχορος: «Αθλά επί Πελία»  (Αργοναυτικός κύκλος) 
   Στησίχορος: η «Γηρυονηίς»  (:μύθοι Ηρακλή) 
   Στησίχορος: ο «Κέρβερος»  (:μύθοι Ηρακλή) 
   Στησίχορος: ο «Κύκνος»  (: μύθοι Ηρακλή) 
   Στησίχορος: η «Εριφύλη»    (:θηβαϊκός κύκλος) 
   Στησίχορος: η «Ευρώπεια»  (:θηβαϊκός κύκλος) 
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   Στησίχορος: οι «Συοθήραι»  (:αιτωλικός κύκλος) 
   Στησίχορος: η «Ελένη»  (:τρωϊκός κύκλος) 
   Στησίχορος: η «Παλινωδία»   (:τρωϊκός κύκλος) 
   Στησίχορος: η «Ιλίου Πέρσις»   (:τρωϊκός κύκλος) 
   Στησίχορος: οι «Νόστοι»  (:τρωϊκός κύκλος)  
   Στησίχορος: η «Ορέστεια»  (:τρωϊκός κύκλος)  >  
 
 
 
600 π.Χ.: Γαλλία: ίδρυση Μασσαλία (Φωκαείς/Ιωνες) – Β’ Ελληνικός 
αποικισμός  
< θέση Μασσαλίας: κοντά στις εκβολές του Ροδανού ποταμού  
στρατηγική θέση Μασσαλίας: το τέρμα της εμπορικής αρτηρίας που 
επήγαινε κατά μήκος του ποταμού Ροδανού  
Η Μασσαλία από τις μεγαλύτερες και πλουσιότερες αποικίες της δυτικής 
Μεσογείου 
η αυτόνομη Μασσαλία (σε σχέση με την μητρόπολή της Φώκαια): 
Η Μασσαλία ενώ ιδρύεται από τους Φωκαείς (Φώκαια Μ. Ασίας) θα γίνει 
σύντομα αυτόνομη. Αυτό φυσικά οφείλεται και στην εκδίωξη των Φωκαέων 
από τους Πέρσεως από την Φώκαια και έτσι η μητρόπολις (:Φώκαια Μ. 
Ασίας) θα χάσει την δυναμικής της.  
H πολιτιστική επίδραση της Μασσαλίας: 
Η επίδραση της Μασσαλίας απλώθηκε βαθειά μέσα στην ενδοχώρα της 
Γαλατίας.  
Οι Ελβετοί στα χρόνια του Καίσαρος χρησιμοποιούσαν τα ελληνικά 
γράμματα  
σε  μερικές διαλέκτους της νότιας Γαλλίας έχουν διατηρηθή ίχνη της αρχαίας 
γλώσσας των Φωκαέων   
οι αποικίες που ιδρύει η Μασσαλία:   
Η παρακμή των Καρχηδονίων και των Ετρούσκων στις αρχές του Ε’ αι. π.Χ> 
ευνόησε την Μασσαλία ώστε να ιδρύσεις τις εξής αποικίες:  
α) στα παράλια της Γαλλίας: Λιγουρία  
η Νίκαια (: σημ. Nice), η Αντίπολις (: σημ Αντίμπ- Antibes), η Αθηνόπολις, 
Ολβία, ο Ταυρόεις ή Ταυροέντιον, η Αγάθη (: σημ. Αγκντ: η μοναδική 
ελληνική πόλις στον κόλπο του Λέοντος Sinus Gallicus ),  
β) στα παράλια της Ισπανίας: Ιβηρία  
Η Ρόδη (:σημ. Ρόχας), το Εμπόριον ή Εμπορίαι (σημ: Αμπούριας- Ampurias)), 
το Ημεροσκόπειον. >  
 
 
 
600 π.Χ.: Ισπανία/Ιβηρία: ίδρυση Μαινάκη ( Φώκαια/Ιωνες) – Β’ Ελληνικός 
αποικισμός 
Η Μαινάκη ήταν η δυτικότερα αποικία της Φώκαιας 
θέση Μαινάκης: δυτικά της εκβολής του ποταμού Βελέζ,  κοντά στην 
Μάλαγα 
< Η Μαινάκη καταστράφηκε από σεισμό περίπου στα 500 π.Χ. >  
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~ 600 π.Χ.: Καρχηδών: η Καρχηδών γύρω στο 600 π.Χ. ήταν επικεφαλής των 
σημιτικών κοινοτήτων της δυτικής Μεσογείου (κατά των πολέμων τους 
εναντίον των ελληνικών περιοχών)  
< Οι Καρχηδόνιοι επέτυχαν ύστερα από πολέμους που κράτησαν τρεις αιώνες 
να διώξουν τους Ελληνες από το μεγαλύτερο μέρος των Ισπανικών ακτών και 
να περιορίσουν την κατοχή τους στα νησιά της δυτικής Μεσογείου, ωθώντας 
τους προς το ανατολικό μέρος της Σικελίας >  
<  επικράτεια Καρχηδονίων: επικρατούσαν στα παράλια της Βόρειας 
Αφρικής, της Νότιας Ισπανίας, της Σαρδηνίας, της Κορσικής, της δυτικής 
Σικελίας >  
 < η πόλη της Καρχηδόνος: η μεγαλύτερη και πλουσιώτερη στη δυτική 
Μεσόγειο >  
 
 
599 π.Χ.: Κυρήνη: Αρκεσίλαος Α’ (άνοδος σε βασιλεία)  
  < Αρκεσίλαος Α’: 599 – 583 π.Χ. >  
 
 
599 π.Χ.: ίδρ. Ηράκλεια Θράκης ή ίδρ. Πέρινθος (Β’ Ελληνικός αποικισμός)  
< Η πόλη Ηράκλεια ιδρύθηκε στην Προποντίδα, από Σάμιους αποίκους.  
Ηταν επίσης γνωστή και ως Πέρινθος.  
Η Πέρινθος (Ηράκλεια Θράκης) ήταν χτισμένη μεταξύ Βυζαντίου και 
Ραιδεστού  
Η Πέρινθος υπήρξε σύμμαχος των Αθηναίων >   
 
 
 
 
 
598 π.Χ.: Σικελία: ίδρυση Καμάρινα (Συρακούσαι/Δωριείς) – < Β’ Ελληνικός 
αποικισμός> 
 < Η Καμάρινα είναι η τρίτη αποικία που ιδρύουν αι Συρακούσαι  >  
< θέση Καμάρινας: στη νότια ακτή της Σικελίας, ανάμεσα στη Γέλα και στις 
Κασμένες > 
 
 
 
596 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (46η Ολυμπιάδα) 
596 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (46η Ολυμπιάδα): Χρυσάμαξος, Λάκων, 
στάδιον 
596 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (46η Ολυμπιάδα): Πολυμνήστωρ, Μιλήσιος, 
στάδιον παίδων  
 
 
595 π.Χ.: Αθήνα: επώνυμος άρχων ο Φιλόμβροτος  
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595 π.Χ.: Δελφοί: Α’ Ιερός πόλεμος (595 π.Χ. -  586 π.Χ.) 
   < άλλη προτεινόμενη χρονολογία για Α’ Ιερό πόλεμο: 600 π.Χ. – 590 π.Χ. >) 
 
 
594 π.Χ.: Αθήνα: επώνυμος άρχων ο Σόλων  
594 π.Χ.: Αθήναι: ο Σόλων ορίζεται μεν ως άρχων, αλλά με έκτακτες 
αρμοδιότητες, ως «διαλλακτής» και ως «νομοθέτης»  
Ο Σόλων πρέπει με το τέλος της αρχοντίας του, δηλ. στα 593 π.Χ. να 
διατήρησε τις έκτακτες εξουσίες του, γιατι οι νόμοι του δημοσιεύθηκαν στα 
592/591 π.Χ.  
594 π.Χ.: Αθήναι: νομοθεσία Σόλωνος / Σόλων 
< Ο Σόλων ορίζεται ως άρχων αλλά με έκτακτες αρμοδιότητες ως 
«διαλλακτής» και ως «νομοθέτης». 
Ο Σόλων πρέπει με το τέλος της αρχοντίας του (593 π.Χ.) να διατήρησε τις 
έκτακτες εξουσίες του γιατι οι νόμοι του δημοσιεύθηκαν στα 592 π.Χ.  
594 π.Χ.: Αθήναι: νομοθεσία Σόλωνος 
594 π.Χ.: Αθήναι: Σόλων: «σεισάχθεια» (:η απελευθέρωση των εκτημόρων 
από τα χρεωστικά τους βάρη κ’ απαγόρευση να γίνεται κάποιος δούλος 
επειδή είχε χρέη)  
594 π.Χ.: Αθήναι: Σόλων: απαγορεύει κάθε μελλοντικό δανεισμό «επί 
σώμασιν» 
594 π.Χ.: Αθήναι: Σόλων: ενθάρρυνε το εμπόριο και τα ελευθέρια 
επαγγέλματα 
594 π.Χ.: Αθήναι: Σόλων: απαγορεύει την εξαγωγή άλλων προϊόντων (π.χ. 
σιτάρι) εκτός του ελαιολάδου 
594 π.Χ.: Αθήναι: Σόλων: κοπή εγχώριου αττικού νομίσματος  
594 π.Χ.: Αθήναι: Σόλων: εισάγει νέα μέτρα και σταθμά  
594 π.Χ.: Αθήναι: πολιτικές μεταρρυθμίσεις Σόλωνος 
Σόλων: διαίρεση πολιτών σε 4 τάξεις με βάση το «τίμημα» (:τιμοκρατία) 
«τίμημα»: το ετήσιο αγροτικό εισόδημα  
α) Πεντακοσιομέδιμνοι: 500 μέδιμνοι σε σιτάρι ή λάδι 
β)Τριακοσιομέδιμνοι: 300 μέδιμνοι ετησίως σε σιτάρι ή λάδι.  
Οι τριακοσιομέδιμνοι επειδή μπορούσαν να εκτρέφουν άλογα ονομάστηκαν 
«ιππείς» 
γ) Διακοσιομέδιμνοι ή  ζευγίται 
δ) θήται 
    Σόλων: στρατιωτική υπηρεσία ανά τάξη:  
Οι πεντακοσιομέδιμνοι και οι τριακοσιομέδιμνοι υπηρετούσαν ως «ιππείς» 
Οι διακοσιομέδιμνοι ως οπλίται 
Οι θήται υπηρετούσαν ως ψιλοί (:ελαφρά οπλισμένοι στρατιώται) ή ως 
ναύται 
   Σόλων: τάξεις και πολιτικά δικαιώματα (:εκλόγιμοι) 
οι Πεντακοσιομέδιμνοι και οι τριακοσιομέδιμνοι εκλέγονται σε όλα τα 
αξιώματα (:ανώτατα αξιώματα: αρχοντία ) 
οι Διακοσιομέδιμνοι ή ζευγίται εκλέγονται στη Βουλή των 400. Δεν είχαν 
εκλογιμότητα σε ανώτατα αξιώματα (:9 άρχοντες) 
οι θήται μετέχουν στην εκκλησία του δήμου και στην Ηλιαία αλλά χωρίς 
δικαίωμα εκλογής σε κανένα αξίωμα  
 Σόλων: Κυρίαρχο σώμα: η εκκλησία του δήμου 
Τόπος της συνέλευσης της εκκλησίας του δήμου: η Πνύκα  
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Δικαίωμα συμμετοχής: πολίται άνω των 20 ετών 
Άρχοντες: άνω των 30 ετών, προερχόμενοι από τις δύο ανώτερες τάξεις 
(Πεντακοσιομέδιμνοι, τριακοσιομέδιμνοι) 
Σόλων:  Βουλή των Τετρακοσίων: 
Είναι προβουλευτικό σώμα 
Εκφέρει τη γνώμη της για τις προτάσεις που θα κατατεθούν στην εκκλησία 
του δήμου 
  Σόλων: ιδρύει την Ηλιαία: 
Η Ηλιαία είναι λαϊκό δικαστήριο, υποδιαιρούμενο σε τμήματα.  
Συμμετέχουν ως δικασταί όλοι οι Αθηναίοι πολίται, ασχέτως κοινωνικής 
τάξης.  
Αρειος Πάγος:  
Ο Αρειος Πάγος διατηρείται ως ανώτατη δικαστική αρχή.  
Εκδικάζει δίκες: α) φόνου,  β) εμπρησμού και  γ) κατάλυσης του 
πολιτεύματος 
καταγραφή νομοθεσίας Σόλωνος:  
Η νομοθεσία του Σόλωνος καταγράφεται σε «κύρβεις»   (592/591 π.Χ.)  
Οι «κύρβεις» είναι ξύλινες πλάκες. Βρίσκονταν στο «Πρυτανείον» 
  
Κριτική πολιτεύματος του Σόλωνος:  
Α) από την μία πλευρά μπορεί να θεωρηθεί ως δημοκρατικό: επειδή τα πάντα 
έπρεπε να υποβληθούν στην κρίση του δήμου (λαού) 
Β) από την άλλη πλευρά μπορεί να θεωρηθεί ως τιμοκρατικό: επειδή ως προς 
την κοινωνική οργάνωση οι πολίται κατατάσσονται σε τάξεις, ανάλογα με το 
εισόδημά τους (: «τίμημα»)  <συσχ. Αρ. «Πολιτικά»,: «από των τιμημάτων» >  
 
 
 
 
594 π.Χ.: Ρόδος: μισθοφόροι από τη νήσο Ρόδο (Ιαλυσό) βοηθούν τον 
Ψαμμήτιχο Β’ στον πόλεμό του με τους Αιθίοπες  
594 π.Χ.: Αίγυπτος: πόλεμος Ψαμμήτιχου Β’ με Αιθίοπες (594 π.Χ.-589 π.Χ.)  
594 π.Χ.: Αίγυπτος: ο Ψαμμήτιχος Β’ στον πόλεμό του κατά των Αιθιόπων 
χρησιμοποιεί Ελληνες μισθοφόρους από την νήσο Ρόδο (Ιαλυσό)  
 < Οι Ελληνες μισθοφόροι από τη Ρόδο (Ιαλυσό) θα παραμείνουν σε όλη τη 
χρονική διάρκεια του πολέμυο του Ψαμμήτιχου Β’ με τους Αιθίοπες, δηλ. από 
το 594 π.Χ έως το 589 π.Χ.>  
 
593 π.Χ.: Αθήνα: επώνυμος άρχων ο Δροπίδης  
 
 
592 π.Χ.: Αθήνα: επώνυμος άρχων ο Ευκράτης  
592 π.Χ.: Αθήναι: καταγραφή νόμων Σόλων  
 
 
 
 
 
 
 



 

62 

592 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (47η Ολυμπιάδα) 
592 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (47η Ολυμπιάδα): Ευρυκλής, Λάκων, νικητής 
στο στάδιον  
592 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (47η Ολυμπιάδα): Μεγακλέους, Αθηναίου, 
τέθριππον  
592 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (47η Ολυμπιάδα): Μεγακλής, Αθηναίος, 
νικητής στο τέθριππον (Αλκμεωνίδαι) <δηλ. το τέθριππον άρμα ιδιοκτησίας 
του Μεγακλέους ενίκησεν στο ειδικόν αγώνισμα των αρματοδρομιών, που 
ονομάζεται τέθριππον άρμα >  
 
 
 
591 π.Χ.: Αθήνα: επώνυμος άρχων ο Σίμων  
 
 
 
590 π.Χ.: Αθήνα: χωρίς επώνυμο άρχοντα (:αναρχία)  
 
590 π.Χ.: Θεσσαλία: Ευρύλοχος ο Λαρισαίος (ταγός Θεσσαλών)  
 
 
 
590 π.Χ.: Α’ Ιερός Πόλεμος 
590 π.Χ.: Α’ Ιερός Πόλεμος: ο Κλεισθένης, τύραννος της Σικυώνος, λαμβάνει 
μέρος στον Α’ Ιερό πόλεμο 
590 π.Χ.: Α’ Ιερός πόλεμος: ο Κλεισθένης, τύραννος της Σικυώνος, λαμβάνει 
ως αμοιβή του το έν τρίτον από τα λάφυρα  
 
590 π.Χ.: Σικυών: ο Κλεισθένης, τύραννος της Σικυώνος, με την αμοιβή του 
από τα λάφυρα του Α’ Ιερού πολέμου (: έν τρίτον των λαφύρων) 
χρηματοδοτεί την κατασκευή μιας Στοάς στη Σικυώνα  
 
 
 
589 π.Χ.: Αθήνα: επώνυμος άρχων ο Φορμίων  
 
 
588 π.Χ.: Αθήνα: επώνυμος άρχων ο Φίλιππος  
 
 
588 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες: (48η Ολυμπιάδα) 
588 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (48η Ολυμπιάδα): Γλαυκίας, Κροτωνιάτης, 
στάδιον  
588 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (48η Ολυμπιάδα) : νικητής ο Πυθαγόρας από τη 
Σάμο, πυγμή   (δηλ. στην πυγμαχία)   
 
 
 
 
588 π.Χ.: Πελοπόννησος: συνθήκη εκατονταετους στρατιωτικής συμμαχίας 
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μεταξύ Ηλιδος και Ηραίας  
588 π.Χ.: Ηλιδα:  η συνθήκη εκατονταετούς στρατιωτικής συμμαχίας Ηλιδος 
και Ηραίας συνήφθη μεταξύ του 588 π.Χ. και του 572 π.Χ.   
 
 
 
 
 
588 π.Χ.: Μακεδονία: (λογικά): θάνατος Φίλιππος Α’  (:Αργεάδαι)  
 < ο Φίλιππος Α’ ήταν ο τρίτος κατά σειράν βασιλεύς της δυναστείας των 
Αργεαδών>   
 < ο Φίλιππος Α’ είχε διαδεχθεί στον θρόνο τον Αργαίο, τον γιο του Περδίκκα 
Α’ >  
 < Ο Αργαίος: ήταν ο δεύτερος βασιλεύς της δυναστείας των Αργεαδών >  
 < Ο Αργαίος ήταν γιος του Περδίκκα Α’, του πρώτου βασιλέα της 
δυναστείας των Αργεαδών (μέσα 7ου αι. π.Χ.) >  
  
 
588 π.Χ. :Μακεδονία: άνοδος στο θρόνο Αέροπος Α’  
588 π.Χ.: Μακεδονία: Αέροπος Α’   (:Αργεάδαι)  
  < Αέροπος Α’ : 588 π.Χ. – 568 π.Χ.  ο Αέροπος Α’ ήταν γιος του Φιλίππου 
Α’ >  
 < ο Αέροπος Α’ ήταν ο τέταρτος κατά σειράν βασιλεύς της δυναστείας των 
Αργεαδών> 
 
 
588 π.Χ.: Ιλλυρία: ίδρυση Απολλωνία η κατ’ Επίδαμνον (Β’ Ελληνικός 
αποικισμός) 
 < αποικία των Κορινθίων και των Κερκυραίων (Δωριείς) >  
Η Απολλωνία η κατ’ Επίδαμνον ιδρύεται από κοινού από την Κόρινθο και 
την Κέρκυρα 
θέση Απολλωνίας της κατ’ Επίδαμνον: πόλη της νότιας Ιλλυρίας, κοντά 
στους ποταμούς Αώο και Αψο. Η Απολλωνία η κατ΄ Επίδαμνον απείχε 50 
στάδια από τις ακτές του Ιονίου πελάγους. Βρίσκεται νότια της Επιδάμνου  
οικιστής Απολλωνίας: ο Γύλακας  
< εξωτερικές σχέσεις Απολλωνίας της κατ’ Επίδαμνον:  
Οι Απολλωνιάται στην κλασσική εποχή ασκούν εμπόριο με την ιλλυριακή 
ενδοχώρα και την Μεγάλη Ελλάδα. Οι Απολλωνιάται έχουν στενές σχέσεις με 
την Κέρκυρα, την Κόρινθο και την Επίδαμνο.  
πολίτευμα Απολλωνίας της κατ’ Επίδαμνον:  
Στους κλασσικούς χρόνους το πολίτευμά τους ήταν ολιγαρχικό. Το πολίτευμα 
της Απολλωνίας της κατ’ Επίδαμνον επαινείται από τον Αριστοτέλη >  
 
 
587 π.Χ.: Ιερουσαλήμ: πυρπόληση και κατάκτηση από Ναβουχοδονόσορ 
(Χαλδαίοι)  
<:Ο Ναβουχοδονόσορ οδηγεί τους Εβραίους σε αιχμαλωσία στη Βαβυλώνα >  
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586 π.Χ.: Αθήνα: χωρίς επώνυμο άρχοντα (:αναρχία)  
 
586 π.Χ.: Δελφοί : τα 1α Πύθια  
 
586 π.Χ.: Δελφοί: (1α Πύθια): προστίθενται το αγώνισμα της κιθαρωδία  
586 π.Χ.: Δελφοί (1α Πύθια): προστίθεται το αγώνισμα του αυλού  και 
αυλωδίας  
586 π.Χ.: Δελφοί (1α Πύθια): νικητής ο αυλωδός Εχέμβροτος, Αρκάς  
 
 
 
585 π.Χ.: Αστρονομία: έκλειψη ηλίου: ο  Θαλής με τις αστρολογικές του 
γνώσεις κατάφερε να προβλέψει την έκλειψη Ηλίου της 28 Μαϊου 585 π.Χ.  
 
 
 
586 π.Χ.: Μίλητος: γένν. Αναξιμένης, ο Μιλήσιος (585 π.Χ. – 525 π.Χ.)  
   < Αναξιμένης, ο Μιλήσιος: ο «αήρ»: 585 π.Χ. – 525 π.Χ. >  
 
 
 
 
585 π.Χ.: Λυδία: συνθήκη ειρήνης μεταξύ του Αλυάττη της Λυδίας και του 
Κυαξάρη, βασιλιά της Μηδίας (ύστερα από πόλεμο χωρίς αποτέλεσμα)  
585 π.Χ.: συνθήκη ειρήνης Μήδων με Λυδούς (ύστερα από πόλεμο χωρίς 
νικητή: Κυαξάρης vs Αλυάττης)  
 
 
 
 
584 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (49η Ολυμπιάδα) 
584 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (49η Ολυμπιάδα): Λυκίνος, Κροτωνιάτης, 
στάδιον  
 
 
583 π.Χ.: Κυρήνη: Βάττος Β’ ο Ευδαίμων (άνοδος σε βασιλεία)  
    < Βάττος Β’ ο Ευδαίμων:  583 – 560 π.Χ.   Αυτό ήταν το πρώτο διάστημα 
της βασιλείας του. Κατόπιν ο Βάττος Β’ βασίλευσε πάλι από το 576 π.Χ. – 554 
π.Χ. >   
 
 
 
 
582 π.Χ.: Αθήνα: επώνυμος άρχων ο Δαμασίας  
 
 
582 π.Χ.: Κόρινθος; Ισθμια (:καθιερώνονται από τους Κυψελίδες ως 
Πανελλήνια εορτή) 
< χώρος διεξαγωγής Ισθμίων: δίπλα στον ναό και στο ιερό άλσος του 
Ποσειδώνος στα Ισθμια >  
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582 π.Χ.: Δελφοί: Πύθια 
582 π.Χ.: Δελφοί: οι πρώτοι Πυθικοί αγώνες  
582 π.Χ.: Δελφοί: Πύθια: ο Κλεισθένης, τύραννος της Σικυώνος, νικητής 
άρματος στους πρώτους πυθικούς αγώνες  
 
 
 
581 π.Χ.: Αθήνα: χωρίς επώνυμο άρχοντα (: «αναρχία»)  
580 π.Χ.: Αθήνα: χωρίς επώνυμο άρχοντα (: «αναρχία»)  
 
 
 
 
580 π.Χ.; Σικελία: (νότια Παράλια Σικελίας): Λιλύβαιον : εκδίωξη Ελλήνων 
αποίκων από Φοίνικες  
  < Το Λιλύβαιον είναι η σημερινή Marsala 
  < θέση Λιλυβαίου: στη δυτική Σικελία, μετά την Μοτύη   
< η πρώτη απόπειρα αποικισμού στο Λιλύβαιον είχε γίνει από τους Ροδίους 
και την Κνίδο 
 < Οι Ελληνες άποικοι (Ρόδιοι και Κνίδιοι) εκδιώχθηκαν από το Λιλύβαιον 
από τους Φοίνικες γύρω στα 580 π.Χ. >  
 
 
 
 
580 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (50η Ολυμπιάδα) 
580 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (50η Ολυμπιάδα): Επιτελίδας, Λάκων, στάδιον  
 
 
 
 
580 π.Χ.: Δελφοί: ο Κλεισθένης, τύραννος της Σικυώνος, ίδρυσε στους 
Δελφούς μία θόλο  
 
 
580 π.Χ.: Σικυών: ο Κλεισθένης, τύραννος της Σικυώνος συγκεντρώνει στην 
αυλή του όλους τους νέους υψηλών οικογενειών της Ελλάδος για να επιλέξει 
τον γαμβρό του για την κόρη του, την Αγαρίστη  (580 π.Χ. /575 π.Χ.)  
580 π.Χ.: Σικυών: οι μνηστήρες της Αγαρίστης: υποψήφιοι μνηστήρες της 
Αγαρίστης φθάνουν από πατρίδες με μεγάλη απόσταση: Ηπειρος, Ιλλυρία, 
Ιταλία  <: αυτό δείχνει την υψηλή αίγλη και θέση του Κλεισθένους, τυράννου 
της Σικυώνος, πατρός της υποψηφίας νύφης >  
 
580 π.Χ.: (κεραμεική): μελανόμορφος δίνος [θέμα: τα «άθλα επί Πελία»] 
(Αθήναι, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο)  
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577 π.Χ.: Αθήνα: επώνυμος άρχων:  ο Αρχεστρατίδης  
 
 
 
 
 
576 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (51η Ολυμπιάδα) 
576 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (51η Ολυμπιάδα): Ερατοσθένης, Κροτωνιάτης, 
στάδιον  
576 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (51η Ολυμπιάδα): νικητής ο Κλεισθένης, 
τύραννος της Σικυώνος (: σε αγώνισμα αρματοδρομίας)  
 
 
575 π.Χ.: (κεραμεική): μελανόμορφος αμφορεύς της κατηγορίας των 
«τυρρηνικών» του ζωγράφου του Τιμιάδη (575 π.Χ.-550 π.Χ.) [θέμα: ο 
Ηρακλής και ο Τελαμών πολεμούν τις Αμαζόνες]   (Boston, Museum of Fine 
Arts)  
 
 
 
 
573 π.Χ.: Νεμέα: Νέμεα (οργανώνονται συστηματικά)  
< Τα Νέμεα προς τιμήν του θεού Δία  
Χώρος διεξαγωγής αγώνων: στην κοιλάδα της Νεμέας >  
 
 
 
 
 
572 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (52η Ολυμπιάδα) 
572 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (52η Ολυμπιάδα): Αγις, Ηλείος, στάδιον  
572 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (52η Ολυμπιάδα): Αρραχίων, Φιγαλεύς, 
παγκράτιον  <: η πρώτη από τις τρεις νίκες του Αρραχίωνος στο παγκράτιον> 
572 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (52η Ολυμπιάδα): Κλεισθένους, τυράννου της 
Σικυώνος, τέθριππον (: δηλ. το τέθριππον άρμα ιδιοκτησίας του Κλεισθένυος, 
του τυράννου της Σικυώνος, ενίκησεν εις το αγώνισμα του τεθρίππου 
άρματος)  
 
 
571 π.Χ.: Κυρήνη: Βάττος Β’ ο Ευδαίμων: μάχη στα Ιρασα 
571 π.Χ.: Κυρήνη: μάχη στα Ιρασα (νίκη Κυρηναίων κατά Αιγυπτίων)  
Με την νίκη του στην μάχη στα Ιρασα έχουμε την εδραίωση της κυριαρχίας 
της Κυρήνης στην Κυρηναϊκή  
 
570 π.Χ.: Αθήνα: επώνυμος άρχων: ο Αριστομένης 
 
 
 
570 π.Χ.:Σικυών: θάνατος Κλεισθένης, τύραννος της Σικυώνος (Ορθαγορίδαι) 
570 π.Χ.: Σικυών: μετά τον Κλεισθένη, τύραννος της Σικυώνος αναλαμβάνει 
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ο Αισχίνης (: Ορθαγορίδαι)  
570 π.Χ.: Σικυών: Αισχίνης, τύραννος Σικυώνος (: ο τελευταίος των 
Ορθαγοριδών)  
 < Αισχίνης: 570 π.Χ. – 555 π.Χ. >  
 
570 π.Χ.: Σάμος: γένν. Πυθαγόρας, ο Σάμιος  
   < Πυθαγόρας, ο Σάμιος: 570 π.Χ. – 496 π.Χ.>  
 
 
570 π.Χ.: Μ. Ασία: Κολοφών: γένν. Ξενοφάνης, ο Κολοφώνιος  
  < Ξενοφάνης, ο Κολοφώνιος: «είς θεός»: 570 π.Χ. – 470 π.Χ.>  
 
 
 
 
570 π.Χ.: (Τέχνη – Γλυπτική): Ακτιον της Αιτωλοακαρνανίας: μαρμάρινος 
κορμό κούρου (ακέφαλος κορμός)  
< Το άγαλμα, δηλ, ο συγκεκριμένος «κούρος», θα πρέπει να ήταν φυσικού 
μεγέθους , αφού το διασωζόμενο ύψος του είναι 94, 50 εκ. Φέρει όλα τα 
πρώϊμα χαρακτηριστικά των αρχαϊκών κούρων >  
 
570 π.Χ.: (κεραμεική): κορινθιακός κρατήρας; [θέμα: ο Ηρακλής σώζει την 
Ησιόνη από το κήτος]  (Boston, Museum of Fine Arts)  
 
~570 π.Χ.: (κεραμεική): μελανόμορφος αμφορεύς (του ζωγράφου «Camtar”) 
[θέμα:  η Θέτις και αι Νηρηίδες παραδίδουν στον Αχιλλέα τα όπλα του]  
(Boston, Museum of Fine Arts)  
 
 
570 π.Χ. – 560 π.Χ.: (Τέχνη – Γλυπτική): Ηραίο της Σάμου: η «κόρη του 
Χηραμύου»  
< Το υπερφυσικού μεγέθους ακέφαλο μαρμάρινο άγαλμα γυναίκας που 
βρέθηκε στο Ηραίο της Σάμου (: το διασωζόμενο ύψος 1, 92 μ.) αποτελούσε 
μαζί με κάποιο άλλο άγαλμα το αφιέρωμα του Χηραμύου στη Σάμο. Υπάρχει 
επιγραφή χαραγμένη στον κορμό του αγάλματος σε ιωνικό αλφάβητο, που 
αναφέρει ότι ο Χηραμύης το αφιέρωσε στην Ηρα. >  
 
 
570 π.Χ. – 560 π.Χ.: (Τέχνη – Γλυπτική): Κερατέα της Αττικής: η «θεά» του 
Βερολίνου  
< Το μαρμάρινο άγαλμα προφανώς ήταν στημένο σε τάφο. Η κόρη φορά 
χιτώνα, που αφήνει ακάλυπτα τα άκρα πόδια με τα σανδάλια. Οι ώμοι 
καλύπτονται από πτυχωτό περίβλημα. Στο κεφάλι φορά πόλο, τα μαλλιά της 
είναι χτενισμένα με φιλαρέσκεια. Κοσμήματα στολίζουν τον λαιμό της, τα 
ώτα της και τα χέρια της. Το ένδυμά της διακοσμείται με ζωγραφιστό 
μαίανδρο. Το γνωστό χαρακτηριστικό μειδίαμα φωτίζει το πρόσωπό της. >  
 
 
570 π.Χ.: Αίγυπτος: Αμασις  (570 π.Χ. – 526 π.Χ.)  
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569 π.Χ.: Κυρήνη: συμφωνία μεταξύ της ελληνικής πόλης Κυρήνη και του 
Αμασι (φαραώ) της Αιγύπτου  
569 π.Χ.: Αίγυπτος: συμφωνία Αμασι με Κυρήνη  
 
 
 
568 π.Χ.: Μακεδονία: θάνατος Αέροπος Α’ (:Αργεάδαι)  
  < ο Αέροπος Α’: 588 π.Χ. – 568 π.Χ.>  
 < ο Αέροπος Α’ ήταν γιος του Φιλίππου Α’  
 < ο Αέροπος Α’ ήταν ο τέταρτος κατά σειράν βασιλεύς της δυναστείας των 
Αργεαδών >   
 
568 π.Χ.: Μακεδονία: άνοδος στο θρόνο Αλκέτας   (:Αργεάδαι) 
   (:λογικά ο Αλκέτας πρέπει να βασίλευσε από το 568 π.Χ. έως το 540 π.Χ. )  
 
 
 
568 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες: (53η Ολυμπιάδα) 
568 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (53η Ολυμπιάδα): Αγνων, Πεπαρήθιος, στάδιον  
568 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (53η Ολυμπιάδα): Αρραχίων, Φιγαλεύς 
(Φιγάλεια), παγκράτιον   <:  η δεύτερη νίκη του Αρραχίωνος στο παγκράτιον> 
 
 
566 π.Χ.: Αθήνα: επώνυμος άρχων ο Ιπποκλείδης  
 
566 π.Χ.: Αθήναι: ημερομηνία δημόσιας θεσμοθέτησης: «Παναθήναια»  
< τα Παναθήναια προϋπήρχαν του 566 π.Χ. / ο μύθος ανήγαγε τα 
«Παναθήναια» στα 1506 π.Χ. >  
 
 
565 π.Χ.: Αθήναι: πόλεμος Αθήνας – Μεγαρέων  
565 π.Χ.: Αθήναι: κατάληψη λιμένος Μεγάρων (: Πεισίστρατος)  
 
 
 
 
564 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες: (54η Ολυμπιάδα) 
564 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (54η Ολυμπιάδα): Ιππόστρατος, Κροτωνιάτης, 
στάδιον  <: η πρώτη από τις δύο νίκες του Ιπποστράτου στο αγώνισμα του 
σταδίου>  
564 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (54η Ολυμπιάδα): Αρραχίων, Φιγαλεύς, 
παγκράτιον  <: η τρίτη νίκη του Αρραχίωνος στο παγκράτιον >  
564 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (54η Ολυμπιάδα): Καλλίου, Φαινίππου, 
Αθηναίου, κέλης  (:δηλ. ο κέλης, ιδιοκτησίας του Καλλίου, του υιού του 
Φαινίππου, Αθηναίου ενίκησεν εις το ειδικόν αγώνισμα των ιπποδρομιών που 
ονομαζόταν «κέλης»)  
564 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (54η Ολυμπιάδα): Καλλίου, Φαινίππου, 
Αθηναίου, κέλης   
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564 π.Χ.: Κορσική (νησος Κύρνος): οι Φωκαείς ιδρύουν την Αλαλία  
564 π.Χ.: Κορσική: ίδρυση Αλαλία  (ίδρυση από Φώκαια) – Β’ Ελληνικός 
αποικισμός  
 < θέση Αλαλίας: εκβολές του Ροτάνου ποταμού)  
 < οι Φωκαείς στην Αλαλία από 564 π.Χ. έως και 537 π.Χ.>  
 < οι Φωκαείς ενώ νικούν στην ναυμαχία της Αλαλίας (540 π.Χ.) 
αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την Αλαλία στα 537 π.Χ. >  
 
562 π.Χ.: Μεσοποταμία: Χαλδαίοι – τέλος βασιλείας Ναβουχοδονόσορ  
 < Ο Ναβουχοδονόσορ, γιος του Nabopolassar, κατέλαβε το βασίλειο του 
Ιούδα.  
Εκαψε την Ιερουσαλήμ και οδήγησε τους Εβραίους στην Βαβυλώνα>  
Με το θάνατου του Ναβουχοδονόσορ (Nabuchadnezzar) δημιουργήθηκαν 
διαμάχες ανάμεσα στους βασιλείς και τους ιερείς. Η αυτοκρατορία των 
Χαλδαίων κλονίζεται και καταλύεται. Η πρώτη μεγάλη αναστάτωση έγινε 
από τους Μήδους>   
 
 
561 π.Χ.: Αθήνα: επώνυμος άρχων ο Κωμέας  
 
561 π.Χ.: Αθήναι: τέλος πρώτης τυραννίας Πεισιστράτου  
 
560 π.Χ.: Αθήνα: επώνυμος άρχων ο Ηγήστρατος  
 
560 π.Χ.: Αθήναι: θάνατος Σόλωνος (νομοθέτου) 
  < Σόλων: 640 π.Χ. – 560 π.Χ. : Ενας από τους επτά σοφούς της αρχαιότητος>  
 
 
 
 
 
 
 
 
560 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (55η Ολυμπιάδα) 
560 π.Χ.; Ολυμπιακοί αγώνες (55η Ολυμπιάδα): Ιππόστρατος, Κροτωνιάτης, 
στάδιον  <: η δεύτερη νίκη του Ιπποστράτου στο στάδιον >  
 
 
 
560 π.Χ.: Δελφοί: θησαυρός των Σικυωνίων  
560 π.Χ.: (Γλυπτική): Δελφοί: μετόπη από τον μονόπτερο των Σικυωνίων 
στους Δελφούς 
 < Στην μετόπη εικονίζονται οι Διόσκουροι (Κάστωρ και Πολυδεύκης) με δύο 
ακόντια στον ώμο ο καθένας και ένα τρίτο στο χέρι βαδίζουν 
περιφρουρώντας την αγέλη των βοών που είχαν κλέψει από την Αρκαδία. >  
 
 
560 π.Χ.: Θεσσαλία: Σκόπας της Κραννώνας (:ταγός της Θεσσαλίας)  
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560 π.Χ.: Κυρήνη: Αρκεσίλαος Β’ ο Χαλεπός (: άνοδος σε βασιλεία)  
  < Αρκεσίλαος Β’ ο Χαλεπός: 560 – 550 π.Χ. >  
< Ο Αρκεσίλαος Β’ διαδέχεται στον θρόνο τον Βάττο Β’, τον Ευδαίμονα. Ο 
Αρκεσίλαος είχε πολλές διαμάχες με τους αδελφούς του. Οι αδελφοί του 
αναγκάστηκαν να ιδρύσουν την Βάρκα. >   
 
 
560 π.Χ.: Εύξεινος Πόντος: ίδρυση Ηράκλεια Ποντική ή Ποντοηράκλεια  
Η Ηράκλεια ιδρύεται από Μεγαρείς (Δωριείς) – < Β’ Ελληνικός αποικισμός >  
θέση: παράλια πόλη Βιθυνίας, ασιατική ακτή Ευξείνου Πόντου  
ανατολικά παράλια του Ευξείνου Πόντου 
Η Ηράκλεια Ποντική ιδρύεται από τα Μέγαρα 
Η Ποντική Ηράκλεια δημιουργεί ως δική της αποικία την Χερσόνησο στην 
Κριμαία 
 
 
560 π.Χ.: Νότια Ιταλία: Ρήγιο: γένν. Ιβυκος, ο Ρηγίνος (:ποιητής)  
 < Ο Ιβυκος ζει πρώτα στο Ρήγιον  (: επικές χορικές ωδές) και μετά στη Σάμο 
(χορικά ποιήματα με ερωτικό περιεχόμενο) >  
 
 
560 π.Χ.: (Τέχνη – γλυπτική): Σαμοθράκη: ανάγλυφο που αποτελούσε τη 
πλαϊνή πλευρά μαρμάρινου θρόνου κάποιου λατρευτικού αγάλματος. 
Πρόκεται για  κάποια μυθολογική παράσταση. Υπάρχει αναγραφή των 
ονομάτων. Αριστερά καθιστός είναι ο Αγαμέμνων, ο οποίος μυείται στη 
λατρεία των Καβείρων στη Σαμοθράκη. Οι δύο όρθιες μορφές πίσω του 
ανήκουν στον ήρωα Ταλθύβιο και στον Εππειό, τον κατασκευαστή του 
Δουρείου Ιππου. >  
 
 
560 π.Χ.: (Τέχνη – γλυπτική): Σάμος: γυναικείο άγαλμα  
< Το μαρμάρινο άγαλμα ανήκει στο σύνταγμα γλυπτών που είχαν 
τοποθετηθεί ως ανάθημα στο Ηραίο της Σάμου, δημιούργημα του γλύπτη 
Γενεέλεω.  Η κόρη είναι ακέφαλη. Φορά πέπλο. Τα μακρά μαλλιά της 
χωρίζονται και πέφτουν δεξιά και αριστερά στο στήθος της σαν δύο πλατιές 
ταινίες. >  
 
 
560 π.Χ.: (κεραμεική): μελανόμορφη κύλικα: [θέμα της: η τιμωρία του 
κλέφτη Πανδάρεο (:κλοπέα του «ηφαιστειότευκτου» χρυσού σκύλου)  από 
τον θεό Ερμή]  (Παρίσι, Louvre)  
 
 
 
 
 
 
559 π.Χ.: Περσία: τέλος βασιλείας Καμβύση Α’  (Αχαιμενίδαι) 
 
559 π.Χ.: Περσία: Κύρος Β΄άνοδος στο θρόνο (Αχαιμενίδαι)  
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    <   Κύρος Β', ο Μέγας:  559 π.Χ. – 530 /529 π.Χ. >  
     <   Κύρος Β’: ο ιδρυτής της δυναστείας των Αχαιμενιδών >  
 
 
 
558 π.Χ.: Δελφοί (Πύθια): 8η Πυθιάδα  
558 π.Χ.: Δελφοί (Πύθια): 8η Πυθιάδα-για πρώτη φορά διοργανώνεται αγώνας 
κιθαριστών  
558 π.Χ.: Δελφοί (Πύθια): 8η Πυθιάδα-αγώνας κιθαριστών: νικητής ο Αγέλαος 
(Τεγεάτης) 
 
 
 
557 π.Χ.: Κυκλάδες: Κέα: γέννηση Σιμωνίδης, ο Κείος (:λυρική ποίηση)  
 < ο Σιμωνίδης, ο Κείος: ο πρώτος που έγραψε επινίκους  
Επίνικοι: ποιήματα που ένας χορός το τραγουδούσε με την ευκαιρία μιας εορτής, 
για να τιμήσει τον νικητή σε κάποιον από τους Πανελλήνιους αγώνες >  
 
 
 
556 π.Χ.: Αθήνα: επώνυμος άρχων ο Ηγησίας  
556 π.Χ.: Αθήναι: ο Πεισίστρατος και πάλι καταλαμβάνει την αρχή (556-555 π.Χ.)  
 
 
556 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (56η Ολυμπιάδα) 
556 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνς (56η Ολυμπιάδα): Φαίδρος, Φαρσάλιος, στάδιον 
556 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (56η Ολυμπιάδα): νικητής ο Δαμάγητος ή Χίλων 
Λακεδαιμόνιος στην πυγμαχία  
 
 
556 π.Χ.: Κυκλάδες (Κέα): γέννηση Σιμωνίδης ο Κείος (556 π.Χ. – 467 π.Χ.)  
 
 
 
 
555 π.Χ.: Αθήνα: επώνυμος άρχων ο Ευθύδημος  
555 π.Χ.: Αθήναι: αφαίρεση αρχής από Πεισίστρατο  
555 π.Χ.: Αθήναι: ο Λυκούργος και ο Μεγακλής αφαιρούν την αρχή από 
Πεισίστρατο 
555 π.Χ.: Αθήναι: δήμευση περιουσίας Πεισιστράτου  
555 π.Χ.: Αθήναι: Πεισίστρατος εξόριστος σε Β. Ελλάδα  
 
 
555 π.Χ.: συμφωνία μεταξύ Πεισιστράτου και Θεσσαλών  
555 π.Χ.: Θεσσαλία: συμφωνία μεταξύ Πεισιστράτου και Θεσσαλών  
 
 
 
555 π.Χ.: Σικυών: θάνατος Αισχίνης, τύραννος Σικυώνος  (570 π.Χ. – 555 π.Χ.)  
555 π.Χ.: Σικυών: τέλος τυραννίας / τέλος Ορθαγοριδών  
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555 π.Χ.: Σικυών: τέλος τυραννίας (655 π.Χ. – 555 π.Χ.)  
 
 
 
552 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (57η Ολυμπιάδα) 
552 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (57η Ολυμπιάδα): Λάδρομος, Λάκων, στάδιον  
 
 
~ 550 π.Χ.: Αττική: (Τέχνη / πλαστική):  ο κούρος της Βολομάνδρας  
< Ο κούρος της Βολαμάνδρας είναι επιτάφιο άγαλμα από μάρμαρο της Νάξου. 
Εχει ύψος 1.78 μ.. Ο κούρος βρέθηκε στην Βολαμάνδρα της Αττικής. >  
 
 
 
 
 
 
550 π.Χ.: Σπάρτη: συμφωνία μεταξύ Σπαρτιατών και Τεγεατών εναντίον 
Μεσσηνίων  
 
 
 
550 π.Χ.: Σπάρτη: συνεννοήσεις μεταξύ του Κροίσου της Λυδίας με την Εφεσο, 
τον Ναβονίδη της Βαβυλωνίας, τον Αμαση της Αιγύπτου και τη Σπάρτη  
550 π.Χ.: Λυδία: συνεννοήσεις μεταξύ του Κροίσου της Λυδίας με την Εφεσο, 
τον Ναβονίδης της Βαβυλωνίας, τον Αμαση της Αιγύπτου και τη Σπάρτη  
550 π.Χ.: Εφεσος: συνεννοήσεις μεταξύ του Κροίσου της Λυδίας με την Εφεσο, 
τον Ναβονίδη της Βαβυλωνίας, τον Αμαση της Αιγύπτου και την Σπάρτη  
 < Οι διακρατικές αυτές συνεννοήσεις μεταξύ του 555 π.Χ. και του 550 π.Χ. >  
 
 
 
550 π.Χ.: Κυρήνη: Βάττος Γ’ ο Χωλός (: άνοδος σε βασιλεία)  
  < Βάττος Γ’ ο Χωλός: 550 – 530 π.Χ. >  
 < Ο Βάττος Γ’, ο Χωλός ήταν γιος του Αρκεσιλάου Β’ και της Ερυξούς. Ηταν 
εγγονός του Βάττου Β’ του Ευδαίμονος.  
Ο Βάττος Γ’, ο Χωλός βασίλευσε στο διάστημα από το 550 π.Χ. -530 π.Χ. ή κατ’ 
άλλους από το 544 π.Χ. -529 π.Χ.  
 
 
550 π.Χ.: (Μ. Ασία): Μίλητος : Εκαταίος, ο Μιλήσιος 
< Εκαταίος, ο Μιλήσιος: «Γενεαλογίαι» σε 4 βιβλία 
< Ο Εκαταίος στις «Γενεαλογίες» πραγματεύεται τους μύθους των Αργοναυτών, 
των απογόνων του Δευκαλίωνος, και του Δαναού, του Ηρακλή και των 
Ηρακλειδών >  
 
 
 
 
 



 

73 

 
 
 
550 π.Χ.: Αθήναι: Ακρόπολη της Αθήνας (Γλυπτική): ο ιππέας “Rampin” 
 < To άγαλμα του ιππέα “Rampin»  προέρχεται από την Ακρόπολη των Αθηνών. 
Κατασκευάστηκε από νησιώτικο μάρμαρο σε κάποιο αθηναϊκό εργαστήριο. Ιχνη 
χρώματος διακρίνονται στα μαλλιά, στα γένια, στην κόμη και στην ίριδα των 
ματιών (:επιζωγράφηση). Η κόμη του ιππέως στολίζεται από στεφάνη από φύλλα 
βελανιδιάς ή από κλαδί αγριοσέληνου. Η στεφάνη αυτή δηλώνει ότι ο 
αριστοκρατικής καταγωγής νέος υπήρξε νικητής σε κάποιους Πανελλήνιους 
αθλητικούς  αγώνες – Βρίσκεται στο Μουσείο Ακροπόλεως >  
 
550 π.Χ.: Ακτιον Αιτωλοακαρνανίας (Γλυπτική): κούρος  
< Ο διασωθείς ακέφαλος μαρμάρινος κορμός κούρος, (το διασωζόμενο τμήμα 
ύψους: 1 μ.) από μάρμαρο της Νάξου. >  
 
~550 π.Χ.: (κεραμεική): μελανόμορφος αμφορεύς (περ. 550-540 π.Χ.) [θέμα:  η 
θεοποίηση των Διοσκούρων μετά το τέλος της επίγειας ζωής τους: ο Ο Δίας 
καλωσορίζει στον Ολυμπο τους Διόσκουρους. Πίσω τους ως τιμητική συνοδεία ο 
Ποσειδώνας και ο Αρης] (Κοπεγχάγη, Nationalmuseet) 
 
 
 
 
 
548 π.Χ.: Αθήνα: επώνυμος άρχων ο Ερξικλείδης  
 
 
 
548 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (58η Ολυμπιάδα) 
548 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (58η Ολυμπιάδα): Διάγνητος, Κροτωνιάτης, 
στάδιον  
548 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (58η Ολυμπιάδα): πλήν του Δάγνητος δεν έχουν 
παραδοθεί άλλοι Ολυμπιονίκαι στον κατάλογο των Ολυμπιονικών  
 
546 π.Χ.: Ερέτρια: εγκατάσταση Πεισιστράτου  
546 π.Χ.: Ερέτρια: ο Πεισίστρατος μεταβάλλει την Ερέτρια σε βάση του για την 
εισβολή του στην Αττική  
546 π.Χ.: Πεισίστρατος: επίθεση στην Παλλήνη (νίκη Πεισιστράτου) 
546 π.Χ.: Αθήναι: ο Πεισίστρατος μετά την νίκη του στη Παλλήνη εισέρχεται 
στην Αθήνα 
546 π.Χ.: Αθήνα: Πεισίστρατος γίνεται τύραννος (τρίτη απόπειρα)  
546 π.Χ.; Αθήναι: Πεισίστρατος τύραννος  (:τρίτη τυραννία Πεισιστράτου 546-
527 π.Χ.) 
546 π.Χ.: Αθήνα: ο Πεισίστρατος δανείστηκε από τον Λύγδαμη (τύραννο της 
Νάξου) στρατό και χρήματα για να εδραιωθεί στην Αθήνα   
546 π.Χ.: Αθήναι: εξορία των Αλκμεωνιδών  
546 π.Χ.: Αθήναι: μάχη της Παλλήνης  
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545 π.Χ.: Περσία: κατάκτηση Λυδίας  (Κύρος Β’)  
545 π.Χ.: Λυδία: κατάκτηση από Πέρσες (Κύρος Β’)  
 
545 π.Χ.: Περσία: κατάκτηση Ιωνίας (Κύρος Β’)  
545 π.Χ.: Ιωνία: κατάκτηση πόλεων Ιωνίας από Πέρσες (Κύρος Β’)  
545 π.Χ.: Ιωνία: κατάκτηση από Πέρσες (:Κύρος Β’)  
 
 
 
545 π.Χ.: Μίλητος: συμμαχία μεταξύ του Κύρου Β’ της Περσίας και της 
Μιλήτου  
 < η συμμαχία Μιλήτου και Κύρου Β’ μεταξύ του 545 π.Χ. και 540 π.Χ. >  
 
 
545 π.Χ.: Κύπρος: τέλος ανεξαρτησίας Κύπρου (669 π.Χ. -545 π.Χ.)  
545 π.Χ.: Κύπρος: περνά τώρα στην κυριαρχία των Περσών  
545 π.Χ.: Κύπρος: πληρώνει 350 τάλαντα ως φόρο υποτέλειας στους Πέρσες  
 
 
544 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες: (59η Ολυμπιάδα) 
544 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (59η Ολυμπιάδα):  
544 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (59η Ολυμπιάδα): Αρχίλοχος, Κερκυραίος, 
στάδιον  
544 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (59η Ολυμπιάδα): νικητής ο Πραξιδάμας από 
την Αίγινα στη πυγμή  (δηλ. στην πυγμαχία)  
 
 
 
 
540 π.Χ.: Μακεδονία: άνοδος στο θρόνο Αμύντας Α’ (Αργεάδαι) 
     < Αμύντας Α’: 540 π.Χ. – 498 π.Χ.>  
     < Αμύντας Α’: γιος του Αλκέτα >  
 
 
540 π.Χ.: Θεσσαλία: Λατταμύας (:ταγός Θεσσαλών)  
 
 
 
540 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (60η Ολυμπιάδα) 
540 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (60η Ολυμπιάδα): Απελλαίος, Ηλείος, στάδιον 
540 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (60η Ολυμπιάδα): Μίλων, Κροτωνιάτης, πάλη 
Παίδων  (: ο Μίλων, ο Κροτωνιάτης, αργότερα ως ενήλικος, θα γίνει 
πολυολυμπιονίκης στην πάλη)  
540 π.Χ.; Ολυμπιακοί αγώνες (60η Ολυμπιάδα): Τίσανδρος, Νάξιος 
Σικελιώτης (δηλ. από την Νάξο της Σικελίας), πυγμή  (: η πρώτη νίκη του 
Τισσάνδρου από τις τέσσερις νίκες του στην πυγμή)  
540 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (60η Ολυμπιάδα): Νεοκρέων, Κείος, πυγμή 
παίδων  
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540 π.Χ.: Δύση: συνθήκη μεταξύ Καρχηδονίων και Ετρούσκων εναντίον 
Φωκαέων της Κορσικής (: για εκδίωξη Φωκαέων από Κορσική)  
540 π.Χ.: Μ. Ασία: Εφεσος: γένν. Ηράκλειτος, ο Εφέσιος  
  < Ηράκλειτος, ο Εφέσιος: «πύρ – λόγος» : 540 π.Χ. – 480 π.Χ. >  
 
 
540 π.Χ.: Καρχηδόνιοι και Ετρούσκοι vs Φωκαείς (βλ. ναυμαχία Αλαλίας)  
 
540 π.Χ.: ναυμαχία της Αλαλίας (Κορσική):     < Φώκαια vs  Καρχηδόνα >  
 < ναυμαχια της Αλαλίας: συμμαχία Ετρούσκων και Καρχηδονίων έναντι 
Φωκαέων>  
 < ενώ νικούν οι Φωκαείς θα αναγκαστούν όμως να εγκαταλείψουν την 
Αλαλία >  
 < Ετσι η νήσος Κορσική (:στην αρχαιότητα νήσος Κύρνος) θα περάσει στην 
σφαίρα επιρροής των Καρχηδονίων >  
 
 
 
540 π.Χ.: μετά την ναμαχία της Αλαλίας: συνθήκη μεταξύ ηττημένων 
Καρχηδονίων και Μασσαλιωτών που τερμάτισε τον μεταξύ τους πόλεμο μετά 
την συνθήκη του 540 π.Χ.  
 
 
540 π.Χ.: Κυρήνη: ίδρυση Βάρκας ή Βάρκης  
< Η Βάρκα ιδρύθηκε από τους Βαττιάδες.  
Η Βάρκα ανήκε στην κυρηναϊκή πεντάπολιν (:Κυρήνη, Απολλωνία, Βάρκα, 
Ευεσπερίδες, Τεύχειρα) 
Η Βάρκα είναι η μετέπειτα Πτολεμαϊς των ελληνιστικών χρόνων. Είναι η 
σημερινή πόλη Ελ-Μαρίγ >  
 
 
540 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (60η Ολυμπιάδα) 
540 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (60η Ολυμπιάδα): Απελλαίος, Ηλείος, νικητής 
στο στάδιον  
540 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες: νικητής ο Τίσανδρος (Νάξιος από τη Σικελία) 
στη πυγμαχία (αγώνες ανδρών)  
540 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες: νικητής ο Νεοκρέων (παις από την Κέα: 
αγώνες παίδων) 
540 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (60η Ολυμπιάδα): Μίλων, ο Κροτωνιάτης, 
νικητής στην πάλη παίδων  
( Ο Μίλων, ο Κροτωνιάτης ως ενήλικος θα νικήσει 5 φορές στο αγώνισμα της 
πάλης ανδρών στους Ολυμπιακούς αγώνες: 532, 528, 524, 520, 516 π.Χ.)  
 
 
 
 
540 π.Χ.: Εφεσος: γένν. Ηράκλειτος, ο Εφέσιος (φιλόσοφος) 
  < Ηράκλειτος, ο Εφέσιος: (: πύρ – λόγος):  540 π.Χ. – 480 π.Χ. >  
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540 π.Χ.: Χρύσαφα της Λακωνίας (Γλυπτική): ανάγλυφη πλάκα με ένθρονο 
ζευγάρι  
< Στην αναθηματική πλάκα από τα Χρύσαφα της Λακωνίας εικονίζεται σε 
ανάγλυφο ένα ζευγάρι καθισμένο σε πολυτελή θρόνο. Είναι μορφές δύο 
αφηρωισμένων νεκρών. Ο άνδρας αποδίδεται σε ιερατική στάση να κρατά 
κάνθαρο. Η γυναίκα, στο πλάϊ του, σε δεύτερο επίπεδο, κρατά ρόδι στο δεξί 
της χέρι, ενώ με το αριστερό της υψώνει το ιμάτιο στην κίνηση του 
«ανακαλύπτεσθαι».  
 Μπροστά από αυτές τις δύο βασικές καθιστές μορφές, σε μικρότερη κλίμακα 
και όρθιοι, (στο ύψος των ποδιών των δύο καθιστών μορφών και λίγο 
μικρότεροι από το ύψος των γονάτων των βασικών μορφών) οι δύο αναθέτες 
κομίζουν τις προσφορές τους (: πετεινό, άνθος, ρόδια ή αυγά) που όλα είναι 
νεκρικά σύμβολα.  
Πίσω από το θρόνο των δύο κεντρικών καθιστών μορφών ορθώνεται ένα 
τεράστιο φίδι (:σύμβολο και αυτό της χθόνιας υπόστασης)  
   Ο τύπος αυτού του ανάγλυφου πρωτοεμφανίζεται στη Λακωνία στα μέσα 
του ΣΤ’ αι. π.Χ. και η παραγωγή του συνεχίζεται έως τα ελληνιστικά χρόνια. > 
 
 
540 π.Χ.; Πάρος: Ασκληπιείο της Πάρου (Γλυπτική): μαρμάρινος κούρος 
< Ο μαρμάρινος αυτός κούρος είχε κατασκευαστεί σε παριανό εργαστήριο. 
Το έργο παρέμεινε ημιτελές (:ατελής επεξεργασία ματιών και ώτων) >  
 
 
540 π.Χ.: (κεραμεική): μελανόμορφη κύλικα (των αγγειοπλαστών Αρχικλή 
και Γλαυκύτη): [θέμα : το κυνήγι του Καλυδώνιου κάπρου] (Μόναχο)  
 
 
540 π.Χ.: (κεραμεική) μελανόμορφος αμφορεύς του ζωγράφου Εξηκία (540 
π.Χ.-530 π.Χ.) [θέμα: ο Θησέας]   (Lund, University Department of Classics) 
 
 
539 π.Χ.: Περσία: Κύρος Β’ :    κατακτά την Βαβυλώνα 
539 π.Χ.: πτώση Βαβυλώνος : οι Πέρσαι κατακτούν την Βαβυλώνα  
539 π.Χ.: Βαβυλώνα: κατάκτηση από Κύρο Β’ (τέλος Χαλδαίων)  
 <: η εύκολη νίκη του Κύρου Β’ στη Βαβυλώνα οφείλεται:  
   α. στη βοήθεια των Εβραίων (αιχμάλωτοι ήδη από το 587 π.Χ. επί 
Ναβουχοδονόσορος) 
   β. στη συνωμοσία των ιερέων της Βαβυλώνος που παρέδωσαν την πόλη 
στον Κύρο Β’  
Με τους Πέρσες έχουμε ένα νέο κράτος, μεγαλύτερο από τα προϋπάρχοντα 
και έναν νέο πολιτισμό.  
Ο πολιτισμός των Χαλδαίων ήταν ο τελευταίος για την πολιτική ιστορία της 
Μεσοποταμίας >  
 
538 π.Χ. Περσία: Κύρος Β’ κατακτά την Φοινίκη και την Τύρο 
538 π..Χ.: Φοινίκη: Ο Κύρος Β’ κατακτά την Τύρο και γενικότερα την 
Φοινίκη  
538 π.Χ. (ή 539 π.Χ.): η κατάκτηση της Φοινίκης από τους Πέρσες μετέβαλε 
την ισορροπία των ναυτικών δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο (: υπέρ 
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των Περσών)  
 
 
537 π.Χ.: Κορσική: Αλαλία: οι Φωκαείς εγκαταλείπουν οριστικά την Αλαλία  
537 π.Χ.: Κορσική: με την εκδίωξη των Φωκαέων από την νήσο Κορσική 
(Κύρνο) οι Καρχηδόνιοι επιτυγχάνουν την διακοπή των σχέσεων των 
Ελλήνων με την νότια Ισπανία  
 
537 π.Χ.: Κ. Ιταλία: Ρήγιον (Κ. Ιταλίας): οι Φωκαείς μετά την Αλαλία 
εγκαθίστανται προσωρινά στο Ρήγιον  
537 π.Χ.: Ελέα (Κ.Ιταλίας, Λευκανία): οι Φωκαείς μετά το Ρήγιον 
εγκαθίστανται στην Ελέα της Κ. Ιταλίας  
 
 
 
 
536 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (61η Ολυμπιάδα)  
536 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (61η Ολυμπιάδα): Αγάθαρχος, Κερκυραίος, 
στάδιον  
536 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (61η Ολυμπιάδα): νικητής ο Τϊσανδρος (Νάξιος 
από τη Σικελία) στη πυγμή  <: η δεύτερη από τις τέσσερις νίκες του 
Τισάνδρου στην πυγμή> 
536 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (61η Ολυμπιάδα): Ρηξίβιος, Οπούντιος, 
παγκράτιον  
  
 
535 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων : ο ….  Ναιος ο πρότερος  
 
 
535 π.Χ. – 532 π.Χ.: Αθήναι: Μ. Διονύσια: ο Θέσπις, από τον αττικό δήμο της 
Ικαρίας (:σημ. Διόνυσος) εδίδαξε στα Μ. Διονύσια Τραγωδία (61η Ολυμπιάδα: 
535 π.Χ.-532 π.Χ.) 
 
 
 
535 π.Χ.: Κ. Ιταλία: ίδρυση Ελέα Κ. Ιταλίας  <: Φώκαια Μ. Ασίας/ Ιωνες>- Β’ 
Ελληνικός αποικισμός  
Οι Φωκαείς (από την Φώκαια της Μ. Ασίας) εκδιωχθέντες από τους Πέρσες 
αφού πρώτα μετέβησαν στην νήσο Κορσική και ιδρύουν εκεί την Αλαλία, 
μετά μεταβαίνουν στο Ρήγιον και από εκεί ορμώμενοι κατόπιν ιδρύουν την 
Ελέα  
  < θέση Ελέας: δυτικές ακτές Ιταλίας, στη Λευκανία, στον κόλπο της 
Νάπολης >  
 
 
534 π.Χ.: Αθήναι: θεσπίζονται τραγικοί αγώνες στα Μ.Διονύσια από τον 
Πεισίστρατο  
534 π.Χ.: Αθήναι: θέσπιση αγώνων τραγικών ποιητών (:Πεισίατρατος)  
534 π.Χ.:Αθήναι:Πεισίστρατος – θέσπιση τραγικών αγώνων στα Μ. Διονύσια 
534 π.Χ.: Αθήναι: πρώτη παράσταση Τραγωδίας στα «κατ’ άστυ Διονύσια» 
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(:Πεισίστρατος)  
 
533 π.Χ.: Αθήνα: επώνυμος άρχων ο Θηρικλής  
 
 
533 π.Χ.: Αίγυπτος: συμφωνία μεταξύ του Αμαση και του Πολυκράτη της 
Σάμου  
533 π.Χ.: Σάμος: συμφωνία μεταξύ του Πολυκράτη της Σάμου και του 
Αμαση της Αιγύπτου  
 
 
 
532 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (62η Ολυμπιάδα) 
532 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (62η Ολυμπιάδα): Ερυξίας, Χαλκιδεύς, νικητής 
στο στάδιον  
532 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (62η Ολυμπιάδα): νικητής ο Τίσανδρος (Νάξιος 
από Σικελία) στην πυγμή  <: η τρίτη από τις τέσσερις νίκες του Τισάνδρου 
στην πυγμή (: δηλ. στη πυγμαχία) >   
532 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (62η Ολυμπιάδα): Μίλων, ο Κροτωνιάτης, 
νικητής στην πάλη  (:η πρώτη από τις πέντε νίκες του Μίλωνος στην πάλη)  
532 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (62η Ολυμπιάδα): ο Κίμων, του Στησαγόρα, 
Αθηναίος νικητής στο τέθριππον (: δηλ. το τέθριππον άρμα που ανήκε στον 
Κίμωνα του Στησαγόρα ενίκησε στο αγώνισμα του τεθρίππου)  
532 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (62η Ολυμπιάδα): Κίμωνος, Στησαγόρα, 
Αθηναίου, τέθριππον  
 
 
 
 
 
530 π.Χ.: Αττική: (Τέχνη – κεραμική / αγγειοπλαστική): εμφάνιση 
ερυθρόμορφου ρυθμού  
530 π.Χ.: Αθήναι: εφεύρεση ερυθρόμορφη αγγειογραφία  
 
530 π.Χ.: Αττική (Τέχνη – πλαστική): κούρος της Αναβύσσου: «ο Κροίσος» 
 < ο κούρος της Αναβύσσου < «ο Κροίσος»> είναι επιτάφιο άγαλμα από 
παριανό μάρμαρο. Εχει ύψος 1.94 μ. Βρέθηκε στον τάφο ενός νέου πολεμιστή 
που τον έλεγαν Κροίσο. Στην βαθμιδωτή βάση του που στεκόταν το άγαλμα 
ήταν χαραγμένη η φράση: «Στάσου και κλάψε  μπρος στο μνήμα του νεκρού 
Κροίσου που θανάτωσε ο βίαιος Αρης, καθώς πολεμούσε στην πρώτη 
γραμμή». Με το αρχαϊκό μειδίαμα» ο κούρος καλεί τον διαβάτη να σταθεί 
και να θρηνήσει την χαμένη νεότητα. Το άγαλμα σώζεται σε άριστη 
κατάσταση, και ίχνη κόκκινου χρώματος υπάρχουν ακόμη στα μαλλιά, στα 
μάτια και στην ήβη.  
 
530 π.Χ.: Θεσσαλία: Εχεκρατίδας ο Φαρσάλιος (:ταγός Θεσσαλών)  
 
 
 
530 π.Χ.: Κ. Ιταλία: Κρότων: νέα ακμή  
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(αυτή την φορά η ακμή του Κρότωνος θα διατηρηθεί για 3 αιώνες)  
 
 
 
 
 
 
530 π.Χ.: Κυρήνη: Αρκεσίλαος Γ’ (: άνοδος σε βασιλεία)  
   < Αρκεσίλαος Γ’: 530 – 515 π.Χ. >  
 
 
 
530 π.Χ.: Σάμος: Ηραίο της Σάμου (Γλυπτική): μαρμάρινο άγαλμα πολεμιστή  
 < Το αποσπασματικά διασωζόμενο μαρμάρινο άγαλγμα παριστάνει έναν 
πολεμιστή , που φορά κράνος και θώρακα. Ο θώρακας είναι διακοσμημένος 
με ανάγλυφους έλικες στο στήθος. Εγχάρακτες γραμμές έχουν 
χρησιμοποιηθεί για να δηλωθούν οι ανατομικές λεπτομέρειες πάνω στο 
θώρακα του πολεμιστή. >   
 
 
 
530 π.Χ.:Κύρος Β’: - εκστρατεύει σε Σκυθία  
529 π.Χ.  Κύρος Β’: εκστρατεία σε Σκυθία  
529 π.Χ.: Σκυθία: η Τόμυρις, βασίλισσα Σκύθων, εκτελεί τον Κύρο Β' 
529 π.Χ.: Κύρος Β’: θανάτωση από την Τόμυριν των Σκυθών  
529 π.Χ.: θάνατος Κύρος Β’: ο ιδρυτής της δυναστείας των Αχαιμενιδών  
 
< Η εκδοτική Αθηνών ως άνοδο στο θρόνο του Καμβύση Β’ δίνει το 530 π.Χ.  >  
 
529 π.Χ.: Περσία: άνοδος στο θρόνο    Καμβύσης Β’  (Αχαιμενίδαι) 
      <   Καμβύσης Β'     529 π.Χ. – 522π.Χ.       ( γιος Κύρου Β' ) >  
    < Ο Καμβύσης Β’, γιός του Κύρου Β’ είναι ο δεύτερος βασιλεύς της 
δυναστείας των Αχαιμενιδών. Ο πρώτος ήταν ο Κύρος Β’>  
 
 
528 π.Χ.: Αθήνα: επώνυμος άρχων ο Φιλόνεως  
 
 
 
528 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (63η Ολυμπιάδα)  
528 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (63η Ολυμπιάδα): ο Παρμενίδης, Καμαριναίος, 
νικητής στο στάδιον  
528 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες: νικητής ο Τίσανδρος (Νάξος από Σικελία) στη 
πυγμαχία  (:τέταρτη νίκη του Τισάνδρου στη πυγμή)  
528 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (63η Ολυμπιάδα): νικητής ο Πεισίστρατος του 
Ιπποκράτους, Αθηναίος νικητής στο τέθριππον (: δηλ. το τέθριππον άρμα που 
ανήκε στον Πεισίστρατο, τον τύραννο των Αθηναίων, ενίκησε στο αγώνισμα του 
τεθρίππου)  
528 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (63η Ολυμπιάδα): Μίλων, ο Κροτωνιάτης, νικητής 
στην πάλη (: η δεύτερη από τις πέντες νίκες του Μίλωνος στην πάλη)  
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527 π.Χ.; Αθήνα: επώνυμος άρχων ο Ονήτωρ  
527 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Ονητορίδης  
 
528 π.Χ.: Αθήναι: θάνατος Πεισιστράτου  
527 π.Χ.: (έαρ): Αθήναι: θάνατος  Πεισίστρατος  (605 – 527 π.Χ.)  
    < η τυραννία στην Αθήνα θα διαρκέσει μέχρι το 510 π.Χ. / δηλ. 17 έτη ακόμη 
από τον θάνατο του Πεισιστράτου >  
527 π.Χ.: Αθήναι: τέλος τυραννίδος Πεισιστράτου < 561 π.Χ. – 527 π.Χ.>  
527 π.Χ.: Αθήναι: συνέχιση τυραννίδος από υιούς Πεισιστράτου  
 
527 π.Χ.: Αθήναι: 3 υιοί του Πεισιστράτου: ο Ιππίας, ο Ιππαρχος, και ο Θεσσαλός  
527 π.Χ.: Αθήναι: Ιππίας (~40 ετών), Ιππαρχος (~40 ετών)  
527 π.Χ.: Αθήναι: ο Ιππίας ο μεγαλύτερος (:-πηγή: Θουκυδίδης )  
 
 
 
527 π.Χ.: Αθήναι: γένν. Θεμιστοκλής  (527 π.Χ. – 461 π.Χ.)  
< Θεμιστοκλής, Φρεάρριος: γιος του Νεοκλέους>  
 
 
526 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Ιππίας  
 
 
 
 
526 π.Χ.: Περσία: συμφωνία μεταξύ του Καμβύση Β’ και των Αράβων του 
Σινά  
526 π.Χ.: Σινά: συμφωνία μεταξύ των Αράβων του Σινά και του Καμβύση Β’ 
(Περσία)  
 
 
 
525 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Κλεισθένης, υιός του Μεγακλή < 
Αλκμεωνίδαι >  
525 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Κλεισθένης (Αλκμεωνίδαι)  
 
525 π.Χ.: Αθήναι (Τέχνη – κεραμική): ερυθρόμορφος ρυθμός – εργαστήριο 
του Εξηκία 
< Γύρω στα 525 π.Χ. εμφανίζονται στο εργαστήριο του Εξηκία τα πρώτα 
ερυθρόμορφα αγγεία. Ο μαθητής του Εξηκία, γνωστός ως «ζωγράφος του 
Ανδοκίδη» δημιουργεί τα πρώτα ερυθρόμορφα αγγεία. Στον ερυθρόμοφο 
ρυθμό οι μορφές κρατούν το χρώμα του πηλού, ενώ το βάθος βάφεται μαύρο. 
Ετσι ο ζωγράφος μπορεί να αξιοποιήσει το βάθος, του όγκους και τις 
επιφάνεις των ανθρωπίνων σωμάτων, που είναι άλλωστε και το κυρίαρχο 
θέμα. Η τεχνική αυτή οδήγησε στην καλλιέργεια του σχεδίου και 
προετοίμασε το έδαφος για τη μεγάλη ελληνική ζωγραφική. >  
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525 π.Χ.: Αθήναι: γενν. Αισχύλος (τραγωδός)  
             < Αισχύλος: 525 π.Χ.  – 456 π.Χ. >   
            < Αισχύλος: (Ελευσίνα Αττικής: 525 π.Χ.) – (Γέλα Σικελίας:456 π.Χ.)> 
525 π.Χ.: Αθήναι: Αισχύλος, γιος του Ευφορίωνος, από την Ελευσίνα  
  ( Αισχύλος: 12 νίκες, 90 έργα, διασώζονται: 7 )  
 < καινοτομίες Αισχύλου: προσθήκη δεύτερου υποκριτή  
                                            (ίσως): εύρεση συνεχόμενης τραγικής τριλογίας >  
 
525 π.Χ.: Δελφοί: θησαυρός των Σιφνίων  
 
 
 
525 π.Χ.: Περσία: κατάκτηση Αιγύπτου (Καμβύσης Β’)  
 
525 π.Χ.: Σάμος: ο τύραννος Πολυκράτης αναγκάστηκε να στείλει στον 
Καμβύση Β’ ένα μικρό στόλο του επανδρωμένο για να βοηθήσει τον 
Καμβύση Β’ να καταλάβει την Αίγυπτο 
525 π.Χ.: Σάμος: τα πληρώματα του στόλου που είχε αποστείλει ως βοήθεια ο 
Πολυκράτης προς τον Καμβύση αποτελούνταν από αριστοκράτες 
(:πολιτικούς αντιπάλους του) 
525 π.Χ.: στάση πληρωμάτων εκστρατευτικού σώματος προς Καμβύση Β’: 
τα πληρώματα του στόλου που είχε αποστείλει ο Πολυκράτης προς τον 
Καμβύση Β’ εστασίασαν και προσέφυγαν στη Σπάρτη  
 
 
525 π.Χ.: Αίγυπτος: κατακτάται από Πέρσες (Καμβύσης Β’)  
  < οι συνέπειες της κατάκτησης Αιγύπτου για το ελληνικό εμπόριο:  
                    σοβαρή ζημία ιδίως για τους Ιωνες >  
 
 
 
 
524 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Μιλτιάδης, υιός του Κίμωνος του 
πρεσβυτέρου  
524 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Μιλτιάδης  
 
 
524 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (64η Ολυμπιάδα)  
524 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (64η Ολυμπιάδα): ο Κίμων, του Στησαγόρα, 
Αθηναίος νικητής στο τέθριππον (:δηλ. το τέθριππον άρμα που ανήκε στον 
Κίμωνα ενίκησε στο αγώνισμα του τεθρίππου)  
524 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (64η Ολυμπιάδα): Μίλων, ο Κροτωνιάτης 
νικητής στην πάλη  (: η τρίτη νίκη του Μίλωνος στην πάλη)  
 
 
524 π.Χ.: ναυμαχία της Κύμης: οι Ετρούσκοι ηττώνται στην Κύμη  
 
 
 
523 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων: ο Καλλιάδης  
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523 π.Χ.-520 π.Χ.: Αθήναι: Μ. Διονύσια: ο Χοιρίλος εδίδαξε την πρώτη του 
Τραγωδία (στην 64η Ολυμπιάδα: 523 π.Χ. – 520 π.Χ.)  
 
 
522 π.Χ.: Αθήνα: επώνυμος άρχων ο Πεισίστρατος  
522 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων: ο Πεισίστρατος, του Ιππία (30 ετών) (: 
Πεισίστρατος ο Νεότερος: δηλ. ο υιός του Ιππίου/ ο Ιππίας ήταν υιός του 
Πεισιστράτου: του γνωστού τυράννου )  
522 π.Χ.: Αθήναι: ο Ιππαρχος στέλνει και φέρνει από την Σάμο τον ποιητή 
Ανακρέοντα  
  (Ανακρέων: συμποσιακή ποίηση)  
 
522 π.Χ.: Αθήναι: επιβεβαιωμένη η παραμονή του Ανακρέοντος στην Αθήνα 
(:υπό την προστασία του Ιππάρχου)  
     < Ανακρέων: συμποτική ποίηση >  
 
 
522 π.Χ.: Θήβα: γέννηση Πινδάρου (κατ’ άλλους 518 π.Χ.)  
522 π.Χ.: Πίνδαρος (Θήβα):  (522/518 π.Χ. – 442 π.Χ.)  
 < Πίνδαρος: διασώθηκαν 45 επίνικοι 
 
 
522 π.Χ.: Περσία:  Καμβύσης Β’ εκστρατεία σε Συρία 
522 π.Χ.: Συρία: εκστρατεία του Καμβύση Β’ σε Συρία  
522 π.Χ.: φυσικός θάνατος  Καμβύση Β’ κατά την επιστροφή του στη Περσία 
522 π.Χ.: Περσία: τέλος βασιλείας Καμβύση Β’ (530/529 π.Χ. -522 π.Χ.)  
 
 
522 π.Χ.: Περσία: συνωμοσία Ψεύδοσμερδη , 
    <  ο μάγος Gaumata υποδύεται τον νεκρό γιο του Κύρου Β´ >  
 
 
522 π.Χ.: Περσία: Δαρείος Α’ του Υστάσπους,  ανάρρηση στον θρόνο  
522 π.Χ.: Περσία: έναρξη βασιλείας Δαρείου Α’  (Αχαιμενίδαι)  
     <   Δαρείος Α', ο Μέγας / Δαρείος Α’ του Υστάσπους : 522 π.Χ. – 486 π.Χ. >  
    < ο Δαρείος Α’, του Υστάσπους είναι ο τρίτος κατά σειράν βασιλεύς της 
δυναστείας των Αχαιμενιδών >  
 
 
 
 
 
521 π.Χ.: Σπάρτη: Κλεομένης ο νεώτερος (Αγιάδαι) γίνεται αρχηγός της 
Πελοποννησιακής συμμαχίας   
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520 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (65η Ολυμπιάδα)  
520 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (65η Ολυμπιάδα): εισάγεται νέο αγώνισμα: ο 
οπλίτης δρόμος  
520 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (65η Ολυμπιάδα): νικητής ο Ανοχος, Ταραντίνος, 
στο στάδιον 
520 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (65η Ολυμπιάδα): νικητής ο Ανοχος, Ταραντίνος, 
στον δίαυλο 
520 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες: νικητής ο Γλαύκος από την Κάρυστο, παις, 
νικητής σε πυγμαχία (:αγώνες παίδων)  
520 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (65η Ολυμπιάδα): Μίλων, ο Κροτωνιάτης, νικητής 
στην πάλη  (: η τέταρτη από τις πέντες νίκες του Μίλωνος στο αγώνισμα της 
πάλης)  
520 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (65η Ολυμπιάδα): Δαμάρετος, Ηραιεύς, οπλίτης 
δρόμος (: η πρώτη από τις δύο νίκες του Δαμαρέτου, του Ηραιώς, στον οπλίτη 
δρόμο)  
 
 
 
520 π.Χ.: Σπάρτη: ο Κλεομένης βασιλεύς στη Σπάρτη (520 π.Χ. – 490 π.Χ.)  
 
520 π.Χ.: Θάσος (Γλυπτική): επιτύμβια στήλη μαρμάρινη 
<  Στην επιτύμβια αυτή μαρμάρινη στήλη απεικονίζεται μια γυναίκα καθισμένη 
σε θρόνο, σε κατατομή προς τα αριστερά. Το έργο με την ακαμψία και την 
επιδεδικότητά του αποτελεί δείγμα της τέχνης του τέλους των αρχαϊκών χρόνων. >  
 
 
~520 π.Χ.: (κεραμεική) μελανόμορφη υδρία (του ζωγράφου του Αντιμένη) [θέμα: 
ο Πηλέας στο παλάτι  του Ακάστου]  (East Berlin, Staatiche Museum)  
 
~520 π.Χ.: (κεραμεική): μελανόμορφος αμφορεύς (της τεχνοτροπίας του 
ζωγράφου Λυσιππίδη) [θέμα: ο Αίας μεταφέρει τον νεκρό Αχιλλέα]  (Munchen, 
Staatiche Antikensammlungen) 
 
~520 π.Χ.: (κεραμεική): μελανόμορφος αμφορεύς [θέμα: ο Μενέλαος μεταφέρει 
πίσω την άπιστη γυναίκα του, Ελένη, στην πατρίδα του (Σπάρτη)- ο πόλεμος της 
Τροίας έχει τελειώσει] (Munchen, Staatiliche Antikensammlungen)   
 
 
519 π.Χ.: Αθήναι: συνθήκη Αθηναίων και Πλαταιών  
519 π.Χ.: Αθήναι: συμμαχία Αθήνας με Πλαταιές  
 
 
519 π.Χ.: η Αίγινα κατέλαβε την Κυδωνία (δυτική Κρήτη) (:πηγή: Ηρόδ.) 
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519 π.Χ.: Βοιωτία: αι Πλαταιαί δέχονται πίεση από Θήβα για να ενταχθούν στη 
Βοιωτική Συμπολιτεία  
519 π.Χ.: Πλαταιαί: προσφέρουν αυτοβούλως την πόλη τους στον Κλεομένη 
(:βασιληά της Σπάρτης)  <: ο Κλεομένης βρισκόταν τότε κοντά στα Μέγαρα >  
519 π.Χ.: Σπάρτη: ο Κλεομένης συμβουλεύει τους Πλαταιείς να απευθυνθούν για 
βοήθεια προς την Αθήνα  
< : ο Κλεομένης θέλει με αυτό τον τρόπο να πυροδοτήσει έριδα μεταξύ Αθήνας 
και Θήβας>  
519 π.Χ.: Πλαταιαί: ικέται προς Αθήνα (ζητούν βοήθεια από Αθηναίους)  
519 π.Χ.: η Αθήνα βοηθά τις Πλαταιές  
519 π.Χ.: μάχη μεταξύ Αθήνας και Θήβας (: για το ζήτημα των Πλαταιών)  
519 π.Χ.: οι Αθηναίοι νικούν : επιβάλλουν όρους ευνοϊκούς για τους Πλαταιείς  
519 π..Χ.: έκτοτε η Πλάταια γίνεται φίλη-σύμμαχος της Αθήνας  
 
 
 
 
518 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο  Άβρων  
 
518 π.Χ. : Περσία: Δαρείος Α’:- διοικητική οργάνωση του Περσικού κράτους ,  
518 π.Χ: Περσία:  Δαρείος Α’: κόβει χρυσό νόμισμα τον     « Δαρεικό »   >  
   < ο «δαρεικός»: γίνεται το νόμισμα της αχανούς Περσικής αυτοκρατορίας 
των Αχαιμενιδών. Η χρήση του επεκτεινόταν και πέρα από τα όρια της 
Περσικής αυτοκρατορίας, δηλαδή και στην Ελλάδα. Στην μία όψη του είχε 
έναν τοξότη. Με «δαρεικούς» εξαγοράζονταν Ελληνες πολιτικοί και 
στρατιωτικοί από τους Αχαιμενίδες. Ο «δαρεικός» διατηρήθηκε σε χρήση 
μέχρι όπου ο Μ. Αλέξανδρος μόλις κατέκτησε την Περσικής αυτοκρατορία 
(330 π.Χ.) έκοψε το δικό του νόμισμα. >  
 
 
 
518 π.Χ.: Βοιωτία: γέννηση Πίνδαρος στις Κυνός Κεφαλές  
   < Πίνδαρος: 518 π.Χ. – 438 π.Χ. >  
 
517 π.Χ.: Νάξος: ανατροπή τυράννου Λύγδαμη από Σπάρτη (:Κλεομένης)  
 
 
516 π.Χ.: Χερσόνησος (Θράκη): ο Στησαγόρας (υιός Κίμωνος Α’) διαδέχεται 
τον θείο του, τον  Μιλτιάδη τον πρεσβύτερο  
516 π.Χ.: διαμάχη Χερσονήσου με Λάμψακο (: για τα στενά του Βοσπόρου) 
516 π.Χ.: θάνατος Στησαγόρας  (: προδοσία)  
516 π.Χ.: η Χερσόνησος: σημαντική για την Αθήνα (σίτος, έλεγχος δρόμου 
για Εύξεινο Πόντο)  
516 π.Χ.: Αθήναι: οι Πεισιστρατίδαι (Ιππαρχος, Ιππίας) στέλνουν επειγόντως 
στη Χερσόνησο τον Μιλτιάδη τον νεώτερο (αδελφό του Στησαγόρα) με μία 
τριήρη 
516 π.Χ.: Μιλτιάδης ο νεώτερος προς Χερσόνησο: αυτή είναι η πρώτη 
αθηναϊκή τριήρης για την οποία έχουμε γραπτή μαρτυρία 
516 π.Χ.; Χερσόνησος: Μιλτιάδης ο νεώτερος (ανηλεή μέτρα για εδραίωση 
εξουσίας του: τύραννος)  
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516 π.Χ.: Χερσόνησος: Μιλτιάδης ο νεώτερος (διαθέτει 5 τριήρεις)  
 
 
 
516 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (66η Ολυμπιάδα)  
516 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (66η Ολυμπιάδα): Ισχυρός, Ιμεραίος, στάδιον 
516 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (66η Ολυμπιάδα): Μίλων, ο Κροτωνιάτης, 
νικητής στο αγώνισμα της πάλης (: η πέμπτη και τελευταία νίκη του 
Μίλωνος στην πάλη ανδρών)  
516 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (66η Ολυμπιάδα): Τιμασίθεος, Δελφός, νικητής 
στο παγκράτιον (: η πρώτη νίκη του Τιμασιθέου από τους Δελφούς στο 
παγκράτιον  
516 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (66η Ολυμπιάδα): Δαμάρετος, Ηραιεύς, οπλίτης 
δρόμος (:η δεύτερη και τελευταία νίκη του Δαμαρέτου, του Ηραιώς, στον 
οπλίτη δρόμο)  
516 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (66η Ολυμπιάδα): Κλεισθένης, Επιδάμνιος, 
νικητής στο τέθριππον (: το τέθριππον άρμα που ανήκε στον Κλεισθένη, από 
την Επίδαμνο ενίκησε στο αγώνιμα του τεθρίππου)  
 
 
 
515 π.Χ.: Σπάρτη: τέλος βασιλείας Αρίστων (:Ευρυπωντίδαι) 
515 π.Χ.: Σπάρτη: άνοδος βασιλείας Δημάρατος (: Ευρυπωντίδαι) 
    < Δημάρατος : 515 π.Χ. – 491 π.Χ. > (:Ευρυπωντίδαι)  
 
 
 
515 π.Χ.: Αθήναι (Μ. Διονύσια): ο Πρατίνας, από τον Φλειούντα, καθιερώνει 
το σατυρικό δράμα στο τέλος κάθε τραγικής τριλογίας  
Ο Πρατίνας, αν και καταγόταν από τον Φλειούντα της βορειοανατολικής 
Πελοποννήσου, έζησε και έδρασε στην Αθήνα. Ετρεφε ιδιαίτερη αγάπη για το 
σατυρικό δράμα  
Οι χοροί των Σατύρων ήταν Πελοποννησιακής καταγωγής και φυσικό ήταν ο 
Πρατίνας ως Πελοποννήσιος να τρέφει συμπάθεια για το σατυρικό δράμα.  
 
 
 
 
 
515 π.Χ.: Θεσσαλία: Αντίοχος ο Φαρσάλιος (:ταγός των Θεσσαλών)  
 
 
 
515 π.Χ.: Περσία: κατάκτηση Σάμου (Δαρείος Α’)  
515 π.Χ.: Σάμος: κατακτάται από Δαρείο Α’ 
515 π.Χ.: Σάμος: κατάκτηση από Πέρσες (Δαρείος Α’)  
 
 
 
515 π.Χ.: Κ. Ιταλία: Ελέα: γένν. Παρμενίδης, ο Ελεάτης (515 π.Χ. -440 π.Χ.)  
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  < Παρμενίδης, ο Ελεάτης: «ταυτόν νεοείν τε και είναι»: 515 π.Χ. – 440 π.Χ.>  
 
 
515 π.Χ.: Κυρήνη: Βάττος Δ’ ο Καλός άνοδος σε βασιλεία  
     <: Βάττος Δ’ ο Καλός    ( 515 – 470 π.Χ. ) >  
 <: ο Βάττος Δ’ συνενώνει τις ελληνικές πόλεις της Κυρηναϊκής: Κυρήνη, 
Ταύχειρα και Ευεσπερίδες. Από τις 4 ελληνικές πόλεις της Κυρηναϊκής μόνον 
η Βάρκη παρέμεινε αυτόνομη>  
 <: Βάττος Δ’ ο Καλός: από τις λαμπρότερες περιόδους στην ιστορία της 
Κυρήνης >  
 < Βάττος Δ’ ο Καλός: συντηρητική πολιτική απέναντι στις δύο γειτονικές 
δυνάμεις: Καρχηδόνα και Περσία >  
 
 
 
514 π.Χ.: Αθήναι: δολοφονία Ιππάρχου στα Παναθήναια  
        < ο Ιππαρχος, υιός του Πεισιστράτου, ήταν τύραννος όταν δολοφονήθηκε 
στα 514 π.Χ. από τον Αριστογείτονα και τον Αρμόδιο>  
514  π. Χ.: Αθήναι: τυραννοκτόνοι: Αριστογείτων και ο νεότερος συγγενής 

του ο Αρμόδιος 
  Αρμόδιος, από το γένος των Γεφυραίων, της Αιοντίδος φυλής >  
 Αριστογείτων και Αρμόδιος: από τον δήμο των Αφιδνών  
514 π.Χ.: Αρμόδιος: φονεύεται αμέσως από τη φρουρά του Ιππάρχου  
514 π.Χ.: Αριστογείτων: πέθανε μετά από βασανιστήρια  
 
 
514 π.Χ.: Πέρσαι: κατάληψη Κυρήνης 
514 π.Χ.: Κυρήνη: περσική εισβολή / έναρξη περσικής κυριαρχίας  
 <: η Κυρήνη γίνεται μέρος της σατραπείας της Αιγύπτου >  
 <: Κυρήνη: η περσική κυριαρχία ήταν ανώδυνη και μακρινή  / (Βαττιάδες) >  
 < : Κυρήνη: η περσική κυριαρχία θα αποτιναχτεί μετά το 479 π.Χ. >  
 
513 π.Χ.: Δαρείος Α’ :   εκστρατεία σε Σκυθία   (ανεπιτυχής)  
513 π.Χ.: Δαρείος Α’:    εκστρατεία σε Θράκη και Σκυθία 
 < η εκστρατεία του Δαρείου Α’ σε Θράκη κ’ Σκυθία: η πρώτη ένδειξη 
στροφής περσικού επεκτατισμού προς την Ευρώπη >  
513 π.Χ.: ο Μιλτιάδης λαμβάνει (υποχρεωτικά μέρος στην εκστρατεία του 
Δαρείου Α’ στον Δούναβη)  <: Μιλτιάδης: διαθέτει 5 τριήρεις >  
513 π.Χ.: (έαρ): Δαρείος περνά τον Βόσπορο  
513 π.Χ.: (έαρ): Δαρείος Α’ εκστρατεία σε Θράκη και Σκυθία   (:ανεπιτυχής)  
 
513 π.Χ.: αμέσως μετά την Σκυθική εκστρατεία  
 
 
 
 
513 π.Χ.-512 π.Χ.: εκστρατεία Μεγάβαζου και Οτάνη  
513 π.Χ. – 512 π.Χ.: εκστρατεία Μεγάβαζου και Οτάνη σε: Θράκη , Βόσπορο, 
Μακεδονία 
  < ως συνέχεια της εκστρατείας του Δαρείου Α’ σε Σκυθία>  
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512 π.Χ.: Θράκη: Μεγάβαζος: υποταγή Θράκης 
512 π.Χ.: Μεγάβαζος (στρατηγός Περσών): μετά επιστροφή Δαρείου Α’ σε 
Ασία υποτάσσει ολόκληρη την Θράκη  
  <: δυνάμεις Μεγάβαζου: 80.000 στρατός >  
512 π.Χ.: Μεγάβαζος: στέλνει απεσταλμένους στον Αμύντα Α’, τον Αργεάδη 
βασιληά της Μακεδονίας, και του ζητεί υποταγή  
513 π.Χ.: Μακεδονία: υποτελής σε Πέρσες  
      < Μακεδονία υποτελής σε Πέρσες: 513/12 – 479 π.Χ.>  
 
512 π.Χ.: Πέρσαι: κατάληψη Στενών (Ελλήσποντος)  
512 π.Χ.: Σίγειον: κατάκτηση από Πέρσες  
512 π.Χ:: κατάληψη στενών Βοσπόρου από Πέρσες και οι συνέπειες για 
Αθήνα:  
    α) αποκοπή Ευξείνου πόντου από Αθήνα  
    β) εμπορική ζημία για Μίλητο και Αθήνα  
 
 
 
 
 
512 π.Χ. :Ολυμπιακοί αγώνες (67η Ολυμπιάδα)  
512 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (67η Ολυμπιάδα): Φάνας, Πελληνεύς, νικητής 
στο στάδιον  
512 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (67η Ολμπιάδα): Φάνας, Πελληνεύς, νικητής 
στον δίαυλον 
512 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (67η Ολυμπιάδα): Φάνας, Πελληνεύς, νικητής 
στον οπλίτη δρόμο  
512 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (67η Ολυμπιάδα): Τιμασίθεος, Κροτωνιάτης, 
νικητή στην πάλη  
512 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (67η Ολυμπιάδα): Τιμασίθεος, Δελφός, νικητής 
στο παγκράτιον (: η δεύτερη νίκη του Τιμασιθέου από τους Δελφούς στο 
παγκράτιον)  
 
 
511 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Αρπακτίδης  
 
511 π.Χ.: Θεσσαλία: Κινέας Κονιαίος (:ταγός Θεσσαλών)  
 
 
510 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Σκαμάνδριος  
510 π.Χ.: Αθήνα: πτώση Πεισιστρατιδών  
510 π.Χ.: Αθήναι; Έξωση Πεισιστρατιδών  
 
 
 
 
 
 
510 π.Χ.: Αθήναι: (κεραμεική): Ευφρόνιος, ερυθρόμορφος ρυθμός «ο 
Ηρακλής παλεύει με το Λίβυο γίγαντα Ανταίο»  
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 < οι ανατομικές λεπτομέρεις αποδίδονται με ακρίβεια από τον Ευφρόνιο. Ο 
καλοχτεχνισμένος Ελληνας ήρωας (Ηρακλής) με τους βοστρύχους του που 
αποδίδονται σε αβαθές ανάγλυφο, έρχεται σε αντίθεση με τα ακατάστατα 
μαλλιά και τη γενειάδα του Γϊγαντα Ανταίου. Ο μορφασμός πόνου του 
γίγαντα >  
 
510 π.Χ.: Αθήναι: (κεραμεική): πήλινη κύλικα ερυθρόμορφου ρυθμού του 
Ζωγράφου του Γόργου (χρονολογείται στα 510 π.Χ. με 500 π.Χ.)  
510 π.Χ.: Αθήναι: (κεραμεική): πήλινη κύλικα ερυθρόμορφου ρυθμού του 
Ζωγράφου του Χαιρίου  
 
 
510 π.Χ.: Αίγινα: ναός της Αφαίας Αθηνάς  
510 π.Χ.: Αίγινα: οι ολιγαρχικοί που ασκούσαν την εξουσία στο νησί όταν 
άρχισε η απειλή της ναυτικής πολιτικής της Αθήνας προβάλλουν μέσω των 
μύθων την αιγινητική καταγωγή των Αιακίδων. Αυτό φαίνεται και στην 
επιλογή στα θέματα των αετωμάτων του ναού της Αφαίας:  
α) η απαγωγή της Αίγινας από τον Δία  
β) η διπλή άλωση της Τροίας από τους απογόνους του Αιακού  
 
 
 
 
 
 
510 π.Χ.: Μακεδονία: Αμύντας Α’ υποτάσσεται σε Πέρσες  
510 π.Χ.: Μακεδονία: υποταγή Μακεδονία σε Πέρσες < 510 – 479 π.Χ.>  
  <  η Μακεδονία παραμένει υπό περσική κυριαρχία, χωρίς όμως να γίνει ποτέ 
περσική σατραπεία >  
 <: οι γεωγραφικές συνθήκες Μακεδονίας (ανάγλυφο με μεγάλες πεδιάδες) 
κατέστησε αδύνατη κάθε αντίσταση κατά των Περσών >  
 
 
 
510 π.Χ.: Κ. Ιταλία: Κρότων: δημοκρατία  
510 π.Χ.: Κρότων: με την αποκατάσταση της δημοκρατίας εκδιώκεται από τον 
Κρότωνα ο Πυθαγόρας με 300 μαθητές του, κατηγορούμενος ως οπαδός 
αριστοκρατικής διακυβέρνησης>  
510 π.Χ.: Κ. Ιταλία: Κρότων: εκδίωξη Πυθαγόρα και 300 μαθητών του από 
τον Κρότωνα ως οπαδού της αριστοκρατικής διακυβέρνησης  
510 π.Χ.: Κ. Ιταλία: ο Κρότων νικά την Σύβαριν  
510 π.Χ.: Κ. Ιταλία: ο Κρότων καταστρέφει την Σύβαριν  
510 π.Χ.: Κ. Ιταλία: Μεταπόντιον: μετά την καταστροφή της Συβάρεως από 
τον Κρότωνα, το Μεταπόντιον, που είχε ιδρυθεί από την Σύβαριν, περιήλθε 
στη σφαίρα επιρροής του Τάραντος  
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~510 π.Χ.: (κεραμεική): μελανόμορφος αμφορεύς της ομάδας Λεάγρου (510 
π.Χ.-500 π.Χ.) [θέμα: ο Αίας και ο Τεύκρος μάχονται κατά των Τρώων] 
(Munchen, Staatische Antikensammlungen)  
 
~510 π.Χ.: (κεραμεική): μελανόμορφος αμφορεύς [θέμα: οι Διόσκουροι, μετά 
από κάποιο κυνήγι, επιστρέφουν στο παλάτι στον πατέρα τους, τον Τυνδάρεω 
και στην μητέρα τους, τη Λήδα, που τους καλοδέχονται] (Brescia, Museo 
Civico)  
 
 
 
 
 
509 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Λυσαγόρας  
 
 
509 π.Χ.: Ρώμη: εξέγερση Ρωμαίων πολιτών κατά Ταρκυνίου  (509 π.Χ.)  
509 π.Χ.: Ρώμη:  αφορμή της εξέγερσης κατά Ταρκυνίου: αυτοκτονία της 
Λουκρητίας  
            (η Λουκρητία: είχε καοποιηθεί ερωτικώς από έναν από τους γιους του 
Ταρκυνίου) 
509 π.Χ.: Ρώμη: εξέγερση Ρωμαίων κατά Ταρκυνίου: ο Λεύκιος Ιούνιος Βρούτος 
ξεσήκωσε τον πληθυσμό και εκδίωξε τους τυράννους από τη Ρώμη            
 
 
 
509 π.Χ.: Ρώμη: τέλος περιόδου βασιλείας  (753 π.Χ. – 509 π.Χ.) 
509 π.Χ.: Ρώμη: περίοδος δημοκρατίας (509 π.Χ. –  30 π.Χ./ 27 π.Χ.) 
 
509 π.Χ.: Ρώμη: περίοδος δημοκρατίας  
    < οι περίοδοι της δημοκρατίας στη Ρώμη:  
 α) οι πρώτοι αιώνες της Δημοκρατίας: 509 π.Χ. – 264 π.Χ. 
 β) Μέση περίοδος της Δημοκρατίας: 264 π.Χ. – 133 π.Χ. 
 γ) Η ύστερη περίοδος της Δημοκρατίας: 133 π.Χ. – 31 π.Χ. >  
 
 
509 π.Χ.: Ρώμη:  οι πρώτοι αιώνες της Δημοκρατίας (509 π.Χ. – 264 π.Χ.)  
    < Ρώμη: επέκταση Ρώμης στην Ιταλική χερσόνησο >  
 
 
509 π.Χ.: Ρώμη: συνθήκη Ρώμης με Μασσαλία  
  
 
 
 
 
508 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Ισαγόρας  
508 π.Χ.: Αθήναι: « ιεροί νόμοι » : αι ιέρειαι της Αθήνας αρνούνται να 
πλησιάσει τον βωμό ο Κλεομένης, με την αιτιολογία ότι «δεν ήταν θεμιτό να 
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εισέλθουν εκεί Δωριείς» (:πηγή: Ηρόδ., Ε’ ΟΒ’, 3)  
508 π.Χ.: Αθήνα: Κλεισθένης θεσμοθέτηση δημοκρατίας  
508 π.Χ.: Αθήναι: μεταρρυθμίσεις Κλεισθένη: 10 νέες φυλές / 30 τριττύες / 
139 δήμοι  
       <Αργότερα οι δήμοι θα φθάσουν τους 174. Από αυτούς οι 10 δήμοι 
ανήκαν στο άστυ και οι υπόλοιποι 164 στην αγροτική περιοχή «εν τοίς 
αγροίς» > >  
  
 
 
 
~ 508 π.Χ.: Αθήναι (Μ. Διονύσια): ο Φρύνιχος πετυχαίνει την πρώτη του νίκη 
στην Τραγωδια (κατά την 67η Ολυμπιάδα: 511 π.Χ. – 508 π.Χ.)  
 
 
 
508 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (68η Ολυμπιάδα)  
508 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (68η Ολυμπιάδα): νικητής ο Ισόμαχος, ο 
Κροτωνιάτης, στο στάδιον (: η πρώτη νίκη του Ισομάχου από τον Κρότωνα 
στο αγώνισμα του σταδίου)  
508 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (68η Ολυμπιάδα): Φρικίας, Πελινναίος, νικητής 
στον οπλίτη δρόμο (: η πρώτη από τις δύο νίκες του Φρικία)  
508 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (68η Ολυμπιάδα): νικητής στο αγώνισμα του 
κέλητος (ιπποδρομία) ο κέλης των υιών του Φειδώλα, από την Κόρινθο  
 
 
 
 
508 π.Χ.: Ρώμη: ναυτική συνθήκη μεταξύ Ρώμης και Καρχηδόνος  
508 π.Χ.: ναυτική συνθήκη Ρώμης και Καρχηδόνος 
       Οι όροι της ναυτικής συνθήκης Ρώμης και Καρχηδόνος:  
α) Οι Ρωμαίοι απέκτησαν το δικαίωμα να εμπορεύονται ελεύθερα στη 
Σικελία  
β) Οι Ρωμαίοι εμπορεύονται με περιορισμούς στη Σαρδηνία και στη Λιβύη, 
όχι όμως πέραν του ακρωτηρίου Φαρίνα (Α της Μπιζέριας της Αλγερίας)  
γ) Οι Καρχηδόνιοι μπορούσαν να εμπορεύονται στις ακτές του Λατίου, υπό 
τον όρο να μην διεξάγουν πειρατεία ή πόλεμο και να μην εγκαταστήσουν στο 
Λάτιο ισχυρές βάσεις   
 
 
 
 
 
 
507 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Αλκμέων  
 
505 π.Χ.: Περσία: εκστρατεία σε Νάξο (Δαρείος Α’)     <: ανεπιτυχής>  
505 π.Χ.: Νάξος: αντιστέκεται επιτυχώς κατά Δαρείου Α’  
 
504 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Ακεστορίδης  
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504 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (69η Ολυμπιάδα):  
504 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (69η Ολυμπιάδα): ο Ισόμαχος, ο Κροτωνιάτης, 
νικητής στο στάδιον (: η δεύτερη και τελευταία νίκη του Ισομάχου στο 
αγώνισμα του σταδίου)  
504 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (69η Ολυμπιάδα): Θεσσαλός, από την Κόρινθο, 
νικητής στον δίαυλο ή στον δόλιχο  
504 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (69η Ολυμπιάδα): Φρικίας, Πελινναίος, οπλίτης 
δρόμος (: η δεύτερη και τελευταία νίκη του Φρικία στον οπλίτη δρόμο)  
 
501 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Ερμοκρέων  
501 π.Χ.: Αθήνα: οργάνωση στρατού  
501 π.Χ.: Αθήνα: από το 501 π.Χ. η Αθήνα έχει δέκα στρατηγούς (ενιαύσια 
θητεία με δικαίωμα επανεκλογής, ένας από κάθε φυλή, σύμφωνα με το 
σύστημα των 10 φυλών του Κλεισθένη)  
501 π.Χ.: Αθήνα: εννέα άρχοντες (εκείνη την περίοδο ήταν αιρετοί)  
 
 
500 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Σμύρος  
 
 
~ 500 π.Χ.: Αθήναι: ο Επιμενίδης επισκέπτεται την Αθήνα (:σύμφωνα με τον 
Πλάτωνα)  
 
 
~ 500 π.Χ.: Αθήναι: 1η εμφάνιση Αισχύλου  
 
~ 500 π.Χ.: Αθήναι: στην Αγορά της Αθήνας τοποθετούνται στις εισόδους της 
λίθινοι «όροι»:  
Οι «όροι»: ήταν μαρμάρινες στήλες, έφεραν την επιγραφή «ΗΟΡΟΣ ΕΙΜΙ 
ΤΕΣ ΑΓΟΡΑΣ» (στο αρχαϊκό αττικό αλφάβητο), προσδιόριζαν το δημόσιο 
χώρο της Αγοράς ώστε να μην καταπατείται από ιδιωτικά κτήρια  
 
 
 
500 π.Χ.: Αθήναι (κεραμεική): πήλινη κύλικα ερυθρόμορφου ρυθμού του 
ζωγράφου Επίκτητου  
 
 
500 π.Χ.: Θεσσαλία: Θώραξ ο Λαρισαίος (:ταγός Θεσσαλών)  
    < Θώραξ ο Λαρισαίος: 500 – 476 π.Χ. >  
 
 
 
500 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (70η Ολυμπιάδα):  
500 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (70η Ολυμπιάδα): εισάγεται νέο αγώνισμα: η 
απήνη   ( «απήνη»: αρματοδρομία με ημιόνους) 
500 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (70η Ολυμπιάδα):: νικητής στην απήνη (είδος 
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ιπποδρομίας με ημιόνους) ο ημίονος του Θερσίου, του Θεσσαλού  
500 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (70η Ολυμπιάδα): Νικαίστας, Οπούντιος, 
στάδιον 
500 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (70η Ολυμπιάδα): Φίλων, Κερκυραίος, στάδιον 
παίδων 
500 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (70η Ολυμπιάδα): Θερσίου, Θεσσαλού, απήνη 
 
 
 
500 π.Χ.: Κλαζομεναί: γένν. Αναξαγόρας (φιλόσοφος) 
  < Αναξαγόρας, ο Κλαζομένιος (: νούς): 500 π.Χ. – 428 π.Χ. >  
 
~ 500 π.Χ.: (Τέχνη/ πλαστική): Αριστόδικος  
 
 
500 π.Χ.: Κυκλάδες: Ανάφη (Γλυπτική): ο Απόλλων του Strangford 
< Το άγαλμα παρουσιάζει ένα γυμνό νέο στον τύπο των «κούρων».  
Ο συγκεκριμένος κούρος ταυτίστηκε με τον θεό Απόλλωνα. Το άγαλμα 
ανήκει στο τέλος της αρχαϊκής περιόδου. Παρουσιάζει ήδη γνωρίσματα της 
τέχνης του αυστηρού ρυθμού των κλασικών χρόνων.  
Το μέγεθος του αγάλματος είναι μικρότερο του φυσικού μεγέθους. Το ύψος 
του αγάλματος είναι 1.01 μ. ύψος.  (Χρονολογείται από το 500 π.Χ. έως το 490 
π.Χ.)  
 
500 π.Χ.: (κεραμεική): μελανόμορφος αμφορεύς: [θέμα: η Αταλάντα παλεύει 
με τον Πηλέα] (Μόναχο)  
 
~ 500 π.Χ.: (κεραμεική): ερυθρόμορφη κύλικα (του ζωγράφου Πειθίνου) 
[θέμα: ο Πηλεύς παλεύει με την Θέτιδα]  (West Berlin, Staatiche Museum)  
 
~500 π.Χ.: (κεραμεική) ερυθρόμορφος καλυκωτός κρατήρας του ζωγράφου 
Μύσωνα (500 π.Χ. -490 π.Χ.) [θέμα: ο Ακάμας και ο Δημοφών 
απελευθερώνουν την Αίθρα] (London, British Museum) 
  
~500 π.Χ.: (κεραμεική): ερυθρόμορφη υδρία [θέμα: ο διαμελισμός του 
Πενθέα] (West Berlin, Staatiche Museen)  
 
 
 
 
499 π.Χ. – 494 π.Χ.:  Ιωνική επανάσταση  (επί Δαρείου Α’)  
499 π.Χ.: έναρξη Ιωνικής επανάστασης  
 
499 π.Χ.: Ιωνες: συνασπισμός Ιώνων:  
Μίλητος (Αρισταγόρας της Μιλήτου), Χίος, Λέσβος, Σάμος, Κύπρος, Αθήνα, 
Ερέτρια  
 
499 π.Χ.: Ιωνική Επανάσταση : η Εφεσος (Ιωνες) με Πέρσες  
 
499 π.Χ.: Ιωνική Επανάσταση:  
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499 π.Χ.: Ιωνική Επανάσταση: η Κύζικος αποστατεί από τους Πέρσες  
 
499 π.Χ.: Ιωνική Επανάσταση: πυρπόληση Σάρδεων από Ιωνες  
499 π.Χ.:  Σάρδεις: οι Ίωνες πυρπολούν τις Σάρδεις 
499 π.Χ.: Σάρδεις: πυρπόληση Σάρδεων από Ιωνες  
 
 
 
499 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Λακρατίδης 
499 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Μελάνθιος, του Φαλάνθου  
 
499 π.Χ.: Αθήναι: Αγορά  
τα κτήρια που ανεγείρονται στην Αγορά των Αθηνών (Ε’, Δ’, Γ’, Β’, αι. π.Χ.) 
Η Ποικίλη Στοά (ή Στοά του Πεισιάνακτος) <475 π.Χ.-450 π.Χ.),  
η Θόλος ή Σκιάς <475 π.Χ. – 465 π.Χ.>,  
η Στοά του Ελευθερίου Διός <430 π.Χ. – 420 π.Χ.>,  
η Νότια Στοά Ι   <430 π.Χ. – 420 π.Χ.>,  
η Νοτιοδυτική κρήνη <430 π.Χ. – 425 π.Χ.>,  
ο ναός του Ηφαίστου και της Αθηνάς Εργάνης <450 π.Χ. – 421 π.Χ. /415 π.Χ.> 
το Στρατηγείον <450 π.Χ.>  
το Δεσμωτήριο < μέσα Ε’ αι. π.Χ.>,  
τα Δικαστήρια (Ηλιαία) 
το Νέο Βουλευτήριο  <415 π.Χ. – 406 π.Χ.>,  
το Νομιμσματοκοπείον  < 400 π.Χ.>,  
ο ναός του Διός Φρατρίου και της Αθηνάς Φρατρίας <350 π.Χ.> 
η Κλεψύδρα  (β’ μισό Δ’ αι. π.Χ.>,  
το Μνημείο των Επωνύμων Ηρώων <330 π.Χ.> 
ο ναός του Πατρώου Απόλλωνος <325 π.Χ.>,  
η Μεσαία Στοά  <180 π.Χ.> 
Ανατολικό κτήριο  <150 π.Χ.> 
η Στοά του Αττάλου Β’ <150 π.Χ.> 
το Μητρώον <150 π.Χ.> 
 
 
499 π.Χ.: Αθήναι: Μ. Διονύσια: Τραγωδία  
499 π.Χ.: Αθήνα: Μ. Διονύσια: από το 499 π.Χ. έως το 400 π.Χ. 
παρουσιάστηκαν στα Μ. Διονύσια 900 τραγωδίες  
Κάθε χρόνο δίδασκαν τρεις τραγικοί με τρία έργα ο καθένας (σύν το 
σατυρικό δράμα)  
Η υποβολή των αιτήσεων των τραγωδών και η έγκριση ποίων έργων θα 
παρασταθούν γινόταν στον στον επώνυμο άρχοντα. Σε αυτές τις 900 και 
παραπάνω τραγωδίες πρέπει να συμπεριληφθούν και όσες δεν είχαν εγκριθεί 
(είχαν κοπεί από τον επώνυμο άρχοντα)  
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498 π.Χ.: Πίνδαρος (20 ετών): το πρώτο ποίημα του Πινδάρου που 
διασώθηκε  
 
 
498 π.Χ.: Μακεδονία: θάνατος Αμύντας Α’  (: Αργεάδαι)  
498 π.Χ.: Μακεδονία: τέλος βασιλείας Αμύντας Α’  
       < Αμύντας Α’: 540 π.Χ. – 498 π.Χ. >  
 
498 π.Χ.: Μακεδονία: Αλέξανδος Α’ (: άνοδος στο θρόνο)  
    < Αλέξανδρος Α’, ο Φιλέλλην: 498 π.Χ. – 450 π.Χ. ή 440 π.Χ. >  
    < Αλέξανδρος Α’ ο Φιλέλλην: γιος του Αμύντα Α’ >  
 <: μολονότι ο Αλέξανδρος Α’ δεν είχε φιλοπερσικά αισθήματα δεν 
προσπάθησε να αποτινάξει τον περσικό ζυγό όταν ξέσπασε η Ιωνική 
Επανάσταση / η αποτίναξη περσικού ζυγού έγινε τελικά στα 479 π.Χ.>  
 <: Αλέξανδρος Α’ (5 υιοί): Περδίκκας Β’, Φίλιππος,  Αλκέτας, Αμύντας, 
Μενέλαος >  
 
 
 
498 π.Χ.: Αθήναι: η 1η τραγωγία του Αισχύλου  
 
497 – 496 π.Χ.: Περσία:  εκστρατεία σε Σκυθία (Δαρείος Α’)  
 
 
 
 
 
 
497 π.Χ.: (Ιωνική Επανάσταση): Κύπρος: συγκρούσεις στη Κύπρο μεταξύ 
Ελλήνων και Περσών  
497 π.Χ.: Κύπρος: θαλάσσιες συγκρούσεις μεταξύ Ελλήνων και Περσών 
ανοιχτά της Κύπρου  
 
 
496 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Ιππαρχος  
 
496 π.Χ.: Ολυμπία: Ολυμπιακοί αγώνες (71η Ολυμπιάδα)  
496 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες: Αλέξανδρος Α’, της Μακεδονίας, λαμβάνει 
μέρος σε Ολυμπιακούς αγώνες  
 < : η αποδοχή και η συμμετοχή του Αλεξάνδρου Α’ σε Πανελλήνιους αγώνες 
ένδειξη της ελληνικότητάς του />  
 <: Αλέξανδρος Α’: συμμετέχει στο αγώνισμα δρόμου του σταδίου >  
 <: Αλέξανδρος Α’: τερματίζει μαζί με τον πρώτο αθλητή «συνεξέπιπτε τω 
πρώτω» >  
 
496 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (71η Ολυμπιάδα) 
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496 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (71η Ολυμπιάδα): εισάγεται νέο αγώνισμα: η 
κάλπη    <«κάλπη»: ιπποδρομία φορβάδων >   
496 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (71η Ολυμπιάδα): Τισικράτης, Κροτωνιάτης, 
στάδιον  
496 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (71η Ολυμπιάδα): Εξαίνετος, Ακραγαντίνος, 
πάλη  
496 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (71η Ολυμπιάδα): Κλεομήδης, Αστυπαλαιεύς,  
πυγμή 
496 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες: (71η Ολυμπιάδα)νικητής ο Κλεομήδης από την 
Αστυπάλαια στην πυγμαχία  
496 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (71η Ολυμπιάδα): νικητής στο αγώνισμα του 
τεθρίππου ο Καλλίας, του Ιππονίκου, Αθηναίος (: δηλ. το τέθριππον άρμα του 
Καλλίου, του υιού του Ιππανίκου, από την Αθήνα, ενίκησε στο αγώνισμα του 
τεθρίππου άρματος) <: η πρώτη από τις τρεις νίκες του Καλλία, του 
Ιππονίκου, Αθηναίου, στο τέθριππον> 
496 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (71η Ολυμπιάδα): Καλλίου, Ιππονίκου, 
Αθηναίου, τέθριππον   
  < οι τρεις νίκες του Καλλίου, Ιππονίκου, Αθηναίου στο τέθριππον: 496 π.Χ., 
492 π.Χ., 484 π.Χ.>  
496 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (71η Ολυμπιάδα): νικητής στο αγώνισμα του 
κέλητος (: είδος ιπποδρομίας) ο Εμπεδοκλής, ο Ακραγαντίνος (: δηλ. ο κέλης 
του Εμπεδοκλέους, από τον Ακράγαντα, ενίκησε στο αγώνισμα του κέλητος, ο 
αναβάτης (ιππεύς, τζόκεϋ) δεν ήταν φυσικά ο Εμπεδοκλής)  
496 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνε (71η Ολυμπιάδα): Εμπεδοκλέους, Ακραγαντίνου, 
κέλης  
496 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (71η Ολυμπιάδα): Παταίκου, Δυμαίου, κάλπη  
 
 
 
496 π.Χ. (;): Αθήναι: Μ. Διονύσια (Τραγωδία): ο Χοιρίλος εδίδαξε Τραγωδία 
(στην 70η Ολυμπιάδα: 499 π.Χ. – 496 π.Χ.) 
496 π.Χ. (;) : Αθήναι: Μ. Διονύσια (Τραγωδία): ο Πρατίνας, Φλειάσιος, 
συναγωνίστηκε με τον Χοιρίλο και τον Αισχύλο στην Τραγωδία  
496 π.Χ. (;) : Αθήναι: Μ. Διονύσια (Τραγωδία): ο Αισχύλος συναγωνίστηκε 
με τον Χοιρίλο και τον Πρατίνα στην Τραγωδία (70η Ολυμπιάδα: 499 π.Χ. – 
496 π.Χ.)  
496 π.Χ. (;): Αθήναι (Μ. Διονύσια): στα έργα του Πρατίνα, από τον 
Φλειούντα, μαζεύτηκε τόσος κόσμος για να παρακολουθήση την δική του 
παράσταση ώστε τα «ίκρια» (:πρόχειρες σκαλωσιές) να υποχωρήσουν και να 
υπάρξει ατύχημα  
 
 
 
496 π.Χ.: Αθήναι: γέννηση Σοφοκλής, του Σόφιλλου, δήμος Κολωνού 
(Τραγωδός) 
496 π.Χ.: Αθήναι: γέννηση Σοφοκλή, του Σοφίλου (τραγωδού)  
      < Σοφοκλής: 497/6 – 406 π.Χ.>  
 < Σοφοκλής: 496 π.Χ. – 406 π.Χ. >  
 < νίκες Σοφοκλέους στα Μ. Διονύσια: ο  Σοφοκλής ήλθε 18 φορές πρώτος 
στα Μ. Διονύσια (με 54 Τραγωδίες και 18 σατυρικά δράματα)  
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 νίκες Σοφοκλέους στα Λήναια: ο Σοφοκλής ήλθε 6 φορές πρώτος στα 
Λήναια >   
< Ο Σοφοκλής έγραψε : 130 δράματα  
 Διασωθείσες 7 ολόκληρες τραγωδίες Σοφοκλέους:  
    - «Αίας»  (: το παλαιότερο από τα διασωθέντα: γραμμένο ανάμεσα στα 460 
και 450 π.Χ.) 
   - «Αντιγόνη»   (: λίγο πριν το 441 π.Χ.)  
   - «Τραχίνιαι» 
   - «Οιδίπους Τύραννος» 
   - «Ηλέκτρα» 
   - «Φιλοκτήτης»        (: 409 π.Χ. – πρώτο βραβείο)  
   - «Οιδίπους επί Κολωνώ»   (: ο Οιδίπους επί Κολωνώ παραστάθηκε στα 
401 π.Χ. μετά τον θάνατο του Σοφοκλέους, από τον συνονόματο εγγονό του)  
 
 
496 π.Χ.:  κατάκτηση Αιγύπτου από Πέρσες (Δαρείος Α’)  
496 π.Χ.: Αίγυπτος: ο Δαρείος Α’ στην Αίγυπτο  
496 π.Χ.: Αίγυπτος: διάνοιξη της διώρυγας του Σουέζ  
 
496 π.Χ.:  κατάκτηση Κύπρου από Πέρσες (Δαρείος Α’)  
 
496 π.Χ.: Κύπρος: η Κύπρος (επαναστατημένη με Ιωνική επανάσταση) 
υποτάσσεται στους Πέρσες  
 
 
 
 
495 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Φίλιππος  
 
 
495 π.Χ.: Αθήναι: γάμος Ξανθίππου, του Αρίφρωνος και Αγαρίστης  
 < τέκνα ζεύγους Ξανθίππου και Αγαρίστης (3): Αρίφρων (πρωτότοκος), 
Περικλής (δευτερότοκος), θυγατέρα (τριτότοκη αγνώστου ονόματος) >  
 
494 π.Χ.: ναυμαχία της Λάδης (Πέρσαι vs Ιωνες)     <: Ιωνική Επανάσταση >  
494 π.Χ.: ναυμαχία της Λάδης , νίκη του φοινικικού στόλου έναντι στόλου των 
Ιώνων 
    < η Λάδη: νησάκι >  
494 π.Χ.: ναυμαχία της Λάδης: η Εφεσος ήταν με τους Πέρσες >  
494 π.Χ.: ναυμαχία της Λάδης: η καθοριστική μάχη και τέλος Ιωνικής 
Επανάστασης  
 
494 π.Χ.: Μίλητος: άλωση Μιλήτου από Πέρσες 
 
 
494 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Πυθόκριτος  
 
494 π.Χ.: Σήπεια: Σπάρτη vs Αργος  
494 π.X.: Σήπεια: νίκη Σπάρτης  
494 π.Χ.: Σήπεια: καταστροφή δυνάμεων Αργους  
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493 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Θεμιστοκλής  
493 π.Χ.: Αθήναι: ο Θεμιστοκλής εκλέγεται άρχων  
493 π.Χ.: Αθήναι: ο Μιλτιάδης καταφεύγει από τη Χερσόνησο στην Αθήνα  
 
493 π.Χ.: Ιωνία: κατακτάται από Πέρσες  
493 π.Χ.: Πέρσαι: ελέγχουν ολόκληρη την Ιωνία (+ νήσοι: Χίος, Λέσβος, 
Σάμος)  
 
493 π.Χ. Περσία κυριαρχεί σε Ανατολικό Αιγαίο  (Δαρείος Α’)  
 
493 π.Χ.: Περσία: επίθεση κατά Μιλτιάδη (:επειδή κατά την Ιωνική επανάσταση 
είχε καταλάβει την Λήμνο και την είχε παραδώσει στην Αθήνα)  
493 π.Χ.: Αθήνα: δίωξη κατά Μιλτιάδη  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
492 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Διόγνητος  
492 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Διόκλητος   
 
 
492 π.Χ.: Αθήνα: γέννηση Περικλής  
    < Περικλής του Ξανθίππου, Χολαργεύς  (492 π.Χ. – 429 π.Χ.)  
Ο Περικλής: γιος του Ξανθίππου (οικογένεια Βουζυγών) και της Αγαρίστης 
(οικογένεια Αλκμεωνιδών 
πατήρ: Ξάνθιππος, του Αρίφρωνος: δήμος Χολαργού, απόγονος των 
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Βουζυγών 
  (Οι Βουζύγαι ήταν ισχυρά οικογένεια, Λάτρευαν ως μυθικό πρόγονο: τον 
Βουζύγην 
 Ο Βουζύγης: ο πρώτος που ώργωσε την αττική γη . Ο Βουζύγης συνέταξε 
την αγροτική νομοθεσία, εν ισχύι μέχρι και τον Ε’ αι. π.Χ.)  
μήτηρ: Αγαρίστη: δήμος Αλωπεκής, οικογένεια Αλκμεωνιδών  
τέκνα ζεύγους Ξανθίππου-Αγαρίστης (3):  
πρωτότοκος: Αρίφρων (το όνομα του πατρός του Ξανθίππου)   
δευτερότοκος: Περικλής  
τριτότοκη: θυγατέρα (αγνώστου ονόματος)    
 
 
 
 
 
 
 
492 π.Χ.: Αθήναι: δίκη του Μιλτιάδη στην Αθήνα  
 
 
 
 
492 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (72η Ολυμπιάδα)  
492 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (72η Ολυμπιάδα): Τισικράτης, Κροτωνιάτης, 
στάδιον  (:η δεύτερη και τελευταία νίκη του Τισικράτους στο στάδιον) 
492 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (72η Ολυμπιάδα): Ιπποκλέας, Πελινναίος, εις 
αγώνισμα δρόμου  
492 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες: (72η Ολυμπιάδα) νικητής ο Φίλων από την 
Κέρκυρα στην πυγμή  (:η πρώτη από τις δύο νίκες του Φίλωνος στην πυγμή)   
492 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (72η Ολυμπιάδα): ο Καλλίας, του Ιππονίκου, 
Αθηναίος νικητής στο αγώνισμα του τεθρίππου άρματος (: η δεύτερη από τις 
τρεις νίκες του Καλλία του Ιππονίκου, Αθηναίου στο τέθριππον)  
 
 
 
492 π.Χ.: Σικελία: Ακράγας: γένν. Εμπεδοκλής, ο Ακραγαντίνος (φιλόσοφος)  
   < Εμπεδοκλής, ο Ακραγαντίνος: φιλότης-νείκος: 492 π.Χ. – 432 π.Χ. >  
 
 
 
492 π.Χ.: Μ. Ασία (Πέρσαι): ο Μαρδόνιος καταλύει όλα τα τυραννικά 
πολιτεύματα στην Ιωνία και εγκαθιδρύει συντεταγμένες πολιτείες 
ελεγχόμενες βέβαια από αυτόν (: πηγή: Ηρόδοτος, Ζ, 43, 3) 
 
492 π.Χ.: Μ. Ασία: Ο Μαρδόνιος εδραιώνει την περσική κυριαρχία στην 
ευρωπαϊκή σατραπεία  
 
 
 
-------------------------------------- 
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492 π.Χ.: η εκστρατεία του Μαρδόνιου  
492 π.Χ.: η εκστρατεία του Μαρδόνιου σε Θράκη και Μακεδονία   (επί  
Δαρείου Α’)  
492 π.Χ.: εκστρατεία Μαρδόνιου σε Ελλήσποντο, Θράκη, Χώρα Βρύγων, Θάσο 
 < Μαρδόνιος: γαμβρός του Δαρείου Α’ >  
 492 π.Χ.: Ελλήσποντος: ο Μαρδόνιος σε Ελλήσποντο  
492 π.Χ.: Θράκη: ο Μαρδόνιος σε Θράκη  
492 π.Χ.: ο Μαρδόνιος σε χώρα των Βρύγων (Ανατ. Μακεδονία)  
492 π.Χ.: Μαρδόνιος σε Μακεδονία (Αλέξανδρος Α’)  
492 π.Χ.: Μακεδονία: φόρου υποτελής σε Πέρσες (: Μαρδόνιος)  
491 π.Χ.: Μαρδόνιος σε Θάσο  (:χρυσωρυχεία)  
491 π.Χ.: Μαρδόνιος: περίπλους Χαλκιδικής  
491 π.Χ.: Αθως: τρικυμία καταστρέφει τον περσικό στόλο του Μαρδονίου  
491 π.Χ.: Μαρδόνιος: τρικυμία σε Αθω   (μεγάλες απώλειες Περσών)  
     < απώλειες Περσών: 300 πλοία / 20.000 ναύτες >  
491 π.Χ.: επιστροφή Μαρδόνιου  
------------------------------------------- 
 
 
 
 
491 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Υβριλίδης  
 
 
 
491 π.Χ.: Σπάρτη: τέλος βασιλείας Δημάρατος (:Ευρυπωντίδαι) 
491 π.Χ.: Σπάρτη: άνοδος βασιλείας Λεωτυχίδας Β’ (: Ευρυπωντίδαι) 
<Λεωτυχίδας Β’ (εξάδελφος Δημαράτου, δισέγγονος του Ιπποκρατίδα): 491 
π.Χ. -469 π.Χ. > (:Ευρυπωντίδαι)  
 
 
 
491 π.Χ.; Ρόδος: απόβαση του Δάτη στη Ρόδο 
491 π.Χ.: Ρόδος: ο περσικός στόλο στη Ρόδο  
491 π.Χ.: Ρόδος (Λίνδος): πολιορκία της Λίνδου από τον Δάτι (:πηγή: 
Λινδιακό χρονικό) 
491 π.Χ.: Ρόδος (Λίνδος): θεομηνία φοβίζει τους Πέρσες και έτσι λύουν την 
πολιορκία της Λίνδου  
 
 
 
491 π.Χ.: (Δεκ): εχθροπραξίες μεταξύ Αθήνας και Αίγινας  
 
 
 
491 π.Χ.: Γέλα: ο Γέλων γίνεται τύραννος της Γέλας  
  
 
 
490 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Φαίνιππος  
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490 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Μιλτιάδης, του Κίμωνος, Λακιάδης  
490 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Στησίλεως, του Θρασύλεω  
 
490 π.Χ.: Αθήναι: (κεραμεική): πήλινη οινοχόη ερυθρόμορφου ρυθμού του 
Ζωγράφου του Ευχαρίδη (χρονολογείται γύρω στα 490 π.Χ. με 480 π.Χ.)  
 
490 π.Χ.: Σπάρτη: τέλος βασιλείας Κλεομένης Α’  (:Αγιάδαι) 
490 π.Χ.: Σπάρτη: άνοδος βασιλείας Λεωνίδας Α’ (:Αγιάδαι) 
  < Λεωνίδας Α’ (αδελφός Κλεομένους Α’): 490 π.Χ. – 480 π.Χ.  (Αγιάδαι) >  
 
 
490 π.Χ.: (Μαρ): η Αίγινα νικά τους Αθηναίους στη θάλασσα  
 
------------------------------------- 
490 π.Χ.:   η εκστρατεία των Δάτη και Αρταφέρνη κατά Ελλάδος   (επί 
Δαρείου Α’)  
490 π.Χ.: εκστρατεία του Δάτη και του Αρταφέρνη  
Δάτης:  Μήδος, ο αρχηγός της εκστρατείας  
Αρταφέρνης: ναύαρχος (γιος του διοικητή σατράπη των Σάρδεων)  
Ιππίας: ο εξόριστος τύραννος Αθηνών  
δυνάμεις Περσών:  
 Αρταφέρνης: 600 πλοία  
Δάτης: 100.000 στρατό  
 
490 π.Χ.: αποστολή πρέσβεων σε Ελληνικές πόλεις-κράτη  
Πέρσαι: στέλνουν πρέσβεις σε Αθήνα και Σπάρτη για να ζητήσουν «γη και 
ύδωρ»  
Αίγινα: υποτάσσεται (αποδέχεται τις προτάσεις)  
Αθήνα: φόνος Περσών πρέσβεων  
Σπάρτη: φόνος Περσών πρέσβεων  
Αθήνα και Σπάρτη: οι δύο πόλεις δεν αποδέχονται παράδοση  
 
Εκστρατεία Δάτη και Αρταφέρνη: δυνάμεις Περσών:  
 Αρταφέρνης: 600 πλοία         Δάτης: 100.000 στρατό 
 
490 π.Χ.: (θέρος) Πέρσαι: απόβαση σε Σάμο 
490 π.Χ.: (θέρος) Πέρσαι: κατάκτηση Νάξου   
 < : η Νάξος ήταν απωθημένο των Περσών από την αδυναμία κατάκτησής της στα 
505 π.Χ>  
 
490 π.Χ.: (θέρος) Πέρσαι: κατάκτηση Κυκλάδων  
490 π.Χ.: (θέρος): Κυκλάδες: κατάκτηση από Πέρσες  
490 π.Χ.: Πέρσαι: σέβονται την Δήλο  
 
490 π.Χ.: Πέρσαι: απόβαση στην Εύβοια  
490 π.Χ.: Εύβοια: κατάληψη Καρύστου από Πέρσες  
490 π.Χ.: Πέρσαι: κατάληψη της Καρύστου  
490 π.Χ.: Εύβοια: πολιορκία Ερέτριας από Πέρσες  
 <: η Ερέτρια στόχος των Περσών εξ αιτίας της Ιωνικής επανάστασης όπου οι 
Ερετριείς είχαν αποστείλει 5 πλοία υπέρ των Ιώνων >  
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490 π.Χ.: Ερέτρια: προδοσία από τον Εύφορβο και τον Μέλαγρο  
490 π.Χ.: Ερέτρια: πτώση Ερέτριας σε Πέρσες  
490 π.Χ.: Εύβοια: κατάληψη Ερέτριας από Πέρσες  
490 π.Χ.: Ερέτρια: πυρπόληση Ερέτριας από Πέρσες  
490 π.Χ.: (μετά κατάληψη Ερέτριας): ο περσικός στόλος με τις υποδείξεις του 
Ιππία προσάραξε στο απάνεμο ανατολικό τμήμα του κόλπου του Μαραθώνος  
 
490 π.Χ.: Μαραθών: αποβίβαση περσικού στρατού στην πεδιάδα μικρής έκτασης  
 
 
490 π.Χ.: Πέρσαι: απόβαση στον Μαραθώνα  
   < επιλογή Μαραθώνος:  
             1. πολιτικά κίνητρα (: κάτοικοι της περιοχής φίλοι του Ιππία)  
             2. στρατηγικά κίνητρα (:ανάπτυξη ιππικού) >  
 
 
490 π.Χ.: (Σεπ):    μάχη Μαραθώνος  
490 π.Χ. Μάχη Μαραθώος  
490 π.Χ.: μάχη Μαραθώνα  (Αθήνα vs Πέρσαι)  
490 π.Χ.: μάχη Μαραθώνος: πολέμαρχος Αθηναίων: ο Καλλίμαχος  
490 π.Χ.: μάχη Μαραθώνος: ο Καλλίμαχος έγινε πολέμαρχος με κλήρο (: «τω 
κυάμω λαχών» - πηγή: Ηρόδ., ΣΤ., 109.2)  
490 π.Χ.: μάχη Μαραθώνος: νίκη σύμβολο των Ελλήνων κατά του ανατολικού 
στοιχείου  
490 π.Χ.: μάχη Μαραθώνα:   στρατήγημα Μιλτιάδη «λαβίς»  
490 π.Χ.: μάχη Μαραθώνα:  
    δυνάμεις Αθήνας: 10.000 Αθηναίοι + Πλαταιείς: 1.000  (σύνολον: 11.000)  
    δυνάμεις Περσών: 48.000    (κατ’ άλλους: 55.000)  / κατ’ άλλους: 70.000  
   αρχηγοί Περσών: Δάτης και Αρταφέρνης  
   απώλειες Περσών  : 6.400 νεκροί , 7 πλοία .  
   απώλειες Ελλήνων : 192 νεκροί 
 
490 π.Χ.: μάχη Μαραθώνος: επίτευγμα της τάξης των οπλιτών (:θετικές πολιτικές 
επιπτώσεις της νίκης του Μαραθώνος στην δημοκρατία)  
490 π.Χ.: μάχη Μαραθώνος: «επανάσταση των οπλιτών» (πολιτικός όρος) 
 
490 π.Χ.: μάχη Μαραθώνος: (τα της μάχης): η απόσταση που χώριζε τους δύο 
στρατούς ήταν 1., 5 χλμ  
490 π.Χ.: μάχη Μαραθώνος: (τα της μάχης): η μάχη εκ του συστάδην πολύ 
σφοδρή (: πηγές: Αρριανός, Βεσπασιανός)  
490 π.Χ.: μάχη Μαραθώνος: (τα της μάχης): η μάχη παρέμενε αμφίβολη για 
πολλή ώρα  
490 π.Χ.: μάχη Μαραθώνος: (τα της μάχης): έπειτα οι δύο περσικές πτέρυγες 
άρχισαν να καταρρέουν  
490 π.Χ.: μάχη Μαραθώνος (τα της μάχης): στο κέντρο της διάταξης όμως οι 
Πέρσαι και οι Σάκες ανθίστανται  
490 π.Χ.: μάχη Μαραθώνος: (τα της μάχης): στο κέντρο του μετώπου οι Πέρσες 
και οι Σάκες διέσπασαν τον ελληνικό σχηματισμό  
490 π.Χ.: μάχη Μαραθώνος (τα της μάχης): στο κέντρο του μετώπου οι Ελληνες 
υποχωρούν υπό την πίεση των Περσών και των Σακών  
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490 π.Χ.: μάχη Μαραθώνος (τα της μάχης): ο Μιλτιάδης είχε διατάξει τα πλάγια 
τμήματα, εφόσον προέκυπτε υποχώρηση του κεντρικού μετώπου, να γυρίσουν 
πίσω και να επιτεθούν στο κέντρο του εχθρού εκ των όπισθεν  
490 π.Χ.: μάχη Μαραθώνος (τα της μάχης): οι Πέρσαι και οι Σάκες τελικώς 
διασπώνται και τρέπονται σε φυγή κατευθυνόμενοι στο στρατόπεδό τους (Ιστ. 
Αρχ Ελλ, Καίμπριτζ, σ.238) 
490 π.Χ.: μάχη Μαραθώνος (τα της μάχης): Οι υποχωρούντες Πέρσες και Σάκες 
αφήνουν οπισθοφυλακές για να καλύψουν τα στενά περάσματα στις δύο πλευρές 
του έλους  
490 π.Χ.: μάχη Μαραθώνος (τα της μάχης): οι Ελληνες διασπούν τις 
οπισθοφυλακές των Περσών 
490 π.Χ.: μάχη Μαραθώνος (τα της μάχης): πολλοί Πέρσαι πνίγονται στο έλος  
490 π.Χ.: μάχη Μαραθώνος (τα της μάχης): η μάχη τώρα συνεχίζεται στο Σχοινιά  
490 π.Χ.: μάχη Μαραθώνος (τα της μάχης): Σχοινιάς: τα περσικά πλοία 
παραλαμβάνουν πρώτα το ιππικό, και μετά το πεζικό  
490 π.Χ.: μάχη Μαραθώνος (τα της μάχης): Σχοινιάς: οι Ελληνες πολεμούν τους 
Πέρσες που επιβιβάζονται στα πλοία  
490 π.Χ.: μάχη Μαραθώνος (τα της μάχης): Σχοινιάς: θάνατος του Καλλίμαχου 
(:πολέμαρχος) 
490 π.Χ.: μάχη Μαραθώνος (τα της μάχης): Σχοινιάς: θάνατος του στρατηγού 
Στησίλαου  
490 π.Χ.: μάχη Μαραθώνος (τα της μάχης): Σχοινιάς: θάνατος του Κυνέγειρου 
(αδελφός Αισχύλου) 
490 π.Χ.: μάχη Μαραθώνος (τα της μάχης): Σχοινιάς: οι Ελληνες αιχμαλωτίζουν 
7 περσικά πλοία  
490 π.Χ.: μάχη Μαραθώνος: κατάληψη περσικού στρατοπέδου από Ελληνες  
490 π.Χ.: μάχη Μαραθώνος: δρομέας έτρεξε στην Αθήνα για να αναγγείλει τα νέα 
της μάχης 
490 π.Χ.: μάχη Μαραθώνος: από αυτό το γεγονός καθιερώθηκε το ολυμπιακό 
αγώνισμα του του Μαραθωνίου δρόμου (:απόσταση: 42 χλμ και 195 μέτρα)  
 
490 π.Χ.: αμέσως μετά μάχη του Μαραθώνα  
490 π.Χ.: μαραθωνοδρόμος: Ευκλής  
490 π.Χ.: μετά την μάχη: ο Αριστείδης παραμένει στο κυριευθέν στρατόπεδο των 
Περσών για να φυλάει τα λάφυρα  
490 π.Χ.: Μαραθών: το καταληφθέν στρατόπεδο των Περσών το φυλά η φυλή 
του Αριστείδη, με τον ίδιο τον Αριστείδη επικεφαλής  
 
490 π.Χ.: (αμέσως μετά Μαραθώνα): Πεντέλη: σήμα από την Πεντέλη (προδοσία) 
προς τον περσικό στόλο  
490 π.Χ.: Πεντέλη: χάλκινη ασπίδα αντανακλά τις ακτίνες του ηλίου 
(κωδικοποιημένα σήματα), γύρω στις 9 το πρωί  
490 π.Χ.: Πεντέλη: το σήμα των προδοτών έδειχνε στον περσικό στόλο ότι η 
Αθήνα ήταν ουσιαστικώς  αφύλακτη και ότι η μικρή δύναμη που είχε παραμείνει 
στην Αθήνα   
   < αργότερα ως ύποπτοι για την προδοσία θεωρήθηκαν οι Αλκμεωνίδαι: 
Ξάνθιππος >  
 
490 π.Χ.: περσικός στόλος: αλλαγή κατεύθυνσης από το σήμα των προδοτών 
490 π.Χ.: περσικός στόλος: λαμβάνοντας το σήμα των προδοτών από την 
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Πεντέλη, ο περσικός στόλος  αλλάζει πορεία και κατευθύνεται νότια (προς την 
Αττική)  
490 π.Χ.: ο περσικός στόλος υποβοηθούμενος από ισχυρό άνεμο πλέει γρήγορα 
προς το ακρωτήριο του Σουνίου  (:Πλούταρχος, Αριστείδης, 5.4) 
490 π.Χ.: Δάτης: περίπλους Σουνίου (περσικός στόλος)  
490 π.Χ.: Δάτης: ο περσικός στόλος μετά το πέρασμα του Σουνίου βρίσκει την 
θάλασσα ήρεμη  
490 π.Χ.: περσικός στόλος (Δάτης): κατεύθυνση από το Σούνιο προς το Φάληρο  
490 π.Χ.: Δάτης: βρίσκεται έξω από το Φάληρο  
 
 
 
 
490 π.Χ.: Μαραθών: το υπόλοιπο αθηναϊκό στράτευμα με αγώνα δρόμου 
επιστρέφει σε χρόνο ρεκόρ στην πόλη της Αθήνας  
490 π.Χ.: Αθήνα: οι Αθηναίοι έχουν προλάβει να επιστρέψουν στην πόλη  
490 π.Χ.: Αθήναι: ο αθηναϊκός στρατός διανύει 42 χιλιόμετρα από τον Σχοινιά 
μέχρι το Κυνόσαργες, μέσα σε 8 ώρες (:κατόρθωμα) και προλαβαίνει να εισέλθει 
στην πόλη  
490 π.Χ.: Φάληρο: ο περσικός στόλος φθάνει ανοιχτά του Φαλήρου  
490 π.Χ.: περσικός στόλος (Δάτης): βρίσκεται προ απροόπτου όταν βλέπει το 
αθηναϊκό στράτευμα εντός των τειχών  
490 π.Χ.:  αποχώρηση Περσών από Φάληρο  
 
 
490 π.Χ.:  Δελφοί:   βλ. τον «θησαυρό» των Αθηναίων στους Δελφούς με την 
δεκάτη των λαφύρων της μάχης του Μαραθώνος :  
   ο θησαυρός ήταν ολομάρμαρος δωρικού ρυθμού  
   στη Β. και Δ. πλευρά κοσμούνταν οι άθλοι του Ηρακλή  
   στη Ν. και Α. πλευρά απεικονίζονταν οι άθλοι του Θησέα  
 
 
 
490 π.Χ.: ανταγωνισμός ανάμεσα σε Αθήνα και Αίγινα (Ηρόδ. Ε’, 81)  
 
490 π.Χ.: Αθήναι: Ο Καλλίας, ο πρεσβύτερος ανακαλύπτει μετά την μάχη του 
Μαραθώνα θησαυρό. Ετσι ο Καλλίας ο 1ος γίνεται ο πλουσιώτερος των Ελλήνων  
< Ο Καλλίας, ο πρεσβύτερος, είχε 600 δούλους που εργάζονταν στα ορυχεία του 
Λαυρίου. 
Ο Καλλιας, ο πρεσβύτερος, παντρεύεται την Ελπινίκη (κόρη του Μιλτιάδου, 
ετεροθαλή αδελφή του Κίμωνος: με τα χρήματα του Καλλία του πρεσβυτέρου, 
αποπλήρωσε ο Κίμων το χρέος στο οποίο είχε καταδικαστεί από τους Αθηναίους 
ο πατέρας του, ο Μιλτιάδης)   
Ο Καλλίας, ο πρεσβύτερος, χώρισε αργότερα την Ελπινίκη  
Από τον γάμο του Καλλία του πρεσβυτέρου και της Ελπινίκης γεννήθηκε ο 
Ιππόνικος γύρω στα 480 π.Χ. ή 470 π.Χ.  >  
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490 π.Χ.: (κεραμεική): ερυθρόμορφος καλυκωτός κρατήρας (του ζωγράφου του 
Τριπτολέμου): θέμα του: Η Δανάη δέχεται την επίσκεψη του Δία 
μεταμορφωμένου σε βροχή (Λέννιγκραντ, Ermitage)  
490 π.Χ.: (κεραμεική): ερυθρόμορφη υδρία (του ζωγράφου του Gallatin): θέμα 
της: ο Ακρίσιος με τη Δανάη και τον Περσέα, λίγο πριν τους κλείσει στη λάρνακα 
(Boston, Museum of Fine Arts)  
490 π.Χ.: (κεραμεική): ερυθρόμορφη κύλικα (του ζωγράφου Μάκρωνα) [θέμα: η 
Πρόκνη με τον Ιτυ και η Φιλομήλα]  (Παρίσι, Louvre)  
~490 π.Χ.: (κεραμεική): ερυθρόμορφη στάμνος (του ζωγράφου του Βερολίνου) 
[θέμα: ο κένταυρος Χείρων δέχεται τον Αχιλλέα ως μαθητή του]  (Paris, Louvre)  
 
~ 490 π.Χ. έως 580 π.Χ.: κεραμεική: κύλικα του αγγειογράφου Βρύγου: θέμα: 
ερωτικό (τρεις ιθυφαλλικοί Σάτυροι ορμούν με ερωτικούς σκοπούς πάνω 
στην Ιριδα και τέσσερις άλλοι πάνω στην Ηρα (: προέρχεται το θέμα της 
αγγειογραφίας από σατυρικό δράμα) 
 
 
 
489 π.Χ.; Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Αριστείδης  
489 π.Χ.: Αθήναι: Αριστείδης: για να έχει εκλεγεί επώνυμος άρχων ο 
Αριστείδης δεν πρέπει να ήταν «πένης» όπως κατέληξε στον θάνατό του. 
Πιθανόν λοιπόν η περιουσία του να καταστράφηκε με τις λεηλασίες των 
Περσών στην Αττική στα 480 π.Χ. (Ξέρξης Α’) και στα 479 π.Χ. (Μαρδόνιος) 
489 π.Χ.: Μιλτιάδης: εκστρατεία σε Νάξο και Πάρο (Παροναξία)  
489 π.Χ.: αποτυχία Μιλτιάδη σε Πάρο  
489 π.Χ.: τραυματισμός Μιλτιάδη  
 
489 π.Χ.: Αθήναι: δίκη Μιλτιάδη  
489 π.Χ.: Αθήναι: δίκη Μιλτιάδη: ο Ξάνθιππος κατηγορεί Μιλτιάδη για 
αποτυχία στην Πάρο (:ποινή θανάτου)  
489 π.Χ.: δίκη Μιλτιάδη: ο Ξάνθιππος (Αλκμεωνίδαι) κατηγορεί Μιλτιάδη 
(Φιλαϊδαι)  
489 π.Χ.: Αθήναι: δίκη Μιλτιάδη: σύγκρουση Αλκμεωνιδών – Φιλαϊδών 
(Αλκμεωνίδαι: Ξάνθιππος/Αγαρίστη) – (Φιλαϊδαι: Μιλτιάδης) 
489 π.Χ.: Αθήνα:  καταδίκη Μιλτιάδη σε βαρύτατο πρόστιμο  
489 π.Χ.: Αθήνα: θάνατος Μιλτιάδη  
  < το πρόστιμο θα το καταβάλλει αργότερα ο Κίμων (υιός του Μιλτιάδη) με 
χρήματα του γαμβρού του Καλλία (:ο Καλλίας παντρεύτηκε την ετεροθαλή 
αδελφή του Μιλτιάδη, Ελπινίκη >  
 
 
488 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Αγχίσης  
 
 
488 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (73η Ολυμπιάδα) 
488 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (73η Ολυμπιάδα): Αστυλος, Κροτωνιάτης, 
στάδιον 
488 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (73η Ολυμπιάδα): Αστυλος, Κροτωνιάτης, 
δίαυλος 
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488 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (73η Ολυμπιάδα): Ιπποκλέας, Πελινναίος, 
δόλιχος ή οπλίτης δρόμος  
488 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες: (73η Ολυμπιάδα): νικητής ο Φϊλων από την 
Κέρκυρα στην πυγμή (: η δεύτερη νίκη του Φίλωνος, Κερκυραίου στην 
πυγμαχία)  
488 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (73η Ολυμπιάδα): Ασώπιχος, Ορχομένιος, 
στάδιον παίδων  
488 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (73η Ολυμπιάδα): νικητής στο αγώνισμα του 
τεθρίππου άρματος ο Γέλων, τύραννος των Συρακουσών (:δηλ. το τέθριππον 
άρμα που ανήκε στον Γέλωνα, τον τύραννο των Συρακουσών, ενίκησε στο 
συγκεκριμένο αγώνισμα)  
488 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (73η Ολυμπιάδα): Γέλωνος, τυράννου των 
Συρακουσών, τέθριππον  
 
 
487 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Τελεσίνος  
487 π.Χ.: Αθήναι: πολιτειακή μεταβολή: κλήρωση εννέα αρχόντων  
487 π.Χ.: Αθήνα: εννέα άρχοντες αναδεικνύονται με κλήρωση (:αναβίωση της 
μεθόδου του Σόλωνος)  
487 π.Χ.: κλήρωση εννέα αρχόντων: από έναν κατάλογο προσώπων που είχαν 
εκλεγεί  
487 π.Χ.: Αθήναι: πολιτειακή μεταβολή: και η τάξη των «ιππέων» αποκτά το 
δικαίωμα να κληρώνονται ως «Εννέα άρχοντες»  
487 π.Χ.: Αθήναι; οι «ιππείς» αποκτούν το δικαίωμα να κληρώνονται ως 
«Εννέα άρχοντες» 
 < επομένως: ο Αρειος Πάγος, από την επομένη χρονιά, δηλ. το 486 π.Χ. είχε 
στην τάξη του και εκπροσώπους από την τάξη των ιππέων >  
 
487  π.Χ.: Αθήνα: οστρακισμός Ιππάρχου (: Ιππαρχος: συγγενής των 
Πεισιστρατιδών)  
 
 
 
 
 
 
 
486 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Κέβρις  
 
486 π.Χ.: Αθήναι: Μ. Διονύσια: στο πρόγραμμα προστίθεται η κωμωδία  
486 π.Χ.: Αθήναι: θέσπιση αγώνων κωμικών ποιητών στα Μεγάλα Διονύσια  
 
 
486 π.Χ.: Αθήναι: γένεση Κωμωδίας  
Αρχαία Αττική Κωμωδία: 486 π.Χ. – 404 π.Χ.  
Τα θέματα της αρχαίας αττικής κωμωδίας: από τη σύγχρονη πολιτική και 
κοινωνική ζωή της Αθήνας 
Εξαίρεση ως προς τα θέματα υπάρχουν και κάποιες κωμωδίες που 
αντλούν/παρωδούν μυθολογικά θέματα: αυτές ονομάζονται «μυθολογικές» 
κωμωδίες ή «κωμοδοτραγωδίες».  
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Αυτές οι «μυθολογικές» κωμωδίες ή «κωμωδοτραγωδίες» της αρχαίας 
αττικής κωμωδίας ακολουθούν το παράδειγμα της Σικελικής κωμωδίας και 
παρωδούν παλιούς μύθους  
Κωμωδιογράφοι Αρχαίας Αττικής Κωμωδίας:  
   -Αλκαίος (:κωμικός ποιητής) 
   -Απολλοφάνης 
   -Αριστομένης 
   -Αριστοφάνης 
   -Αριστώνυμος 
   -Αρχιππος 
   -Διοκλής 
   -Ερμιππος  
   -Ευθυκλής 
   -Θεόπομπος 
   -Καλλίας (:κωμικός ποιητής) 
   -Κάνθαρος  
   -Κηφησιόδωρος 
   -Κρατίνος 
   -Λύσιππος 
   -Νικοφών 
   -Νικοχάρης 
   -Πλάτων (: ο κωμικός ποιητής) 
   -Πολύζηλος 
   -Σαννυρίων  
   -Στράττις  
   -Φιλύλλιος 
   -Φερεκράτης 
 
 
 
 
486 π.Χ.: Αθήναι: οστρακισμός Μεγακλέους (Αλκμεωνίδαι)  
 
 
 
 
 
486 π.Χ.: Δελφοί: Πύθια: νίκη του Μεγακλή, των Αλκμεωνιδών  
486 π.Χ.: Πύθια: Πίνδαρος, 7ος Πυθιόνικος: δοξάζει την νίκη του Αλκμεωνίδη 
Μεγακλή  
 
 
486 π.Χ.: Περσία: θάνατος Δαρείος Α’  (Αχαιμενίδαι)  
486 π.Χ.: Περσία: τέλος βασιλείας Δαρείου Α’ (522 π.Χ. – 486 π.Χ.)   
 
 
 486 π.Χ.: (Νοε): Περσία: Ξέρξης Α’ άνοδος στο θρόνο  (Αχαιμενίδαι)  
     <      Ξέρξης Α': 486 π.Χ. – 465 π.Χ. >  
486 π.Χ.: Περσία: Ξέρξης Α’. Ο Ξέρξης Α’ είναι ο τέταρτος βασιλεύς των 
Αχαιμενιδών 
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486  π.Χ. Ξέρξης Α' σχέδιο κατάκτησης όλης της Δύσης 
 
 
 
486 π.Χ.: Αίγυπτος: επανάσταση Αιγύπτου κατά Περσών (κατάπνιξη στα 485 
π.Χ.)  
 
 
 
485 π.Χ.; Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Φιλοκράτης  
 
485/484 π.Χ.: Αθήνα:  οστρακισμός Ξανθίππου, του Αρίφρωνος   
< οστρακισμός Ξανθίππου: σε ανασκαφές στα 1940 μ.Χ. βρέθηκαν στην 
αρχαία Αγορά των Αθηνών 14 όστρακα με επιγραφή: «Ξάνθιππος ο 
Αρίφρωνος» 
Ένα όστρακον δικαιολογεί την ψήφον. Κατηγορεί τον Ξάνθιππο διά δόλον 
και ιεροσυλίαν. Βασίζει την κατηγορία στο γάμο του Ξανθίππου με την 
Αγαρίστη. Η συμμαχία με τους Αλκμεωνίδες, ισούτο με ιεροσυλία, λόγω του 
Κυλωνείου άγους.>  
 
 
485 π.Χ.: Αθήναι: επανάληψη εχθροπραξιών μεταξύ Αθήνας και Αίγινας  
 
 
485 π.Χ.: Σαλαμίς: γένν. Ευριπίδης (τραγωδός   
< Ευριπίδης: 485 π.Χ. – 406 π.Χ.)  
< Ευριπίδης: γιος του Μνήσαρχου >  
< Στα Μ. Διονύσια αγωνίστηκε 22 φορές με 66 τραγωδίες και 32 σατυρικά 
δράματα 
Εγραψε 92 έργα. Διασώζονται 17 τραγωδίες. Οι 6 από τις 17 διασωθείσες 
τραγωδίες είναι χρονολογημένες με ακρίβεια>  
 
 
485 π.Χ.: Αβδηρα: γένν. Πρωταγόρας (σοφιστής/φιλόσοφος)  
  < Πρωταγόρας, ο Αβδηρίτης (: ο μέγιστος των σοφιστών): 485 – 415 π.Χ. >  
 
 
485 π.Χ.: Σικελία (Συρακούσαι): ο Γέλων τύραννος των Συρακουσών  
485 π.Χ.: Σικελία: ο Γέλων γίνεται τύραννος των Συρακουσών  
 
~ 485 π.Χ.: (Τέχνη / πλαστική): το «παιδί του Κριτίου»  
σημείωση:  « Στο «παιδί του Κριτίου» υπάρχουν όλα τα σπέρματα του 
«Δορυφόρου» του Πολυκλείτου – 440 π.Χ.  

 
 
 
 
485 π.Χ.: Αίγυπτος: η Αίγυπτος υποτάσσεται στους Πέρσες  
 
484 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Λεώστρατος  
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484 π.Χ.: Αθήναι: οστρακισμός Ξανθίππου (:πατρός Περικλέους)  
 
 
 
484 π.Χ.: Αθήναι: (Μ. Διονύσια): η πρώτη νίκη του Αισχύλου σε Τραγωδία  
484 π.Χ: Αθήναι (Μ. Διονύσια): ο Αισχύλος 40 ετών κερδίζει την πρώτη νίκη 
του, άγνωστο με ποια τετραλογία  
 
484 π.Χ.: Αθήναι: γένν. Ευριπίδης 
       < Ευριπίδης: 484 π.Χ. – 406 π.Χ.>  
 
484 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (74η Ολυμπιάδα)  
484 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνς (74η Ολυμπιάδα): Αστυλος, Κροτωνιάτης ως 
Συρακόσιος, νικητής στο στάδιον  
484 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (74η Ολυμπιάδα): Αστυλος, Κροτωνιάτης ως 
Συρακόσιος, νικητής στον δίαυλο  
484 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (74η Ολυμπιάδα): Δρομεύς, Στυμφάλιος, 
δόλιχος 
484 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (74η Ολυμπιάδα): Θεόπομπος, Ηραιεύς, πάλη 
484 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (74η Ολυμπιάδα): Εύθυμος, Λοκρός απ’ Ιταλίας, 
πυγμή  
484 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (74η Ολυμπιάδα): Καλλίου, Ιππονίκου, 
Αθηναίου, τέθριππον  
484 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες: (74η Ολυμπιάδα): ο πυγμάχος Εύθυμος από 
τους Επιζεφύριους Λοκρούς νικά (η 1η από τις τρεις νίκες του πυγμάχου 
Ευθύμου σε Ολυμπιακούς αγώνες)  
484 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (74η Ολυμπιάδα): Ο Καλλίας, του Ιππονίκου, 
Αθηναίος, νικητής στο τέθριππον άρμα (: η τρίτη και τελευταία νίκη του 
Καλλία, του Ιππονίκου, του πλουσίου Αθηναίου στο αγώνισμα του τεθρίππου 
άρματος)  
484 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (74η Ολυμπιάδα): Καλλίου, Ιππονίκου, 
Αθηναίου, τέθριππον   
  < οι τρεις νίκαι με τέθριππον του Καλλίου, του Ιππονίκου, Αθηναίου: 496 
π.Χ,, 492 π.Χ., και 484 π.Χ. >  
 
 
 
 
484 π.Χ.: Περσία: επανάσταση στη Βαβυλωνία (;)  
 
 
 
483 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Νικόδημος (ή: Νικομήδης)  
483 π.Χ.: Αθήναι: ανακάλυψη φλέβας αργύρου στα μεταλλεία του Λαυρίου  
483 π.Χ.: Αθήναι: νέα φλέβα αργύρου στο Λαύριον (:η Αθήνα γίνεται πλούσια)  
483 π.Χ.: Αθήναι: πρόταση Θεμιστοκλή: τα έσοδα από την νέα φλέβα 
αργύρου προς κατασκευή στόλου  
 
483 π.Χ.: Αθήναι: πρόταση Αριστείδη: τα έσοδα από την νέα φλέβα αργύρου 
να διανεμηθούν στους πολίτας (περίπου 10 δρχμ σε κάθε πολίτη)  
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483 π.Χ.: Αθήναι: ψηφίζεται η πρόταση Θεμιστοκλή  
483 π.Χ.: Αθήναι: αιτιολόγηση επικράτησης πρότασης Θεμιστοκλή:  
       α) ο επαπειλούμενος κίνδυνος από την Περσία  
       β) ο ναυτικός ανταγωνισμός της Αθήνας με την Αίγινα  
 
 
 
 
 
483 π.Χ. Αθήνα: Θεμιστοκλής προτείνει: ναυπήγηση 200 τριηρών, κεντρικό 
λιμάνι τον Πειραιά και ο τειχισμός της Αθήνας- Πειραιά 
 
483 π.Χ.: Αθήνα: με πρόταση Θεμιστοκλή η Αθήνα γίνεται μεγάλη ναυτική 
δύναμη στο Αιγαίο  
483 π.Χ.: Αθήναι: ναυτική πολιτική Θεμιστοκλή  
  η ναυτική πολιτική Θεμιστοκλή: ανοίγει  το δρόμο προς την Αθήνα σε 
πολλούς ξένους (για ναυπήγηση πλοίων, για ανοικοδόμηση πόλης, ιδίως μετά 
τους Περσικούς) 
  πρόταση Θεμιστοκλή: βασικό λιμάνι ο Πειραιεύς 
  Πειραιεύς: έχει 3 φυσικούς λιμένας σε αντίθεση με το Φάληρο, που μέχρι 
τότε, ήταν ο κύριος λιμήν των Αθηνών  
 
 
483 π.Χ.: Αθήναι: ο Αριστείδης οστρακίζεται  
 
 
483 π.Χ.: Σικελία: Υβλαία Μέγαρα: καταστρέφονται από τον Γέλωνα των 
Συρακουσών 
 
 
483 π.Χ.: Σικελία: γένν. Γοργίας, ο Λεοντίνος: «το μη όν»  
   < Γοργίας, ο Λεοντίνος (ρήτωρ κ’ σοφιστής): 483 π.Χ. – 376 π.Χ.  >  
 
483 π.Χ.: Κυρηναϊκή: η Βάρκη αποπειράται να αποσείση την περσική 
κυριαρχία  
483 π.Χ.: Κυρηναϊκή: οι Πέρσαι εκστρατεύουν κατά της Βάρκης  
483 π.Χ.: Κυρηναϊκή: η Βάρκη πάλι υπό την ηγεμονία της Κυρήνης  
483 π.Χ.: Κυρηναϊκή: η Βάρκη για δύο δεκαετίες παύει να κόβει δικά της 
νομίσματα  
  < Η Κυρηναϊκή θα αποκτήσει την ανεξαρτησία της από την Περσία μετά 
την τελική αποχώρηση των Περσών από την Ελλάδα: μεταξύ 479 π.Χ. – 474 
π.Χ.>  
 
 
 
482 π.Χ.: αναζωπύρωση ανταγωνισμού Αθήνας με Αίγινα  
 
482 π.Χ.: Περσία: επανάσταση στη Βαβυλωνία (;)  
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          ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΕΠΟΧΗ:    480 π.Χ. – 323 π.Χ. 
 
 
Ο όρος «κλασσική τέχνη»: 480 π.Χ. – 330 π.Χ>  
Η διαίρεση της περιόδου της κλασσικής τέχνης σε 4 φάσεις: 
1η φάση: πρώϊμη κλασσική τέχνη ή περίοδος του αυστηρού ρυθμού (480 π.Χ. 
– 450 π.Χ.) 
2η φάση: ώριμη κλασσική τέχνη (450 π.Χ. – 425 π.Χ.)  
3η φάση: πλούσιος ρυθμός (425 π.Χ. – 380 π.Χ.) 
4η φάση: Υστερη κλασσική τέχνη (380 π.Χ. – 325 π.Χ.)  
 
 
 
481 π.Χ : συνέδριο της Κορίνθου 
Αποφάσεις συνεδρίου της Κορίνθου:  
      α) Σπάρτη: ο αρχηγός των ελληνικών δυνάμεων  
      β) ειρήνη μεταξύ πόλεων-κρατών  (τερματισμός εχθροπραξιών)   
      γ) επιστροφή εξόριστων σε Αθήνα 
 
481 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο  Υψιχίδης 
481 π.Χ.; Αθήναι: στρατηγός: Θεμιστοκλής, του Νεοκλέους, Φρεάρριος 
 
 
481 π.Χ.: Αθήνα: ψήφισμα του Θεμιστοκλή για ανάκληση από εξορία 
Αθηναίων  
481 π.Χ.: Αθήνα: επιστροφή εξόριστου Αριστείδη  
  < Αριστείδης: σε όστρακο είχε αναγραφεί για αυτόν: «αδελφός του Δάτη» 
481 π.Χ.: Αθήνα: επιστροφή εξόριστου Ξανθίππου  
 < Ξάνθιππος: ειχε θεωρηθεί ύποπτος για προδοσία στον Μαραθώνα >  
481 π.Χ.: (Σεπ): Αθήναι: απόφαση της Αθήνας να εντάξει στο στόλο 
ολόκληρο το ανρθώπινο δυναμικό της  
 
 
 
481 π.Χ.: Αθήνα: 200 τριήρεις (πλήρωμα: 40.000 άνδρες) 
481 π.Χ.: Κόρινθος: 40 τριήρεις  
481 π.Χ.: Αίγινα: 30 τριήρεις (:σύμφωνα με Ηρόδοτο: 42 πλοία)  
 
 
 
481 π.Χ.: (Οκτ): Μ. Ασία: (Σάρδεις) : άφιξη του Ξέρξη Α’ στις Σάρδεις  
481 π.Χ.: (Οκτ): Σάρδεις: αποστολή προξένων στην Ελλάδα (Ξέρξης Α’)  
 
 
481 π.Χ.: (Νοε): σύναψη ειρήνης μεταξύ Αθήνας και Αίγινας  
 
 
--------  ----------------------  -------- 
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480 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Καλλιάδης 
480 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Θεμιστοκλής, του Νεοκλέους, Φρεάρριος 
480 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Ξάνθιππος, του Αρίφρονος, Χολαργεύς 
 
 
 
 
480 π.Χ.: Σπάρτη: ναύαρχος ο Ευρυβιάδης 
 
480 π.Χ.: Σπάρτη: τέλος βασιλείας Λεωνίδας Α’ (:Θερμοπύλαι) <: Αγιάδαι>   
 
 
480 π.Χ.: η εκστρατεία του Ξέρξη Α’ κατά της Ελλάδος  
 
480 π.Χ.: εκστρατεία του Ξέρξη στην Ελλάδα  
480 π.Χ.: ο Ξέρξης Α’ σε Ελλάδα  
 
480 π.Χ.: Δορίσκος: επιθεώρηση Περσικού στρατού από Ξέρξη Α’  
   δύναμη Περσικού στόλου: 1207 τριήρεις, και 3.000 μικρότερα πλοία  (πηγή: 
Ηρόδοτος)  
 
 
480 π.Χ.: (Αυγ): ο Περσικός στρατός φεύγει από τη Θέρμη  
480 π.Χ.: (Αυγ): ο Περσικός στρατός βαδίζει προς τον νότο  
 
 
 
480 π.Χ.: Τέμπη: η πρώτη θέση οχύρωσης Ελλήνων κατά Περσών  
480 π.Χ.: Αλέξανδρος Α’: συμβουλή σε νότιους Ελληνες να εγκαταλείψουν τα 
Τέμπη  
 
 
 
 
480 π.Χ.: μάχη Θερμοπυλών       
4 ημέρες απραξίας 
  Σπάρτη – Πέρσες     
  Στρατηγός Σπάρτης: Λεωνίδας (βασιλεύς)   
 
480 π.Χ.: (12 Σεπ): ο Περσικός στρατός φθάνει στη Μαλίδα  
480 π.Χ.: (13 Σεπ): ο Περσικός στρατός ανενεργός (:1η ημέρα απραξίας) 
480 π.Χ.: (14 Σεπ): ο Περσικός στρατός ανενεργός (:2η ημέρα απραξίας) 
480 π.Χ.: (15 Σεπ): ο Περσικός στρατός ανενενεργός (: 3η ημέρα απραξίας) 
480 π.Χ.: (16 Σεπ): ο Περσικός στρατός ανενεργός (:4η ημέρα απραξίας)  
 
480 π.Χ.: (17 Σεπ): 1η ημέρα μάχης Θερμοπυλών  
    < την πρώτη ημέρα μάχης: επίθεση Περσικού στρατού >  
480 π.Χ.: (18 Σεπ): <Πανσέληνος>: 2η ημέρα μάχης Θερμοπυλών  
   < την δεύτερη ημέρας μάχης: επίθεση Περσικού στρατού >  
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480 π.Χ.: (19 Σεπ): 3η ημέρα μάχης Θερμοπυλών  
   < την τρίτη ημέρα μάχης: καταφθάνει ο Υδάρνης από την Ατροπαία οδός 
(Εφιάλτης): περικύκλωση Σπαρτιατών / μάχη μέχρι τελικής πτώσεως >  
 480 π.Χ.: μάχη Θερμοπυλών:  Τεγέα: 500 άνδρες / Μαντίνεια: 500 άνδρες / 
Ορχομενός: 1.000 άνδρες 
480 π.Χ.: μάχη Θερμοπυλών:  προδοσία Εφιάλτη από την Τραχίνα  
ο Εφιάλτης οδηγεί τους Πέρσες από την Ατροπαία οδό και περικυκλώνει τους 
Σπαρτιάτες  
 
 
 
 
 
 
480 π.Χ.: Σπάρτη: μάχη Θερμοπυλών: θάνατος Λεωνίδας Α’ (:Αγιάδαι) 
480 π.Χ.: Σπάρτη: μετά την μάχη Θερμοπυλών: άνοδος βασιλείας 
Πλείσταρχος (Αγιάδαι) 
  < Πλείσταρχος (γιος του Λεωνίδα Α’): 480 π.Χ. – 459 π.Χ. >  (:Αγιάδαι)  
 
 
480 π.Χ.: ναυμαχία στο Αρτεμίσιο (Ελληνες  vs  Πέρσαι)  
                      (Αρτεμίσιον: ακρωτήριον της Ευβοίας)  
    ναύαρχος: Ευρυβιάδης (Σπάρτη) - Θεμιστοκλής (Αθήνα)  
    δύναμη ελληνικού στόλου: 271 πλοία  
    η ναυμαχία Αρτεμισίου σε παράλληλη εξέλιξη με την μάχη των Θερμοπυλών  
   και οι δύο πλευρές υποστηρίζουν ότι νίκησαν  
 
 
480 π.Χ.: (14 Σεπ): ο ελληνιστικός στόλος φθάνει στο Αρτεμίσιον (:καταιγίδα)  
480 π.Χ.: (15 Σεπ): πριν την ναυμαχία στο Αρτεμίσιον: ο ελληνιστικός στόλος 
καταλαμβάνει 15 περσικά πλοία  
 
 
480 π.Χ.: (17 Σεπ): 1η ημέρα ναυμαχίας στο Αρτεμίσιον 
 < την πρώτη ημέρα της ναυμαχίας: επιτίθεται ο ελληνιστικός στόλος >  
  < ο ελληνιστικός στόλος επιτίθεται σε μοίρα 200 πλοίων του περσικού στόλου 
τα ξημερώματα> 
480 π.Χ.: (18 Σεπ): <πανσέληνος> 2η ημέρα ναυμαχίας στο Αρτεμίσιον  
< την δεύτερη ημέρα ναυμαχίας: επιτίθεται ο ελληνικός στόλος >  
480 π.Χ.: (19 Σεπ): 3η ημέρα ναυμαχίας στο Αρτεμίσιον  
 < την τρίτη ημέρα ναυμαχίας: επιτίθεται ο περσικός στόλος  το μεσημέρι >  
 
 
 
480 π.Χ.: (20 Σεπ): μετά την ναυμαχία στο Αρτεμίσιον: ο περσικός στόλος στους 
Ωραιούς της Ευβοίας (:Ιστιαία)  
 
 
480 π.Χ.: (21 Σεπ): οι Ελληνες (Σπάρτη): αρχίζουν τις αμυντικές κατασκευές στον 
Ισθμό  
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480 π.Χ.: (21 Σεπ): Ισθμός: έναρξη οχυρωματικών έργων (:Σπάρτη)  
 
480 π.Χ. (22 Σεπ): ο περσικός στρατός αναχωρεί από την Μαλίδα (Θερμοπύλαι)  
480 π.Χ.: (22 Σεπ): ο περσικός στρατός λεηλατεί την Φωκίδα  
 
480 π.Χ.; (23 – 26 Σεπ): ο περσικός στρατός κινείται προς νότον  
 
 
 
480 π.Χ.: (26 Σεπ): ο περσικός στόλος αναχωρεί από Ωραιούς με κατεύθυνση 
προς νότον  
 
 
480 π.Χ.: Αθήνα: επώνυμος άρχων: Καλλιάδης  
480 π.Χ.: Αθήνα: εκκένωση Αθήνας (μετά την μάχη των Θερμοπυλών)  
480 π.Χ.: Αθήναι: εκκένωση Αθήνας <: οι Αθηναίοι καταφεύγουν ως πρόσφυγες 
σε: Τροιζήνα, Αίγινα, Σαλαμίνα >  
480 π.Χ.: Αθήναι: η εκκένωσις των Αθηνών ενισχύει το αίσθημα της 
αλληλεγγύης των Αθηναίων (: πηγή: Ιστ. Αρχ. Ελλ. Καίμπριτζ, σ. 137) 
480 π.Χ.: (27 Σεπ): Πέρσαι: 1η άλωσις Αθηνών από Πέρσες  
480 π.Χ.: (27 Σεπ): Αθήναι: άλωσις Αθηνών από περσικό στρατό  
 
 
 
 
480 π.Χ.: (Σεπ): ο Μαρδόνιος καταλαμβάνει την Αθήνα, ήδη εκκενωμένη  
480 π.Χ.: (28 Σεπ): Μαρδόνιος πυρπολεί την Ακρόπολη  
 
 
480 π.Χ.: (28 Σεπ): ο περσικός στόλος στο Φάληρο  
480 π.Χ.: (28 Σεπ): ο περσικός στόλος αποπλέει από το Φάληρο το απόγευμα  
 
 
480 π.Χ.: (Σεπ): ναυμαχία Σαλαμίνος:  λόγοι για τους οποίους ο Θεμιστοκλής 
επέλεξε τη συγκεκριμένη περιοχή ως θέατρον του αγώνος τον στενό χώρο:  
    ι) στενός χώρος: εμπόδιζε την περικύκλωση του ελληνικού στόλου από περσικό 
στόλο     
   ii) στενός χώρος: μετρίαζε την αριθμητική υπεροχή των περσικών πλοίων  
   iii) στενός χώρος: στο δεδομένο στενό σημείο θα μπορούσαν οι Ελληνες να 
διαθέτουν περισσότερο χώρο από ότι οι αντίπαλοί τους για ελιγμούς και την 
τεχνική του εμβολισμού  
 
480 π.Χ.: Σαλαμίνα (σχέδιο του Θεμιστοκλή): τεχνική του εμβολισμού:  
Ο Θεμιστοκλής είχε σχεδιάσει τις 200 νέες τριήρεις και είχε εκπαιδεύσει τα 
πληρώματά τους αφενός στην τεχνική του εμβολισμού και αφετέρου να 
αναπτύσσουν μεγάλη ταχύτητα και να κάνουν γρήγορα στροφή (: «περιαγωγή») 
480 π.Χ.: Σαλαμίνα: (Θεμιστοκλής): τα τεχνικά χαρακτηριστικά των αθηναϊκών 
τριήρων 
Οι τριήρεις αυτές δεν είχαν κατασκευαστεί για να μεταφέρουν μεγάλο αριθμό 
ναυτών (σε αντίθεση με τα περσικά πλοία) αλλά είχαν σχετικώς μικρά 
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καταστρώματα. Ηταν χαμηλότερα πλοία με ενισχυμένο το κέντρο τους, ήταν 
βαρύτερα και με μικρότερο ύψος από την ίσαλο γραμμή,. Αυτά τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά προσέδιδαν στις νεότευκτες αθηναϊκές τριήρεις μεγαλύτερη 
σταθερότητα και δυνατότητα ελέγχου από τους κωπηλάτες στην κυματώδη 
θάλασσα  
 Στην ναυμαχία της Σαλαμίνος στις αθηναϊκές τριήρεις επέβαιναν μόνον τέσσερις 
τοξότες και και δεκατέσσερις ναύτες, ενώ στα περσικά πλοία τουλάχιστον είκοσι 
ναύτες και άλλοι τριάντα στρατιώες (Πέρσες, Μήδοι, Σάκες)  
 
 
480 π.Χ.: ναυμαχία Σαλαμίνος: στρατηγικό σχέδιο Θεμιστοκλή: να παρασύρει τον 
περσικό στόλο μέσα στον πορθμό  
 
 
480 π.Χ.: (29 Σεπ): ο περσικός στρατός στην Ελευσίνα και στα Μέγαρα  
 
480 π.Χ.: ναυμαχία της Σαλαμίνος (Θεμιστοκλής)  (Ελληνες vs Πέρσαι)  
480 π.Χ.: 28-29 Σεπ:  ναυμαχία Σαλαμίνος 366 πλοία Ελλήνων  
480 π.Χ.: ναυμαχία Σαλαμίνος: δύναμη ελληνικού στόλου: 378 πλοία (:άλλος 
υπολογισμός)  
480 π.Χ.: ναυμαχία Σαλαμίνος: η Αμβρακία στέλνει 7 πλοία  
480 π.Χ.: ναυμαχία Σαλαμίνος: το τελευταίο στρατιωτικό γεγονός του έτους 
480 π.Χ.  
 
480 π.Χ.: ναυμαχία Σαλαμίνος: οι Ροδίτες με 40 πλοία λαμβάνουν μέρος 
εξαναγκαστικά με την πλευρά των Περσών  
480 π.Χ.: ναυμαχία Σαλαμίνος; απώλεις Περσών: 200 αύτανδρα πλοία  
480 π.Χ.: ναυμαχία Σαλαμίνος: απώλειες Ελλήνων: 40 πλοία  
 
480 π.Χ.: ναυμαχία Σαλαμίνος: (Αθήνα): επίτευγμα της τάξης των θητών  
480 π.Χ.: ναυμαχία Σαλαμίνος: «επανάσταση των θητών» (:πολιτικός όρος)  
 
480 π.Χ.: ναυμαχία Σαλαμίνος: η σπουδαιότητα του ναυτικού όχλου 
(επανάσταση των θητών) χρησιμοποιήθηκε από τον Ψευδο-Ξενοφώντα στο 
«Αθηναίων Πολιτεία» αλλά και από τον ίδιο τον Αριστοτέλη στο «Αθηναίων 
Πολιτεία» για να ερμηνεύσουν την αθηναϊκή δημοκρατία 
 
 
 
480 π.Χ.: (2 Οκτ): ο περσικός στρατός απειλεί τον Ισθμό  
480 π.Χ.: (2 Οκτ): έκλειψη ηλίου, νέα σελήνη  
480 π.Χ.: (2 Οκτ): ο Κλεόμβροτος (Σπάρτη) θυσιάζει  
480 π.Χ.: (3 Οκτ): ο περσικός στρατός αποσύρεται στην Αττική  
 
480 π.Χ.: (5 Οκτ): ο περσικός στόλος αποπλέει από το Φάληρο  
480 π.Χ.: (6 Οκτ): το κύριο σώμα του περσικού στρατού αποσύρεται από την 
Αθήνα  
 
480 π.Χ.: (6 Οκτ): ο ελληνιστικός στόλος αποπλέει για την Ανδρο  
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480 π.Χ.: Σικελία: εισβολή Καρχηδονίων στη Σικελία  
480 π.Χ.: Σικελία: μάχη της Ιμέρας (Ελληνες vs Καρχηδόνιοι)  
480 π.Χ.: (Σεπ): Σικελία: μάχη Ιμέρας  
480 π.Χ.: μάχη Ιμέρας: Ο Γέλων (τύρ. Συρακουσών) νικά τους Καρχηδονίους  
480 π.Χ.: μάχη Ιμέρας: με την νίκη των Ελλήνων κατά των Καρχηδονίων 
παρέχεται στον ελληνισμό της Δύσεως η δυνατότητα να μεγαλουργήσει  
 
 
 
480 π.Χ.: Σικελία: Ιμέρα -  μάχη της Ιμέρας  
<οι Συρακούσιοι (Γέλων) νικούν τους Καρχηδονίους>  
480 π.Χ.: Σικελία: μάχη της Ιμέρας     
α) θεωρείται ότι η επίθεση των Καρχηδονίων κατά των Συρακουσών ήταν 
κοινό σχέδιο μαζί με τους Πέρσες, έτσι ώστε ο ελληνισμός να βληθεί 
ταυτόχρονα από δύο εχθρούς, και να αυξηθούν οι πιθανότητες επιτυχίας των 
δύο εχθρών (Περσών και Καρχηδονίων) έναντι του ελληνισμού   
480 π.Χ.: Σικελία: μάχη της Ιμέρας: Στα 480 π.Χ. ο Σελινούς, από μίσος προς 
τον Ακράγαντα, τάχθηκε με το μέρος των Καρχηδονίων και κατά του 
Γέλωνος, τυράννου των Συρακουσών στην μάχη της Ιμέρας/ > 
 
 
 
480 π.Χ.; Ολυμπιακοί αγώνες (75η Ολυμπιάδα) 
480 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (75η Ολυμπιάδα): Αστυλος, Κροτωνιάτης ως 
Συρακόσιος, νικητής στο στάδιον 
480 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (75η Ολυμπιάδα): Αστυλος, Κροτωνιάτης ως 
Συρακόσιος, νικητής στον δίαυλο  
480 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (75η Ολυμπιάδα): Αστυλος, Κροτωνιάτης ως 
Συρακόσιος, νικητής στον οπλίτη δρόμο  
480 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (75η Ολυμπιάδα): Δρομεύς, Στυμφάλιος, 
δόλιχος 
480 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (75η Ολυμπιάδα): Ιερώνυμος, Ανδριος, 
πένταθλον 
480 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (75η Ολυμπιάδα): Θεόπομπος, Ηραιεύς, πάλη 
480 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (75η Ολυμπιάδα): Θεαγένης, Θάσιος, πυγμή 
480 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες: (75η Ολυμπιάδα) νικητής ο Θεαγένης από τη 
Θάσο στην πυγμή  (πυγμαχία :αγώνες ανδρών)  
480 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες: (75η Ολυμπιάδα) νικητής ο …φάνης από την 
Ηραία, παις σε πυγμαχία (:αγώνες παίδων)  
480 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (75η Ολυμπιάδα) :Δρομεύς, Μαντινεύς, 
παγκράτιον 
480 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (75η Ολυμπιάδα): Κέλης, Αργείων, δημόσιος 
480 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (75η Ολυμπιάδα): νικητής στο αγώνισμα του 
κέλητος (: είδος ιπποδρομίας) ο δημόσιος κέλης των Αργείων (:δηλ. της 
πόλεως-κράτους του Αργους)  
 
 
 
480 π.Χ.: Αβδηρα: γένν. Πρωταγόρας (σοφιστής) 
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  < Πρωταγόρας: 480 π.Χ. – 415 π.Χ. ή 411 π.Χ. >  
< αμοιβή Πρωταγόρα: 100 μναί ανά μαθητή (100 μναί: 10.000 δραχμαί) (2 
δραχμαί: το ημερομίσθιον του εργάτη) >  
 
 
 
480 π.Χ.: Θάσος (Γλυπτική): ανάγλυφα από τη «Δίοδο των Θεωριών»  
< Τα δύο αρχιτεκτονικά ανάγλυφα από μάρμαρο της Θάσου ήταν ενοιχισμένα 
στον ανατολικό τοίχο της πύλης που οδηγούσε σε σημαντική οδό στην αγορά 
της πόλης της Θάσου. Από τη δίοδο περνούσαν αξιωματούχοι και υπεύθυνοι 
για τις τελετουργίες, οι ονομαζόμενοι «θεωροί». (Τα ανάγλυφα 
χρονολογούνται λίγο πριν το 480 π.Χ.) >   
 
 
480 π.Χ.: Αθήναι: (κεραμεική): πήλινη κύλικα ερυθρόμορφου ρυθμού του 
Ζωγράφου της Αγοράς 
 
 
480 π.Χ.: (κεραμεική): ερυθρόμορφη κύλικα (του ζωγράφου του Βρύγου): 
θέμα της: ο Πάρης (Αλέξανδρος) γίνεται δεκτός στο παλάτι του πατέρα του  
480 π.Χ.: (κεραμεική): ερυθρόμορφη στάμνος (του ζωγράφου του 
Tyszkiewicz): θέμα της ο Ηρακλής σκοτώνει τον Λίνο  (Boston, Museum of 
Fine Arts)  
~480 π.Χ.: (κεραμεική): ερυθρόμορφη κύλικα (του ζωγράφου της Βρισηίδος) 
[θέμα: ο βασιλιάς Θόας στο σεντούκι]  (West Berlin, Staatiche Museum)  
 
 
 
 
479 π.Χ.: Πέρσαι: ο περσικός στρατός διαχειμάζει στη Θεσσαλία με τον 
Μαρδόνιο  
479 π.Χ.: Μαρδόνιος σε Θεσσαλία:  δύναμη στρατού Μαρδόνιου:  
        α) 60.000 άνδρες  
        β) 40.000 άνδρες του Αρτάβαζου που ανάμενε από την Ποτίδαια  
        γ) 20.000 Ελληνες που είχαν μηδίσει  
                                         
 
479 π.Χ.: Περσικός στόλος: διαχειμάζει σε 2 τμήματα: το 1ο) στη Σάμο και το 
2ο) σε Κύμη 
479 π.Χ.: (έαρ): ο Περσικός στόλος συγκεντρώνεται στη Σάμο  
   < επιλογή Σάμου: έλεγχος Μ.Ασίας, εύκολος ο ανεφοδιασμός του στόλου >  
 
479 π.Χ.: Σάμος: δύναμη περσικού στόλου 300 πλοία  
479 π.Χ.: Σάμος: τρεις νέοι διοικητές περσικού στόλου:      
      αρχηγοί στόλου Περσών: Μαρδόντης, Αρταχαίης, Ιθαμάρτης  
 
 
479 π.Χ.: (έαρ): Αίγινα: συγκέντρωση ελληνικού στόλου  
479 π.Χ.: Αίγινα: στρατηγός Λεωτυχίδας (Σπάρτη)  
   δύναμη ελληνικού στόλου: 110 πλοία  
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   ακόμη η Αθήνα δεν έχει στείλει στην Αίγινα τα πλοία της  
479 π.Χ.: Αίγινα: έκκληση Χίων προς Λεωτυχίδα για απελευθέρωσή της από 
Πέρσες  
479 π.Χ.: Λεωτυχίδας πλέει μέχρι Δήλο / δεν φθάνει ποτέ σε Χίο  
 
 
479 π.Χ.: Ισθμός: οι Πελοποννήσιοι έχουν οχυρωθεί στον Ισθμό  
479 π.Χ.: Ισθμός: το στρατόπεδο απόρθητο από ξηράς, αλλά ευάλωτο από 
θάλασσα < κίνδυνος περικύκλωσης από Περσικό στόλο >  
 
479 π.Χ.: οι Αθηναίοι βρίσκονται αυτοεξόριστοι  
479 π.Χ.: Σαλαμίνα: προσφυγικός καταυλισμός Αθηναίων  
 
479 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Ξάνθιππος, του Αρίφρονος (Χολαργεύς) 
479 π.Χ.: (Μαρ): εκλογές Αθηναίων για 10 στρατηγούς / εκλογή Αριστείδη, 
εκλογή Ξάνθιππου. εκλογή Μυρωνίδη  
  < Αριστείδης κ’ Ξάνθιππος: ικανοί να διαπραγματευθούν με Μαρδόνιο >  
479 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγοί  
479 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Ξάνθιππος, του Αρίφρονος, Χολαργεύς 
479 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Αριστείδης, του Λυσιμάχου, Αλωπεκήθεν 
479 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Λεωκράτης, του Στροίβου 
479 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Μυρωνίδης, του Καλλίου  
 
 
 
479 π.Χ.: (Μαρ): ο Θεμιστοκλής δεν επανεκλέγεται ως στρατηγός  
  < 10 στρατηγοί: ένας από κάθε Αθηναϊκή φυλή  
      στρατηγός των οπλιτών  
      στρατηγός της χώρας  
      δύο στρατηγοί για τον Πειραιά  
      στρατηγός για τις συμμορίες  
      πέντε στρατηγοί χωρίς συγκεκριμένη εξουσία >  
 
 
479 π.Χ.: πρόταση Μαρδόνιου προς Αθηναίους  
479 π.Χ.: ο Αλέξανδρος, βασιλεύς Μακεδονίας, ως πρέσβης του Μαρδονίου 
προς Αθηναίους  
 
 
479 π.Χ.: προτάσεις Μαρδονίου προς Αθηναίους:  
         παραχώρηση αμνηστίας σε Αθηναίους 
         παραχώρηση τοπικής αυτονομίας σε Αθηναίους  
         ανάκτηση εδαφών Αθήνας και απόκτηση νέων, εφόσον η Αθήνα το 
επιθυμούσε  
         βοήθεια για ανοικοδόμηση ναών          
 
479 π.Χ.: Σπάρτη: θορυβείται από πρόταση Μαρδονίου προς Αθηναίους  
479 π.Χ.: Αθήνα: άρνηση σε προτάσεις Μαρδονίου  
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479 π.Χ.: Μαρδόνιος: κατεβαίνει από Θεσσαλία σε Βοιωτία  
479 π.Χ.: Μαρδόνιος: εισβάλλει σε Αττική για να εμποδίσει συγκομιδή της 
νέας σοδειάς  
479 π.Χ.: (Ιουν): Μαρδόνιος: εισβάλλει και πάλι σε πόλη Αθήνας  
479 π.Χ.: νέες προτάσεις Μαρδόνιου προς Αθηναίους που βρίσκονται σε 
Σαλαμίνα  
479 π.Χ.: πρέσβης Μαρδόνιου: ο Μουρυχίδης, Ελληνας από τα Δαρδανέλλια  
479 π.Χ.: βουλευτής Αθήνας: Λυκίδης προτείνει αποδοχή πρότασης 
Μαρδόνιου  
479 π.Χ.: λιθοβολισμός Λυκίδη, Αθηναίου βουλευτή: επειδή πρότεινε 
συνθηκολόγηση με Πέρσες  < : λιθόλευστος θάνατος >  
479 π.Χ.: Σαλαμίνα: λιθοβολισμός Λυκίδη, γυναικός Λυκίδη και τέκνων του 
Λυκίδη  
479 π.Χ.: Σαλαμίνα: οι Αθηναίοι επιτρέπουν σε Μουρυχίδη να αναχωρήσει  
 
 
479 π.Χ.: αποστολή αθηναίκής αντιπροσωπείας προς Σπάρτη  
479 π.Χ.: αθηναϊκή αντιπροσωπεία σε Σπάρτη: επικεφαλής ο Ξάνθιππος και 
ο Μυρωνίδης (2 από τους 10 εκλεγμένους στρατηγούς) – επίσης και ο Κίμων 
Β’ (: στρατηγός)  
479 π.Χ.: αθηναϊκή αντιπροσωπεία σε Σπάρτη: εκτός από Αθηναίους 
πηγαίνουν μαζί και αντιπρόσωποι από τα Μέγαρα και τις Πλαταιές  
479 π.Χ.: Σπάρτη: βραδυπορία εφόρων για απόφαση (γνωστή παρελκυστική 
πολιτική Σπάρτης με πρόφαση την θρησκευτική αδράνεια (:Υακίνθια)  
479 π.Χ.: Σπάρτη: φθάνει ο ίδιος ο Αριστείδης  
479 π.Χ.: Σπάρτη: αποστέλλει μυστικά δύναμη 5.000 ανδρών με στρατηγό 
τον Παυσανία  
 
479 π.Χ.: Αθήνα: Μαρδόνιος πληροφορείται την κίνηση της Σπάρτης και την 
σύμπραξη Αθήνας με Σπάρτη  
 
 
 
 
 
 
479 π.Χ.: Αθήνα: ο Μαρδόνιος καίει και τα ελάχιστα που είχε αφήσει άθικτα 
ο Ξέρξης (:στην Ελευσίνα το ιερό της Δήμητρος και της Περσεφόνης)  
479 π.Χ.: Αθήναι: 2η άλωσις Αθηνών (:αυτή τη φορά από Μαρδόνιο)  
479 π.Χ.: Αθήναι: 2η άλωσις Αθηνών από Πέρσες (Μαρδόνιος) 
479 π.Χ.: Αθήναι: τα οικοδομήματα της Αγοράς των Αθηνών ισοπεδώνονται 
από τα περσικά στρατεύματα  
479 π.Χ.: Μαρδόνιος: επιστροφή σε Βοιωτία  
 < επιλογή Βοιωτίας: 
   α) το ιππικό έχει μεγάλο πεδίο δράσης  
   β) σε περίπτωση ήττας: πιο ασφαλής η περιοχή από ότι θα ήτο η Αττική >  
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479 π.Χ.: πρίν μάχη Πλαταιών: Αλέξανδρος Α’ προειδοποιεί στρατηγούς 
Ελλήνων για προθέσεις του Μαρδονίου  
 
479 π.Χ.: μάχη Πλαταιών     (Ελληνες vs  Πέρσαι)    
479 π.Χ.; μάχη Πλαταιών: στρατηγός Ελλήνων: Παυσανίας 
479 π.Χ.: μάχη Πλαταιών: αρχηγία οι Σπαρτιάτες  
479 π.Χ.: μάχη Πλαταιών: αρχηγός Περσών Μαρδόνιος  
479 π.Χ.: μάχη Πλαταιών: Τεγέα: 1.500 άνδρες / Ορχομενός: 600 άνδρες 
(:πηγή: Ηρόδοτος, Ι’, 28)  
 479 π.Χ.: μάχη Πλαταιών: Πλαταιαί: 600 οπλίται  
479 π.Χ.: μάχη Πλαταιών: η Αμβρακία στέλνει 500 οπλίτας  
479 π.Χ.: μάχη Πλαταιών: οι Θηβαίοι μαζί με τον Μαρδόνιο  
479 π.Χ.: μάχη Πλαταιών: φόνος Μαρδόνιιου  
479 π.Χ.: μάχη Πλαταιών: ο Αείμνηστος (Σπαρτιάτης) φονεύει τον Μαρδόνιο 
με πέτρα 
479 π.Χ.: μάχη Πλαταιών: με θάνατο Μαρδονίου οι Πέρσαι υποχωρούν  
 
 
 
 
 
479 π.Χ.: Αθήναι: επιστροφή προσφύγων σε Αθήνα  
                   <: πρόβλημα ο επισιτισμός και η στέγαση >  
 
 
 
479 π.Χ.: ναυμαχία Μυκάλης  (ουσιαστικά πεζοναυμαχία) (Ελληνες vs Πέρσαι)  
      < δυνάμεις ισοδύναμες: Ελληνες: 300 πλοία -   Πέρσες: 300 πλοία >  
479 π.Χ.: ναυμαχία Μυκάλης: νίκη Ελλήνων  
479 π.Χ.: ναυμαχία Μυκάλης: αρχηγός Ελλήνων: ο Λεωτυχίδας (Σπάρτη) / 
Ξάνθιππος: αρχηγός Αθηναίων  
479 π.Χ.: ναυμαχία Μυκάλης: αρχηγία οι Σπαρτιάτες  
479 π.Χ.: ναυμαχία της Μυκάλης: αρχηγός Περσών ο Τιγράνης  
479 π.Χ.: ναυμαχία Μυκάλης: ο Τιγράνης για να αποφύγει να ναυμαχήσει 
αποβιβάζεται στην ξηρά  
479 π.Χ.: πεζοναυμαχία Μυκάλης: ακολουθεί μεγάλη μάχη στην ξηρά  
479 π.Χ.: μάχη Μυκάλης: μεγάλη καταστροφή Περσών  
479 π.Χ.: μάχη Μυκάλης: σκοτώνονται οι στρατηγοί των Περσών  
479 π.Χ.: μάχη Μυκάλης: πυρπολείται ολόκληρος ο στόλος των Περσών  
479 π.Χ.: συνέπειες ναυμαχίας Μυκάλης: η απελευθέρωση της Ιωνίας από 
τους Πέρσες  
 
479 π.Χ.; (μετά Μυκάλη): ο Λεωτυχίδας (Σπαρτιάτης) αποχωρεί  
479 π.Χ.: (μετά Μυκάλη): ο Ξάνθιππος (Αθηναίος) παραμένει στη Χερσόνησο  
479 π.Χ.: Αθήνα: ο Ξάνθιππος αφιερώνει στους ναούς της Αθήνας τα σχοινιά 
της μεγάλης γέφυρας του Ξέρξη Α’ (480 π.Χ.)  
479 π.Χ.: Δελφοί: ο Ξάνθιππος στέλνει σε Δελφούς σχοινιά της γέφυρας του 
Ξέρξη αλλά και υπολείμματα περσικών πλοίων  
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479 π.Χ. :Σικελία: έκρηξη της Αίτνας  (: πηγή: Πάριο χρονικό)  
   < δες: 476 π.Χ.: τραγωδία Αισχύλου «Αίτνα» >  
 
 
 
479 π.Χ.: Περσία: οι συνέπειες των Μηδικών πολέμων   
  < : η συντριπτική ήττα των Περσών στα Μηδικά, με τις τεράστιες απώλειές 
τους,  
α) δημιούργησε μεγάλα εσωτερικά προβλήματα στην αυτοκρατορία των 
Αχαιμενιδών  
β) έτσι μέχρι το 468 π.Χ. οι Πέρσαι δεν αποφάσιζαν να κινηθούν εναντίον της 
Ελλάδος >  
 
 
 
ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΙΑ:  
η περίοδος από το 479 π.Χ. έως και το 431 π.Χ.: Πεντηκονταετία  
 
«Πεντηκονταετία»:  έτσι ονομάζεται η περίοδος από το 479 π.Χ. έως και το 
431 π.Χ.  
 < δηλ. απόκρουση Περσών (479 π.Χ.) έως και την έναρξη Πελοποννησιακού 
πολέμου (431 π.Χ.) >  
ο όρος «Πεντηκονταετία»: δημιουργήθηκε από συγκεκριμένη έκφραση του 
Θουκυδίδου  
 
 
 
478 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων Τιμοσθένης 
478 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγος Κίμων, του Μιλτιάδου. Λακιάδης 
478 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός Αριστείδης, του Λυσιμάχου, Αλωπεκήθεν 
 
 
 
478 π.Χ.: Σπάρτη: Παυσανίας αναλαμβάνει την αρχηγία του στόλου  
478 π.Χ.: Σπάρτη: ο Λεωτυχίδας έχει σχέδιο για την βόρειο Ελλάδα  
478 π.Χ.: Σπάρτη: Λεωτυχίδας: εκστρατεία σε Θεσσαλία  
478 π.Χ.: Σπάρτη: εκστρατεία του Λεωτυχίδα στη Θεσσαλία για να 
τιμωρήσει τους μηδίσαντες  
478 π.Χ.: Σπάρτη: Λεωτυχίδας μπορούσε να κατακτήσει όλη τη Θεσσαλία 
αλλά δωροδοκήθηκε για να μην το κάνει (:πηγή: Ηρόδοτος, ΣΤ, 72)  
478 π.Χ.: Θεσσαλία: ο Λεωτυχίδας δωροδοκείται από τους Αλευάδες (: πηγή: 
Παυσανίας, Λακωνικά, Ζ, 9)  
478 π.Χ.: Σπάρτη: ανακάλυψη δωροδοκίας Λεωτυχίδα  
478 π.Χ.: Σπάρτη: επ’ αυτοφώρω σύλληψη του Λεωτυχίδα με περιχειρίδα 
γεμάτι ασήμι 
478 π.Χ.: Σπάρτη: δίκη Λεωτυχίδα  
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478 π.Χ.: Σπάρτη: καταδίκη Λεωτυχίδα  
478 π.Χ.: Σπάρτη: η οικία του Λεωτυχίδα κατεδαφίζεται (τιμωρία 
Λεωτυχίδα) 
478 π.Χ.: Σπάρτη: ο Λεωτυχίδας εξόριστος στην Τεγέα (: όπου και πεθαίνει)  
 
 
478 π.Χ.: Σπάρτη: Παυσανίας αναλαμβάνει αρχηγός Πανελλήνιας συμμαχίας 
για εκκαθάριση Αιγαίου εναντίον των Περσών  
 
478 π.Χ.: κοινή εκστρατεία των Ελλήνων κατά Περσών (αρχηγός Παυσανίας)  
478 π.Χ.: Πανελλήνια εκστρατεία Ελλήνων κατά Περσών:   σκοπός της 
εκστρατείας: η απελευθέρωση όλων των κατεχόμενων ελληνικών εδαφών από 
τους  Πέρσες  
  Οι βασικοί στόχοι της Πανελλήνιας εκστρατείας:   Κύπρος,   Βυζάντιο  
   επιλογή Κύπρου: η εξασφάλιση της επικοινωνίας με την ανατολική Μεσόγειο  
   επιλογή Βυζαντίου: η εξασφάλιση της επικοινωνίας με τον Εύξεινο Πόντο  
 
 
 
478  π.Χ.: Σπάρτη: Παυσανίας – στόχοι εκστρατείας στην Κύπρο:  
  α) η απελευθέρωση της Κύπρου από τον περσικό ζυγό  
   ο λόγος της απελευθέρωσης της Κύπρου: ήταν ισχυρή βάση του περσικού 
ναυτικού   
478 π.Χ.: εκστρατεία του Παυσανία στην Κύπρο: οι δυνάμεις του Παυσανία:  
        α) 20 πελοποννησιακά πλοία  
        β) 30 αθηναϊκά πλοία  <: διοικητής: Αριστείδης / συμμετέχει και ο 
Κίμων Β’>  
      
 
478 π.Χ.: Κύπρος: ο Παυσανίας εκδιώκει περσικές φρουρές από τις ελληνικές 
πόλεις της Κύπρου  
478 π.Χ.: Κύπρος: ο Παυσανίας δεν κυριάρχησε στις φοινικές πόλεις της 
Κύπρου  
478 π.Χ.: Κύπρος: η απελευθέρωση των Ελλήνων από τον Παυσανία τελείως 
πρόσκαιρη 
< βλ. 468 π.Χ.: εκστρατεία του Κίμωνος Β΄στην Παμφυλία – η Κύπρος 
χρησιμοποιήθηκε ως ναυτική βάση των Περσών >  
 
 
478 π.Χ.: Παυσανίας: από Κύπρο πλέει προς Βυζάντιο  
478 π.Χ.; Βυζάντιο: κατέχεται από περσική φρουρά  
<  Βυζάντιο: νευραλγική γεωστρατηγική θέση: όποιος το κατείχε ήλεγχε την 
κίνηση μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, την επικοινωνία με τον Εύξεινο Πόντο 
(σιτάρι και πρώτες ύλες για Ελλάδα)  
478 π.Χ.: Βυζάντιο: κατάληψη από Παυσανία (Σπάρτη)  
478 π.Χ.: Βυζάντιο: ο Παυσανίας συλλαμβάνει πολλούς αιχμαλώτους, ιδίως 
Πέρσες ευγενείς  
478 π.Χ: Βυζάντιο: οι συνέπειες της κατάληψης του Βυζαντίου από τον 
Παυσανία  
  α) δημιούργησε ρωγμή στην Πανελλήνια Συμμαχία, που τελικά ωδήγησε 
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στην διάλυσή της  
 
478 π.Χ.: Βυζάντιο: ο Παυσανίας φέρεται αυταρχικά σε κατοίκους Βυζαντίου  
478 π.Χ.: Βυζάντιο: ο Παυσανίας απαρνείται τον αυστηρό τρόπο ζωής των 
Σπαρτιατών  
478 π.Χ.: Βυζάντιο: ο Παυσανίας ενστερνίζεται τον τρόπο ζωής των Περσών 
(χλιδή)  
478 π.Χ.: Κολωναί Τρωάδας: ο Παυσανίας (Σπαρτιάτης) πηγαίνει από το 
Βυζάντιο στις Κολωνές  
478 π.Χ.: Κολωναί Τρωάδας: ο Παυσανίας παραμένει εκεί μέχρις ότου οι 
έφοροι τον ανακαλέσουν στη Σπάρτη   
 
 
 
478 π.Χ.: (έαρ): Σηστός: πολιορκία από Ξάνθιππο (Αθηναίους) 
478 π.Χ.: (έαρ): Σηστός: ο Ξάνθιππος καταλαμβάνει τη Σηστό  
478 π.Χ.; Σηστός: ανεπιτυχής απόπειρα εξόδου των Περσών  
478 π.Χ.: Αθήνα: κατάληψη της Σηστού από Ξάνθιππο  
478 π.Χ.: Σηστός: κατάληψη Σηστού (Ξάνθιππος) 
478 π.Χ.: Σηστός: κατασφάζονται από Αθηναίους οι περισσότεροι Πέρσαι 
478 π.Χ.: Σηστός: αιχμαλωτίζονται από Αθηναίους οι υπόλοιποι  
478  π.Χ.: Σηστός: Ξάνθιππος :  
    α) εντολή θανάτωσης (σταύρωσης) του επικεφαλής της Περσικής φρουράς,  
    β) εκτέλεση δια λιθοβολισμού του υιού του επικεφαλής Περσών 
478 π.Χ.: Σηστός: η σημασία της κατάληψης της Σηστού για τους Αθηναίους 
(:Ξάνθιππος) 
 <: κομβική η κατάληψη της Σηστού για την Αθήνα: ελέγχουν την ναυτική 
κίνηση από Εύξεινο Πόντος προς Αιγαίο – ο Εύξεινος Πόντος η πηγή 
τροφοδοσίας σιτηρών για την Αθήνα >  
478 π.Χ.: Αθήναι: μοίρα αθηναϊκού στόλου με επικεφαλής τον Ξάνθιππο 
επιστρέφει στην Αθήνα  
478 π.Χ.: Αθήναι: ο Ξάνθιππος φέρνει πλούσια λάφυρα : συντρίμμια από την 
γέφυρα που έστησε ο Ξέρξης  
478 π.χ.: Αθήναι: Ξάνθιππος: επιστροφή στην Αθήνα  
 < από εκεί και μετά δεν υπάρχει καμμία άλλη ιστορική μαρτυρία για τον 
Ξάνθιππο >  
 
 
 
 
 
478 π.Χ.: Σπάρτη: καταγγελίες συμμάχων κατά Παυσανία  
       α)  ήθελε να γίνη τύραννος της Ελλάδος με τη βοήθεια των Περσών 
       β) ο Παυσανίας διευκόλυνε τους ευγενείς Πέρσες (μετά την κατάληψη 
του Βυζαντίου), συγγενείς του βασιλέως των Περσών (Ξέρξη Α’) να 
διαφύγουν  
       γ) η βασικότερη κατηγορία: «μηδισμός» (όπως συνάγεται από την 
επιστολή του)  
      δ) ο Παυσανίας χρησιμοποίησε ως απεσταλμένο στον Ξέρξη Α’ τον 
Γογγύλο από την Ερέτρια (: που τον είχε διορίσει αναπληρωτή διοικητή του 
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στο Βυζάντιο) και μήνυσε στον Ξέρξη Α’ με επιστολή του πως για να γίνει 
αρεστός στον Ξέρξη Α’ του απέστελλε τους αιχμαλώτους (Πέρσες ευγενείς) 
που συνέλαβε στην μάχη και πρότεινε στον Ξέρξη Α’ να πάρει ως σύζυγό του, 
την κόρη του Ξέρξη Α’, και να παραδώσει στον Ξέρξη Α’ την Σπάρτη και 
ολόκληρη την Ελλάδα»  
  <: η φερόμενη επιστολή του Παυσανία προς τον Ξέρξη Α’: «εγώ ο 
Παυσανίας, ο αρχηγός της Σπάρτης, θέλοντας να σου γίνω ευχάριστος, 
στέλνω αυτούς εδώ (τους αιχμαλώτους) που τους έπιασα στην μάχη, και 
προτείνω, αν συμφωνήσης και σύ, να πάρω γυναίκα την κόρη σου και να σου 
παραδώσω τη Σπάρτη και όλη την Ελλάδα….» ) 
478 π.Χ.: (τέλη) Σπάρτη: αντικατάσταση του Παυσανία από τον Δόρκυ  
478 π.Χ.: Σπάρτη: ανάκληση Παυσανία  
478 π.Χ.: Σπάρτη: λογοδοσία Παυσανία  
478 π.Χ.: Σπάρτη: οι κατηγορίες εναντίον Παυσανία πολύ βαριές  
478 π.Χ.: Σπάρτη: αρχικές κατηγορίες κατά Παυσανία: «μηδισμός» 
478 π.Χ.: Σπάρτη: προστιθέμενες κατηγορίες κατά Παυσανία: «συνωμοσία 
με είλωτες» 
478 π.Χ.: Σπάρτη: τιμωρία Παυσανία (λίαν επιεικής):  
         α) τιμωρείται μόνον για τις αδικίες εις βάρος ιδιωτών 
         β) απαλλάσσεται από την κατηγορία του «μηδισμού»  
         γ) δεν επανεκλέγεται στρατηγός  
 
 
 
 
 
 
478 π.Χ.: ίδρυση συμμαχίας της Δήλου ή Α’ Αθηναϊκής συμμαχίας  
478 π.Χ.: ίδρυση Α’ Αθηναϊκής Συμμαχίας  
 < 478 – 404 π.Χ.: Α' Αθηναική Συμμαχία ή Συμμαχία της Δήλου >  
478 π.Χ.: ίδρυση Συμμαχίας της Δήλου (: επί επωνύμου άρχοντος 
Τιμοσθένους)  
478 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Αριστείδης 
478 π.Χ.: Αθήναι: η ικανότητα του Αριστείδου είναι εκείνη που έπεισε τους 
Ιωνες να αποτινάξουν την ηγεμονία των Σπαρτιατών και να ενταχθούν στην 
ηγεμονία των Αθηναίων  
478 π.Χ.: Ιωνες: οι Ιωνες δεν δέχθηκαν τον Σπαρτιάτη Δόρκυ 
(:αντικαταστάτη του Παυσανία) και έτσι προσχώρησαν στην συμμαχία της 
Δήλου  
478 π.Χ.: Α’ Αθηναϊκή συμμαχία: ο σκοπός της: η εκδίωξη των Περσών από 
το Αιγαίο και τα παράλια της Ιωνίας  
478 π.Χ.: σκοπός της Α’ Αθηναϊκής συμμαχίας σύμφωνα με τον 
χαρακτηρισμό του Θουκυδίδη: «σκοπός της να πάρουν εκδίκηση οι Ελληνες 
για όσα έπαθαν από τους βαρβάρους, λεηλατώντας τη χώρα του Πέρση 
(βασιλέως)» - Αυτό σύμφωνα με τον Θουκυδίδη ήταν το «πρόσχημα»  
 < -πηγή: Ιστ. Ελλ. Εθν., τ. Γ1, σ. 21 >  
 
478 π.Χ.: Κύζικος (Προποντίδος): μέλος Α’ Αθ. Συμμ.  
 
478 π.Χ.: Κνίδος: μέλος Α’ Αθηναϊκής Συμμαχίας  
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478 π.Χ.: Ρόδος: μέλος Α’ Αθηναϊκής Συμμαχίας  
 
 
478 π.Χ.: Αθήνα: Θεμιστοκλής, αρχηγός δημοκρατικού κόμματος  
478 π.Χ.: Αθήνα: Ξάνθιππος αρχηγός του συντηρητικού κόμματος  
478 π.Χ.: Αθήνα: Αριστείδης, αρχηγός συντηρητικού κόμματος  
 < οι νίκες του Αριστείδη και του Ξάνθιππου στα Μηδικά είχαν αυξήσει την 
επιρροή τους στην εσωτερική πολιτική της Αθήνας >  
478 π.Χ.: Αθήνα: συνεργασία των δύο παρατάξεων τα πρώτα χρόνια αμέσως 
μετά τα Μηδικά  
478 π.Χ.: Αθήνα: Θεμιστοκλής : αναφέρεται ως «προστάτης του δήμου» από 
τον Αριστοτέλη στην Αθηναίων Πολιτεία  
478 π.Χ.: Αθήνα: Αριστείδης: αναφέρεται ως «προστάτης του δήμου» από 
τον Αριστοτέλη στην Αθηναίων Πολιτεία  
478 π.Χ.: Αθήνα: Θεμιστοκλής και Αριστείδης «κοινή διώκησαν» αμέσως 
μετά τα Μηδικά 
 
 
 
 
 
 
478 π.Χ.: Αθήνα: Ξάνθιππος αρχηγός του συντηρητικού κόμματος  
 
 
478 π.Χ.: Αθήνα: Αριστείδης, αρχηγός συντηρητικού κόμματος  
 < οι νίκες του Αριστείδη και του Ξάνθιππου στα Μηδικά είχαν αυξήσει την 
επιρροή τους στην εσωτερική πολιτική της Αθήνας >  
 
 
 
478 π.Χ.:Σικελία: Συρακούσαι: θάνατος Γέλωνος, (Δειμενίδαι) τυράννου των 
Συρακουσών  
478 π.Χ.: Σικελία: Συρακούσαι: την εξουσία αναλαμβάνει ο Ιέρων, αδελφός 
Γέλωνος 
 <  Ιέρων, τύραννος Συρακουσών: 478 π.Χ. – 467 π.Χ.: > 
  < Ιέρων: αδελφός του Γέλωνος / δυναστεία Δεινομενιδών >  
< Δεινομενίδαι: κανόνας διαδοχής: ο αδελφός διαδέχεται τον αδελφό >  
478 π.Χ.: Σικελία: ο Πολύζηλος, ο νεότερος αδελφός του Γέλωνος και του 
Ιέρωνος, παντρεύτηκε την χήρα του Γέλωνος, την Δαμαρέτη, και ανέλαβε την 
διοίκηση της Γέλας 
478 π.Χ.: Σικελία: Γέλα: ο Πολύζηλος (μικρότερος αδελφός Γέλωνος) 
αναλαμβάνει την διοίκηση της πόλης, νυμφευόμενος την χήρα του Γέλωνος, 
την Δαμαρέτη  
  < η Δαμαρέτη: κόρη του Θήρωνος, τυράννου του Ακράγανος >  
478 π.Χ.: Σικελία: Γέλα: ο Πολύζηλος δίνει την δική του θυγατέρα, θυγατέρα 
από προηγούμενο γάμο του, ως σύζυγο στον Θήρωνα (τύραννο του 
Ακράγαντος) 
 <με αυτή την επιγαμία ο Πολύζηλος (Δειμενίδαι) εδραιώνει την συμμαχία 
του με τον Θήρωνα (Εμμενίδαι) >  
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478 π.Χ.: (Τέχνη): Δελφοί: ο Ηνίοχος των Δελφών (Γλυπτική)  
 
 
477 π.Χ. :Αθήναι: επώνυμος άρχων ο  Αδείμαντος  
477 π.Χ.: Αθήναι: σρτατηγός ο Κίμων, του Μιλτιάδου, (Λακιάδης) 
 
 
477 π.Χ.: (έαρ) Σπάρτη: ο Δόρκυς αντικαταστάτης του Παυσανία στο 
Βυζάντιο 
477 π.Χ.: (έαρ): Βυζάντιο: ο Δόρκυς νέος διοικητής του Βυζαντίου  
477 π.Χ.: (έαρ): Βυζάντιο: οι κάτοικοι πικραμένοι από την στάση του 
Παυσανία δεν δέχονται τον Δόρκυ ως διοικητή  
477 π.Χ.: Βυζάντιο: ο Δόρκυς φεύγει από το Βυζάντιο και επιστρέφει στη 
Σπάρτη  
477 π.Χ.: Σπάρτη: εγκαταλείπει το Βυζάντιο  
477 π.Χ.: Σπάρτη: εγκαταλείπει εκούσια την αρχηγία της Πανελλήνιας 
συμμαχίας  
 
 
 
477 π.Χ.: Αθήνα: πρώτη δημόσια ανάθεση έργου: «Τυραννοκτόνοι» του 
Κριτίου και του Νησιώτη 
 < οι «Τυραννοκτόνοι» αντεκατέστησαν το σύμπλεγμα του Αντήνορα με τον 
Αρμόδιο και τον Αριστογείτονα που είχε λεηλατήσει ο Ξέρξης Α’ στα 480 π.Χ.  
 Το πρωτότυπο σύμπλεγμα του Αντήνορος με τον Αρμόδιο και τον 
Αριστογείτονα βρέθηκε από τον Μ. Αλέξανδρο κατά την εκστρατεία του στην 
Ασία και επεστράφη τελικώς στην Αθήνα >  
 
 
 
476 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο  Φαίδων 
476 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Κίμων Β’, του Μιλτιάδου (Λακιάδης) 
476 π.Χ.: Αθήναι: ο Κίμων Β’ από το 476 π.Χ. έως και το 462 π.Χ. εκλεγόταν 
συνεχώς στρατηγός  
476 π.Χ.: Αθήναι: έναρξη πολιτικής κυριαρχίας του Κίμωνος Β’ στην Αθήνα  
476 π.Χ.: Αθήναι: ο Κίμων Β’ για 15 χρόνια θα κατευθύνει την πολιτική της 
Αθήνας (από το 476 π.Χ. έως και το 462 π.Χ.) 
476 π.Χ.: Αθήναι: ο Κίμων Β’ διαδέχεται στην ηγεσία του συντηρητικού 
κόμματος τον Αριστείδη  
476 π.Χ.: Αθήναι: περιέργως η μνεία στον Αριστείδη εξαφανίζεται στις πηγές 
μετά το 476 π.Χ.  
476 π.Χ.: Αθήναι: 1η ερμηνεία μη εμφάνισης του Αριστείδη στις ιστορικές 
πηγές: πιθανόν να ταξίδευε για να εδραιώσει τα της Α’ Αθηναϊκής συμμαχίας 
και να καθορίσει τον «φόρο» στα νέα μέλη. (Υπάρχει μεταγενέστερη 
πληροφορία από τον Κορνήλιο Νέπωτα ότι ο Αριστείδης απέθανε τέσσερα 
χρόνια μετά τον οστρακισμό του Θεμιστοκλέους – Αυτή η πληροφορία θα 
πρέπει να συνδυαστεί με την πληροφορία του Πλουτάρχου ότι ο Αριστείδης 
πέθανε στον Πόντο «πράξεων ένεκα δημοσίων»)  <: η 1η ερμηνεία είναι η 
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επικρατέστερη> 
476 π.Χ.: Αθήναι: 2η ερμηνεία περί μη εμφάνισης του Αριστείδη στις 
ιστορικές πηγές: έδωσε οικειοθελώς την αρχηγία του αριστοκρατικού 
κόμματος στον Κίμωνα Β’  
476 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Κρατίνος 
476 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Λυκούργος  
476 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Λυσίστρατος  
 
476 π.Χ.: Αθήναι: Φρύνιχος, «Φοίνισσαι» (Τραγωδία)  
476 π.Χ.: (έαρ): Αθήνα: Φρύνιχος, «Φοίνισσαι» / ο Θεμιστοκλής χορηγός  
 < «Φοίνισσαι»: 1η σημασία: γυναίκες της Φοινίκης / 2η σημασία: φοινικικά 
πλοία  
  «Φοίνισσαι»: διηγούνται την ιστορία της ναυμαχίας της Σαλαμίνος 
   «Φοίνισσαι»: αποτελεί την πηγή για την τραγωδία του Αισχύλου «Πέρσαι» 
(472 π.Χ.)   >  
476 π.Χ.: Αθήναι: ο Θεμιστοκλής, Φρεάρριος χορηγός στις «Φοίνισσες»  
476 π.Χ.: Αθήναι: επιγραφή για το πρώτο βραβείο στις «Φοίνισσες» του 
Φρυνίχου: «Θεμιστροκλής Φρεάρριος εχορήγει, Φρύνιχος εδίδασκεν, 
Αδείμαντος ήρχεν»  
476 π.Χ.: Αθήναι: το θέμα του δράματος «Φοίνισσαι»: στην τραγωδία 
γινόταν λόγος για την νίκη της Σαλαμίνος. Ετσι υπενθύμιζε στους Αθηναίους 
τον Θεμιστοκλή και τον ρόλο του στη μεγάλη αυτή νίκη των Ελλήων. Τον 
Θεμιστοκλή τον είχε ξεχάσει ο δήμος των Αθηναίων. 
476 π.Χ.: Αθήναι: ο Θεμιστοκλής από το 476 π.Χ. έως και το 471 π.Χ. μένει 
στην πολιτική αφάνεια στον πολιτικό στίβο της Αθήνας. Αυτό οφείλεται 
προφανώς στην κυριαρχία του Κίμωνος Β’ εκείνη την εποχή στην πολιτική 
αρένα της Αθήνας.  
 
 
476 π.Χ.: Βυζάντιο: ο Κίμων Β’ στο Βυζάντιο  
476 π.Χ.: Θράκη: ο Κίμων Β’ θέλει να εκκαθαρίσει τα παράλια της Θράκης 
από την Περσικής κυριαρχία  
476 π.Χ.: Θράκη: η περιοχή ενδιέφερε ιδιαίτερα τους Αθηναίους γιατι ήταν 
πλούσια σε πρώτες ύλες (:ξυλεία – ναυπήγηση πλοίων / μεταλλεία χρυσού και 
αργύρου / Θάσος) 
476 π.Χ.: Θράκη: η Ηιόνα (η Ηιόνα στις εκβολές του Στρυμόνος ποταμού)  
476 π.Χ.: Ηιόνα: είχε εγκατασταθεί περσική φρουρά (:διοικητής Ηιόνος ο 
Πέρσης Βόγης) 
476 π.Χ.: Βυζάντιο: ο Κίμων Β’ εκκινεί με κατεύθυνση προς την Ηιόνα  
476 π.Χ.: Ηιόνα: ο στόλος της Α’ Αθηναϊκής συμμαχίας με αρχηγό τον 
Κίμωνα Β’ πλέει προς την Ηιόνα  
476 π.Χ.: Ηιών: πολιορκία Ηιόνος από Κίμωνα Β’  
476 π.Χ.: Ηιόνα: η Ηιών διέθετε ισχυρό τείχος  
476 π.Χ.: Ηιών: ο Κίμων Β’ συνεχίζει την πολιορκία της Ηιόνος όλο τον 
χειμώνα (αναμένοντας να παραδοθεί η πόλις ένεκε του αποκλεισμού)  
476 π.Χ.: Ηιών: θρυλικό στρατηγικό εύρημα του Κίμωνος Β’: ο Κίμων Β’ 
έστρεψε τα νερά του ποταμού Στρυμόνος προς το πλίνθινο τείχος της πόλης, 
με αποτέλεσμα την διάβρωση του τείχους  
476 π.Χ.: Ηιών: καινοφανές και πρωτοφανές για εκείνη την εποχή το 
στρατήγημα του Κίμωνος Β’ κατά την πολιορκία της Ηιόνος  
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476 π.Χ.: Ηιών: ο αποκλεισμένος Βόγης ανάβει φωτιά στην πόλη, σφάζει τα 
παιδά του, τη γυναίκα του, τις παλλακίδες του, τους υπηρέτες του και τους 
έριξε στη φωτιά. Μετά έπεσε και ο ίδιος ο Βόγης στη φωτιά  
476 π.Χ.: Ηιών: κατάληψη Ηιόνος από Κίμωνα Β’  
 
 
476 π.Χ.: Θεσσαλία: Εχεκρατίδας ο Φαρσάλιος  
  < Εχεκρατίδας ο Φαρσάλιος: 476 – 460 π.Χ. >  
   < ο Εχεκρατίδας ως ταγός Θεσσαλών διαδέχθηκε τον Θώραξ τον Λαρισαίο >  
 
 
 
476 π.Χ.: Κ.Ιταλία: Ρήγιον: ο τύραννος Αναξίλαος προσπαθεί να επεκτείνει 
την επιρροή του προς τα ανατολικά με πόλεμο εναντίον των Λοκρών  
  
 
 
476 π.Χ.: Σικελία: 1ο ταξίδι του Αισχύλου σε Σικελία (Συρακούσαι) 
476 π.Χ.: Σικελία (Συρακούσαι): ο Αισχύλος στις Συρακούσες  
476 π.Χ.: Σικελία: Αισχύλος «Αίτνα» ή «Αιτναίαι» :η τραγωδία του Αισχύλου 
τιμητικά κατά την θεμελίωση της πόλης από τον τύραννο Ιέρωνα  
476 π.Χ.: Σικελία: Αισχύλος «Αιτναίαι»: την πίστη ότι ο θεός κρατά 
κατάστιχα και τις πράξεις των ανθρώπων (συγκεκριμένα η θεία Δίκη 
καθισμένη δίπλα στο θρόνο του Διός καταγράφει σε δέλτους τα ανομήματα 
των θνητών) την παρουσιάζει ο Αισχύλος στη συγκεκριμένη τραγωδία του.  
 
 
 
476 π.Χ.: Σικελία: ταξίδι του Πίνδαρου (476 π.Χ. – 474 π.Χ. )  
 
 
476 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (76η Ολυμπιάδα)  
476 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (76η Ολυμπιάδα): Σκάμανδρος, Μυτιληναίος, 
στάδιον 
476 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (76η Ολυμπιάδα): Δάνδις, Αργείος, δίαυλος 
476 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (76η Ολυμπιάδα): Λάδας, Λάκων, δόλιχος 
476 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνς (76η Ολυμπιάδα): Ικκος, Ταραντίνος, πένταθλον 
476 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (76η Ολυμπιάδα): Εύθυμος, Λοκρός απ’ Ιταλίας, 
πυγμή  
476 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες: (76η Ολυμπιάδα): νίκη του πυγμάχου Ευθύμου 
από τους Επιζεφύριους Λοκρούς  
         ( η 2η νίκη του Ευθύμου σε Ολυμπιακούς αγώνες)  
476 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (76η Ολυμπιάδα): Θεαγένης, Θάσιος, 
παγκράτιον 
476 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (76η Ολυμπιάδα): Θεόγνητος, Αιγινήτης, πάλη 
παίδων  
476 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (76η Ολυμπιάδα): Αγησίδαμος, Λοκρός απ’ 
Ιταλίας, πυγμή παίδων  
476 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (76η Ολυμπιάδα): Αστυλος, Κροτωνιάτης ως 
Συρακούσιος, οπλίτης δρόμος  
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476 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (76η Ολυμπιάδα):  ο Θήρων, τύραννος του 
Ακράγαντος, νικητής στο αγώνισμα του τεθρίππου <: δηλ. το τέθριππον άρμα, 
ιδιοκτησίας του Θήρωνος, του τυραννου του Ακράγαντος ενίκησε στο 
αγώνισμα του τεθρίππου άρματος>  
476 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (76η Ολυμπιάδα): Θήρωνος, τυράννου του 
Ακράγαντος, τέθριππον  
476 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (76η Ολυμπιάδα): ο Ιέρων, τύραννος των 
Συρακουσών, νικητής στο αγώνισμα του κέλητος (: είδος ιπποδρομίας) <: 
δηλ. ο κέλης, ιδιοκτησίας του Ιέρωνος, τυράννου των Συρακουσών, ενίκησε 
στο αγώνισμα του κέλητος >   (: η 1η νίκη του Ιέρωνος, τυράννου των 
Συρακουσών στο αγώνισμα του κέλητος)  
476 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (76η Ολυμπιάδα): Ιέρωνος, τυράννου των 
Συρακουσών, κέλης  
 
 
476 π.Χ.: Πίνδαρος: πρώτη Ολυμπιακή ωδή του Πινδάρου (αφιερωμένη στην 
νίκη του Ιέρωνος των Συρακουσών στο αγώνισμα του κέλητος)  
476 π.Χ.: Πίνδαρος: Α’ Ολυμπιόνικος (για Ιέρωνα Συρακουσών) 
476 π.Χ.; Βακχυλίδης: Πέμπτη Ωδή του Βακχυλίδου για τη νίκη του Ιέρωνος, 
τυράννου των Συρακουσών στους Ολυμπιακούς αγώνες (76η Ολυμπιάδα)  
 
 
 
475 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο  Δρομοκλείδης 
 
475 π.Χ.: Αθήναι: έναρξη οικοδόμησης Ποικίλης Στοάς στην Αγορά των 
Αθηνών  
475 π.Χ.: Αθήναι: η Ποικίλη Στοά ή Στοά του Πεισιάνακτος (475 π.Χ. – 450 
π.Χ.)  
Ο Πεισιάναξ ήταν στενός συγγενής του Κίμωνος Β’. Αρα η ανέγερση της 
Ποικίλης Στοάς συνδέεται άμεσα με την πολιτική επικυριαρχία του Κίμωνος 
Β’ στην πολιτική σκηνή της Αθήνας από το 476 π.Χ. έως και το 461 π.Χ.  
475 π.Χ.: Αθήναι: Ποικίλη Στοά (στη Β.Δ. είδοσο της Αγοράς) 
475 π.Χ.: Αθήναι: Ποικίλη Στοά (: το κτήριο οφείλει το όνομά του στους 
ζωγραφικούς πίνακες που ήταν αναρτημένοι στο εσωτερικό του) 
475 π.Χ.: Αθήναι: Ποικίλη Στοά (: υπήρχαν εκτεθειμένα ενθυμήματα 
στρατιωτικών θριάμβων της πόλης)  
475 π.Χ.: Αθήναι: Ποικίλη Στοά (: το κτήριο χρησίμευε ως τόπος 
συνεδριάσεων πολυμελών δικαστηρίων)  
  < Η Ποικίλη Στοά κατά την ελληνιστική περίοδο θα γίνει το κέντρο της 
διδασκαλίας του Ζήνωνος, εξ ου και η ονομασία «στωϊκή φιλοσοφία» ή 
«στωϊκοί φιλόσοφοι» >  
 
 
475 π.Χ.: Αθήναι: η Θόλος (έναρξη οικοδόμησης στην Αγορά) 
475 π.Χ.:Αθήναι: η Θόλος ή Σκιάς (εργασίαι οικοδόμησης: 475 π.Χ. – 465 
π.Χ.)  
475 π.Χ.: Αθήναι: η Θόλος (:κυκλικό κτήριο, στη Ν.Δ. γωνία της Αγοράς) 
475 π.Χ.: Αθήναι: η Θόλος (: έδρα των Πρυτάνεων: το αρχηγείο της 
αθηναϊκής κυβέρνησης)  
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475 π.Χ.: Αθήναι: η Θόλος (:τόπος λατρειών συνδεόμενων με τη δημόσια ζωή) 
475 π.Χ.: Αθήναι: η Θόλος (:χώρος φύλαξης των επίσημων υποδειγμάτων 
των μέτρων και σταθμών)  
 
475 π.Χ.: Σικελία: (Συρακούσαι): ακμή: Κόραξ ο Συρακόσιος (:οργανωμένη 
ρητορεία)  
 
 
475 π.Χ.: Σικελία: Κατάνη  
 Η Κατάνη τον Ε’ αι. π.Χ. περιήλθε στον έλεγχο των Συρακουσών  
Στα 475 π.Χ.: ο Τύραννος Συρακουσών, ο Ιέρων, εισέβαλε στην Κατάνη. Ο Ιέρων 
εξεδίωξε τους Χαλκιδείς. Ο Ιέρων εποίκισε την Κατάνη με 10.000 Δωριείς και 
την μετονόμασε σε «Αίτνα» 
 
 
475 π.Χ.: (κεραμεική): ερυθρόμορφος σκύφος (του ζωγράφου του Βρύγου) 
[θέμα: ο Αιγέας καλωσορίζει τον Θησέα]  (Παρίσι, Louvre) 
~475 π.Χ.: (κεραμεική): ερυθρόμορφη λήκυθος (του ζωγράφου του 
Αλκιμάχου: 475 π.Χ.-450 π.Χ.) [θέμα: ο Ηρακλής απελευθερώνει τον Θησέα, 
που ήταν δέσμιος στον Αδη] (East Berlin, Staatiche Museen)  
 
 
 
474 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο  Ακεστορίδης 
 
 
 
474 π.Χ.: Αθήναι: Πίνδαρος, διθύραμβος στην Αθήνα  
 
 
 
474 π.Χ.: Μ.Ελλάδα (Κ.Ιταλία): Κύμη: η νίκη του Ιέρωνος εναντίον των 
Τυρρηνών  
474 π.Χ.: Συρακούσαι: Ιέρων (με νίκη Ιέρωνος) αρχίζει η μεγάλη άνθηση των 
Ελλήνων της Μ.Ελλάδος (Κ. Ιταλίας και Σικελίας)  
474 π.Χ.: Σικελία: Συρακούσαι: ο Ιέρων ήταν φιλάσθενος, υπέφερε από 
χολολιθίαση 
474 π.Χ.: Σικελία: Συρακούσαι: η ασθένεια του Ιέρωνος παρουσιάζει 
επιδείνωση  
474 π.Χ.: Σικελία: Συρακούσαι: ο Πίνδαρος στέλνει προς τον Ιέρωνα μια 
παραμυθητική επιστολή (: 3ος Πυθιόνικος)  
 
 
 
473 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο   Μένων  
 
472 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Χάρης  
 
 
472 π.Χ.: Αθήναι: οστρακισμός Θεμιστοκλή  
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472 π.Χ.: Αθήναι: οστρακισμός Θεμιστοκλή (στο εσωτερικό ενός λάκκου στις 
βόρειες παρυφές της Ακρόπολης βρέθηκαν 190 όστρακα που έφεραν το όνομα 
του Θεμιστοκλέους. Σύμφωνα με μελέτη του γραφικού χαρακτήρα αυτά τα 
όστρακα είχαν γραφεί μόνον από 14 άτομα. Φαίνεται ότι οι εχθροί του 
Θεμιστοκλή είχαν εκ των προτέρων εφοδιαστεί με τέτοια έτοιμα όστρακα για 
να τα μοιράσουν στους ψηφοφόρους. Αυτά τα όστρακα εκτίθενται στο 
Μουσείον της Αγοράς, στην Αθήνα.)  
 
 
472 π.Χ.: Αθήναι (Μ. Διονύσια): ο Αισχύλος κερδίζει πρώτη νίκη : «Φινεύς», 
«Πέρσαι», «Γλαύκος Ποτνιεύς», σατυρικό δράμα: «Προμηθεύς»  
472 π.Χ.: Αθήνα: Αισχύλος, «Πέρσαι»  (Τραγωδία)  
 < «Πέρσαι» Αισχύλου:  
Στο έργο: δεν μνημονεύεται στο έργο κανένα ελληνικό όνομα 
η υπόθεση αντλημένη από πρόσφατο ιστορικό γεγονός: νίκη Ελλήνων στη 
Σαλαμίνα (480 π.Χ.)  
το έργο: δεν είναι έκρηξη πατριωτισμού  
το έργο: η σπουδή μιας ήττας (εκείνης των Περσών)  
το έργο: μετατόπιση της οπτικής γωνίας (η θεώρηση του γεγονότος από την 
πλευρά του ηττημένου (:Περσών))  
η δράση: στον τόπο που αναγγέλεται η συμφορά (: πρωτεύουσα Περσίας) 
ήρωες του έργου: τα πρόσωπα που δέχονται το βάρος της οδύνης 
Ξέρξης, νεκρός Δαρείος, η βασίλισσα Ατοσσα (:μητέρα του Ξέρξη), η 
γερουσία του θρόνου 
Οι «Πέρσαι» έχουν πολλά κοινά σημεία επαφής με τους «Επτά επί Θήβας» 
(467 π.Χ.) >  
 
472 π.Χ.: Σικελία: Ακράγας: θάνατος τυράννου Θήρωνος  
472 π.Χ.: Σικελία: Ακράγας: Θρασυδαίος τύραννος (υιός του Θήρωνος)  
472 π.Χ.: Σικελία: πόλεμος Ακράγαντος κατά Συρακουσών  
472 π.Χ.: Σικελία: Ακράγας (Θρασυδαίος) vs Συρακούσαι (Ιέρων) 
472 π.Χ.: Σικελία: μάχη του Ακράγαντος: νίκη Συρακουσών κατά 
Ακράγαντος 
472 π.Χ: Σικελία: μάχη του Ακράγαντος: νίκη Ιέρωνος (Συρακούσαι) κατά 
Θρασυδαίου  
472 π.Χ.: Σικελία: Ακράγας: ο Θρασυδαίος μετά την ήττα του στον ποταμό 
Ακράγαντα από τον Ιέρωνα, τύραννο των Συρακουσών εκδιώκεται από τους 
συμπολίτες του  
472 π.Χ.: Σικελία: Ακράγας: εκδίωξη τυράννου Θρασυδαίου  
472 π.Χ.: Σικελία: Ακράγας: η πρώτη πτώση τυραννίδος  
   < Οι πτώσεις των τυραννίδων που εκκινούν στα 472 π.Χ. θα ολοκληρωθούν 
στη Σικελία στα 461 π.Χ. >  
472 π.Χ: Σικελία: ο έκπτωτος Θρασυδαίος, τέως τύραννος του Ακράγαντος, 
καταφεύγει στα Μέγαρα  
 
 
472 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (77η Ολυμπιάδα)  
472 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (77η Ολυμπιάδα): οι Ολυμπιακοί αγώνες 
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επεκτείνονται και από τρεις ημέρες που διαρκούσαν τώρα και εφεξής 
διαρκούν πέντε ημέρες  
472 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (77η Ολυμπιάδα): Δάνδις, Αργείος, στάδιον 
472 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (77η Ολυμπιάδα): Εργοτέλης, Ιμεραίος, δόλιχος 
472 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (77η Ολυμπιάδα): Ευρυμένης, Σάμιος, πάλη 
472 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (77η Ολυμπιάδα): Εύθυμος, Λοκρός απ’ Ιταλίας, 
πυγμή  
472 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες: (77η Ολυμπιάδα):  νίκη του πυγμάχου 
Ευθύμου από τους Επιζεφύριους Λοκρούς  
(η 3η νίκη του Ευθύμου σε Ολυμπιακούς αγώνες)  
472 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (77η Ολυμπιάδα): Καλλίας, Διδυμίου, Αθηναίος, 
παγκράτιον 
472 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (77η Ολυμπιάδα): Τέλλων, Μαινάλιος, πυγμή 
παίδων 
472 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (77η Ολυμπιάδα): Ιέρωνος, τυράννου των 
Συρακουσών, κέλης 
472 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (77η Ολυμπιάδα): Ιέρων, τύραννος των 
Συρακουσών, νικητής στο αγώνισμα του κέλητος (: η δεύτερη νίκη του 
Ιέρωνος, τυράννου των Συρακουσών, στην ιπποδρομία με αγωνιστικό άλογο)  
472 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (77η Ολυμπιάδα): τέθριππον, Αργείων, 
δημόσιον 
472 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (77η Ολυμπιάδα): νίκη στο αγώνισμα του 
τεθρίππου άρματος, το δημόσιον τέθριππον άρμα των Αργείων  
 
 
471 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο   Πραξίεργος  
471 π.Χ.: Αθήνα: οστρακισμός Θεμιστοκλή 
 
 
 
471 π.Χ.: Μέγαρα: σκοτώνεται ο έκπτωτος τύραννος Θρασυδαίος, που είχε 
κατ 
 
471 π.Χ.: Σικελία: στα χρόνια 471 π.Χ. -462 π.Χ. γινεται η πτώση των τριών 
μεγάλων δυναστειών (τυραννίδων) στη Σικελία  
471 π.Χ.: Σικελία: Ακράγας (μετά την εκδίωξη του Θρασυδαίου) 
471 π.Χ.: Σικελία: Ακράγας: ειρήνη με Συρακούσες  
471 π.Χ.: Σικελία: Ακράγας: σύγκρουση δημοκρατικών πολιτών με 
μισθοφόρους έκπτωτου τυράννου Θρασυδαίου 
471 π.Χ.: Σικελία: Ακράγας: εκδίωξη μισθοφόρων έκπτωτου τυράννου 
Θρασυδαίου  
471 π.Χ.: Σικελία: Ακράγας: επικράτηση δημοκρατίας  
471 π.Χ.: Σικελία: οι μισθοφόροι του Θρασυδαίου καταφεύγουν στην 
Ηράκλεια Μινώα (32 χλμ δυτικώς του Ακράγαντος)  
 
 
470 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο   Δημοτίων 
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470 π.Χ.: Αθήναι: γένν. Σωκράτης (φιλόσοφος) 
 < 470/469 π.Χ.: Αθήναι: Σωκράτης, του Σωφρονίσκου και της Φαιναρέτης, 
δήμος: Αλωπεκής. φυλή: Αντιοχίς 
θάνατος Σωκράτους: 399 π.Χ. – γραφή ασεβείας >  
 
 
470 π.Χ.: Κυρήνη: Αρκεσίλαος Δ’ (:άνοδος σε βασιλεία)  
   < Αρκεσίλαος Δ’: 470 – 440 π.Χ. >  
< Ο Αρκεσίλαος Δ’ είναι ο 8ος και τελευταίος βασιλιάς των Βαττιαδών.  
Ο Αρκεσίλαος Δ’ ήταν γιος του Βάττου Δ’, του Καλού.  
Ο Αρκεσίλαος Δ’ ίδρυση την αποικία Ευεσπερίδες στη Μεγάλη Σύρτη  
Εκεί κατέφυγε όταν ανατράπηκε από το θρόνο.  
Ο Αρκεσίλαος Δ’ νίκησε στα Πύθια στα 468 π.Χ.  
Ο Πίνδαρος του αφιέρωσε δύο ωδές για τη νίκη του στα Πύθια.  
Ο Αρκεσίλαος Δ’ δολοφονήθηκε στις Ευεσπερίδες από τους δημοκρατικούς 
της πόλης όταν είχε καταφύγει εκεί, μάλλον στα 440 π.Χ. >  
 
 
470 π.Χ.: Πίνδαρος: Α’ Πυθιόνικος του Πινδάρου  
 
 
470 π.Χ.: Αττική: Μαραθών (Γλυπτική): μάσκα του Αχελώου (ποταμού) 
 < Η μάσκα που βρέθηκε στον Μαραθώνα είναι κατασκευασμένη από 
παριανό μάρμαρο. Απεικονίζει τον ποταμό Αχελώο. Ο ποτάμιος θεός 
απεικονίζεται ηλικιωμένος, με γαλήνιο πρόσωπο και μακριά γενειάδα, 
γενιεάδα που σχηματίζει κυματιστούς βοστρύχους. >  
 
 
470 π.Χ.:(Γλυπτική): σταδιοδρομία του γλύπτη Μύρωνος (470 π.Χ. – 430 π.Χ.) 
  < Μύρων (Πλαστική):  
η παράδοση αναφέρει ότι ο Αγελάδας (Αργείος γλύπτης των αρχαϊκών 
χρόνων) δίδαξε τους τρεις μεγάλους γλύπτες της κλασικής εποχής: τον 
Μύρωνα, τον Φειδία, και τον Πολύκλειτο.  
Ο Μύρων, γλύπτης, ανήκει στην κλασσική γενεά (αλλά όπως και οι άλλοι δύο, 
Φειδίας, Πολύκλειτος) έχει τις ρίζες του στον αυστηρό ρυθμό, γιατί τότε 
δημιουργεί τα πρώτα του έργα.  
Ο Μύρων ήταν ο πρεσβύτερος από την τριάδα των μεγάλων γλυπτών της 
κλασσικής εποχής (οι άλλοι δύο: Φειδίας, Πολύκλειτος) 
Δεν διασώθηκε κανένα έργο του Μύρωνος.  
Τα έργα του τα ταυτίζουμε από τα ρωμαϊκά τους αντίγραφα  
Γνωστά έργα του Μύρωνος: ο «Δισκοβόλος», το σύνταγμα της Αθηνάς και 
του Μαρσύα (450 – 440 π.Χ.) >  
 
 
470 π.Χ.: Θεσσαλία: Φάρσαλα (Γλυπτική): ανάγλυφη επιτύμβια στήλη  
< Η επιτύμβια στήλη είναι από παριανό μάρμαρο. Εικονίζονται αντικριστά 
δύο κόρες, που φορούν πέπλους και κρατούν άνθη. Στα μαλλιά φέρουν 
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κεκρύφαλο, το ένα άκρο του οποίου κρέμεται μπροστά από το αυτί τους. Οι 
δύο κόρες ανταλλάσσουν μεταξύ τους δώρα. Η αριστερή κόρη κρατά στο ένα 
χέρι ένα πουγγί (γεμάτο με σπόρους) και στο άλλο ένα άνθος. Η απέναντι 
κόρη, της προσφέρει ένα παρόμοιο άνθος, που κρατά στο υψωμένο δεξί της 
χέρι. >  
 
 
470 π.Χ.: (κεραμεική): ερυθρόμορφος καλυκωτός κρατήρας (του ζωγράφου 
του Συρίσκου): [θέμα : ο Μίνωας και η Αριάδνη] (Αθήναι, Εθνικό 
Αρχαιολογικό Μουσείο)  
 
470 π.Χ.: (κεραμεική): ερυθρόμορφος καλυκωτός κρατήρας (του ζωγράφου 
τιυ Συρίσκου) [θέμα: ο Ορφέας, ο Πάλλας και ο Νίσος] (Αθήναι, Εθνικό 
Αρχαιολογικό Μουσείο)  
 
 
470 π.Χ.: (κεραμεική): ερυθρόμορφη στάμνος (του ζωγράφου της 
Κοπεγχάγης) [θέμα: ο Πελίας]  (Μόναχο, Staatiche Antikensammlungen)  
 
470 π.Χ.: (κεραμεική): ερυθρόμορφη πελίκη (του ζωγράφου Ερμώνακτα) 
[θέμα: ο Βορέας αρπάζει την Ωρείθυια]  (Roma, Villa Giulia)  
 
470 π.Χ.: (κεραμεική): ερυθρόμορφη πελίκη (του ζωγράφου Ερμώνακτα) 
[θέμα: ο Ερεχθεύς πληροφορείται την αρπαγή της Ωρείθυιας)   (Roma, Villa 
Giulia)  
 
 
470 π.Χ.: (κεραμεική): ερυθρόμορφος κωδονόσχημος κρατήρας (του 
ζωγράφου του Πάνα): [θέμα: ο Πάνας καταδιώκει την Δάφνη ] (Boston, 
Museum of Fine Arts)  
 
470 π.Χ.: (κεραμεική): ερυθρόμορφος κρατήρας με κιονόσχημες λαβές (του 
ζωγράφου των Χοίρων): [θέμα: ο Θησέας σκοτώνει τον Μινώταυρο] 
(Ferrara, Museo Archeologico) 
  
 
 
 
 
469 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο    Αψηφίων 
469 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός Κίμων, του Μιλτιάδου (Λακιάδης) 
 
 
 
469 π.Χ.: Σπάρτη: τέλος βασιλείας Λεωτυχίδας Β’  (:Ευρυπωντίδαι) 
469 π.Χ.: Σπάρτη: άνοδος βασιλείας Αρχίδαμος Β’  (:Ευρυπωντίδαι) 
  < Αρχίδαμος Β’ (εγγονός του Λεωτυχίδα Β’): 469 π.Χ. – 427 π.Χ.> 
(:Ευρυπωντίδαι)  
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469 π.Χ.: Αθήναι: γέννηση του Σωκράτη (φιλοσόφου)  
 
 
468 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Θεαγενίδης 
 
468 π.Χ.: Αθήναι: (Μ. Διονύσια): Σοφοκλής, πρώτη νίκη με «Τριπτόλεμο» 
468 π.Χ.: Αθήναι (Μ. Διονύσια): η πρώτη εμφάνιση του Σοφοκλέους με τον 
«Τριπτόλεμο» 
468 π.Χ.: Αθήναι (Μ. Διονύσια): ο Σοφοκλής με την πρώτη του κιόλας 
εμφάνιση κερδίζει και την πρώτη του νίκη  
468 π.Χ.: Αθήναι: ο Αισχύλος νικήθηκε για πρώτη φορά από τον Σοφοκλή  
468 π.Χ.: Αθήναι: (Τραγωδία): πρώτη νίκη του Σοφοκλή επί του Αισχύλου  
 
 
468 π.Χ.: Δελφοί: Πύθια: ο Αρκεσίλαος Δ’ (βασιλεύς Κυρήνης) νικά στα 
Πύθια  
  
 
 
 
 
468 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (78η Ολυμπιάδα)  
468 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (78η Ολυμπιάδα): Παρμενίδης, Ποσειδωνιάτης, 
στάδιον 
468 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (78η Ολυμπιάδα): Παρμενίδης, Ποσειδωνιάτης, 
δίαυλος 
468 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (78η Ολυμπιάδα): Εφάρμοστος, Οπούντιος, 
πάλη  
468 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (78η Ολμπιάδα): Μενάλκης, Οπούντιος, πυγμή 
468 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες: (78η Ολυμπιάδα) νικητής στην πυγμή ο 
Μενάλκης από τον Οπούντα 
468 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (78η Ολυμπιάδα): νικητής στον οπλίτη δρόμο, 
αθλητής από την Αθήνα, Αθηναίος, του οποίου δεν διασώθηκε στις επιγραφές 
το πλήρες όνομά του  ( « … λος, Αθηναίος, οπλίτης δρόμος» )   
468 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (78η Ολυμπιάδα): Ιέρωνος, τυράννου των 
Συρακουσών, τέθριποον 
468 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (78η Ολυμπιάδα): ο Ιέρων, τύραννος των 
Συρακουσών, νικητής στο αγώνισμα του τεθρίππου άρματος (:δηλ. το 
τέθριππον άρμα ιδιοκτησίας του Ιέρωνος, τυράννου των Συρακουσών, 
ενίκησε στο αγώνισμα του τεθρίππου άρματος)  
 
468 π.Χ.: Πίνδαρος, 2ος Πυθιόνικος  
468 π.Χ.: Πίνδαρος: ο Πίνδαρος αφιέρωσε δύο ωδές στον Αρκεσίλαο Δ’ για 
τη νίκη του στα Πύθια.  
468 π.Χ.: Πίνδαρος: 2ος Πυθιόνικος: γίνεται διάκριση μεταξύ των εξουσιών 
του τυράννου και των σοφών  
 
 
 
467 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο  Λυσίστρατος  
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467 π.Χ.: Αθήναι (Μ. Διονύσια): ο Αριστίας, ο γιος του Πρατίνα, του 
Φλειάσιου, που είχε πεθάνει εδίδαξε τρία από τα έργα του τεθνεώτος πατρός 
του: «Περσεύς», «Τάνταλος» (τραγωδίαι) και το σατυρικό δράμα 
«Παλαισταί» 
 
 
467 π.Χ.: εκστρατεία του Κίμωνος Β’ εναντίον Περσών 
467 π.Χ.: ναυμαχία Ερυμέδοντος ποταμού επί   (Κίμων Β’ vs Πέρσαι)  
     Η μάχη δίνεται στις εκβολές του ποταμοόυ Ευρυμέδοντος: μεγάλη νίκη 
του Κίμωνος Β’  
    < κατ’ άλλους: 466 π.Χ. μάχη ποταμού Ευρυμέδοντος >  
 
 
467 π.Χ.: Αθήνα: θάνατος Αριστείδη  
 
467 π.Χ.: Αθήναι (Μ. Διονύσια): ο Αισχύλος κερδίζει πρώτη νίκη με τη 
θηβαϊκή τετραλογία: «Λάϊος», Οιδίπους», «Επτά επί Θήβας»  και το 
σατυρικό δράμα: «Σφίγξ» 
467 π.Χ.: Αθήναι: (Μ. Διονύσια): Αισχύλος, «Επτά επί Θήβας» (Τραγωδία)   
 
 
 
467 π.Χ.: Σικελία: θάνατος Ιέρωνος (τυράννου Συρακουσών) σε Κατάνη  
  < κατ’ άλλους: ο θάνατος του Ιέρωνος στα 466 π.Χ. >  
467 π.Χ.: Σικελία: ταφή του Ιέρωνος γίνεται στην Αίτνα  
467 π..Χ.: Σικελία: Αίτνα: αποδίδονται στον νεκρό Ιέρωνα τιμές ήρωα  
467 π.Χ.: Σικελία: Αίτνα: ο γιος του Ιέρωνος, ο Δεινομένης, κυβερνής της 
Αίτνας  
467 π.Χ.: Σικελία: Αίτνα: ο Δεινομένης αποφασίζει να αφιερώσει στην 
Ολυμπία τις προσφορές που είχε υποσχεθεί ο Ιέρων για τις νίκες του  
467  π.Χ.:Σικελία: με θάνατο Ιέρωνος κλείνει η εποχή της αρχαϊκής 
τυραννίας στη Σικελία 
 
 
467 π.Χ.: Σικελία: ο Θρασύβουλος διαδέχεται τον Ιέρωνα  
< Θρασύβουλος: αδελφός Ιέρωνος // Ο Θρασύβουλος μένει στην εξουσία 
μόνον 11 μήνες )  
 
 
 
 
 
466 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Λυσανίας   
   
 
 
466 π.Χ.: Σικελία: καταλύονται οι τυραννίδες  
466 π.Χ.: Σικελία: μετά την κατάλυση των τυραννίδων ακολουθούν δίκες για 
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την επανάκτηση των περιουσιών πολιτών που είχαν δημευθεί από τους 
τυράννους 
466 π.Χ. (κ.ε.): Σικελία: ανάπτυξη δικανικής ρητορικής  
<: το πλήθος των δικών που επακολούθησαν την πτώση της τυραννίας ευνοεί 
την ανάπτυξη της οργανωμένης ρητορικής >  
 
 
465 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Λυσίθεος  
465 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Λέαγρος, του Γλαύκωνος (εκ Κεραμέων) 
465 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Κίμων, του Μιλτιάδου (Λακιάδης) 
465 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Σωφάνης, του Ευτυχίδου (Δεκελεεύς) 
 
 
465 π.Χ.: Θάσος: αποστασία Θάσου από Α’ Αθηναϊκή συμμαχία  
465 π.Χ.: Θάσος: νομισματοκοπία (μεταλλεία), ναυπηγήσιμη ξυλεία (στόλος) 
 
 
465 π.Χ.: μάχη στον Δραβήσκο (ήττα Αθηναίων)  
    Δραβήσκος: η σημερινή Δράμα  (περιοχή στον Στρυμόνα)  
   Δραβήσκος: η πρώτη επίσημη βεβαιωμένη εκφώνηση Επιταφίου λόγου σε 
Αθήνα  
465 π.Χ.: Αθήναι: Επιτάφιος για τους νεκρούς της μάχης του Δραβήσκου  
 
 
 
 
 
465 π.Χ.: Συρακούσαι: ηττάται ο τύραννος Θρασύβουλος  
465 π.Χ. Σικελία: Συρακούσαι: ανατροπή τυραννίδος  
465 π.Χ.: Σικελία: εγκαθίδρυση της δημοκρατίας  
465 π.Χ.: Σικελία: έτος θριάμβου της δημοκρατίας  
465 π.Χ.: Σικελία: μαζί με την δημοκρατία έρχεται στη Σικελία η ειρήνη και 
η ευημερία  
 
 
464 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο  Αρχεδημίδης 
 
 
464 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (79η Ολυμπιάδα) 
464 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (79η Ολυμπιάδα): Ξενοφών, Κορίνθιος, στάδιον 
464 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (79η Ολυμπιάδα): Ξενοφών, Κορίνθιος, 
πένταθλον 
464 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (79η Ολυμπιάδα): Εργοτέλης, Ιμεραίος, δόλιχος 
464 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (79η Ολυμπιάδα): Εφουδίων, Μαινάλιος, 
παγκράτιον 
464 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (79η Ολυμπιάδα): Πύθαρχος, Μαντινεύς, 
στάδιον παίδων  
464 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (79η Ολυμπιάδα): Χαρμίδης, Ηλείος, πυγμή 
παίδων  
464 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες: (79η Ολυμπιάδα) νικητής ο Διαγόρας από τη 
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Ρόδο στην πυγμή  ( πυγμαχία:αγώνες ανδρών) 
464 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (79η Ολυμπιάδα): ο Διαγόρας από την Ιαλυσό – 
Ολυμπιονίκης στην πυγμή  
464 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (79η): Πίνδαρος: VII Ολυμπιόνικος (για τον 
Διαγόρα) 
464 π.Χ.: Πίνδαρος: 7ος Ολυμπιόνικος (για τον Διαγόρα από την Ιαλυσό)  
464 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες: (79η Ολυμπιάδα) νικητής ο Χαρμείδης από την 
Ηλεία, παίς στην πυγμαχία (:αγώνες παίδων)  
464 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (79η Ολυμπιάδα): νικητής ο Ανάξανδρος, 
Λακεδαιμόνιος στο τέθριππον (: δηλ. το τέθριππον, ιδιοκτησίας του 
Αναξάνδρου, του Λακεδαιμονίου, ενίκησεν στο αγώνισμα του τεθρίππου 
άρματος)  
 
 
 
 
464 π.Χ.: Περσία: Αχαιμενίδαι: δολοφονία Ξέρξης Α’  
464 π.Χ.: Περσία: τέλος βασιλείας Ξέρξης Α’  (Αχαιμενίδαι)  
                  < Ξέρξης Α’: 486 π.Χ. – 465/464 π.Χ. >  
464 π.Χ.: Αχαιμενίδαι: ο Αρταξέρξης Α’ στο θρόνο  
464 π.Χ.:Περσία:Αρταξέρξης Α’,  Μακρόχειρ άνοδος στο θρόνο  (Αχαιμενίδαι) 
  < Αρταξέρξης Α’, ο Μακρόχειρ: 464 π.Χ. – 425 π.Χ. >  
< ο Αρταξέρξης Α’, ο Μακρόχειρ: 5ος βασιλεύς της δυναστείας Αχαιμενιδών>  
 
 
463 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο  Τληπόλεμος  
 
463 π.Χ.: Αθήναι (Μ. Διονύσια): ο Αισχύλος πρώτη νίκη: «Ικέτιδες», 
«Αιγύπτιοι», «Δαναϊδες» και το σατυρικό δράμα: «Αμυμώνη»  
463 π.Χ.: Αθήναι: Αισχύλος, «Ικέτιδες» (Τραγωδία)  
 
462 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο   Κόνων  
462 π.Χ.: Αθήνα: συμμαχία Αθήνας – Θεσσαλίας  
    (βλ. Θουκ.: «το παλαιόν ξυμμαχικόν»  
    (βλ. 457 π.Χ.; μάχη Τανάγρας κ’ στάση Θεσσαλών ιππέων υπέρ Σπάρτης)  
    (βλ. 431 π.Χ.: μάχη στα Φρύγια όπου οι Θεσσαλοί  ιππείς πάλι υπέρ 
Αθήνας)  
 
462 π.Χ.: Αθήναι: πολιτειακή μεταβολή – «Εφιάλτης» 
462 π.Χ.: Αθήνα: ο Εφιάλτης του Σοφωνίδου υπερισχύει στην πολιτική 
σκηνή Αθήνας (:δημοκρατική παράταξη)  
462 π.Χ. Αθήναι: μεταρρυθμίσεις Εφιάλτη, του Σοφωνίδου  
462 π.Χ.: Αθήναι: πολύ λίγα βιογραφικά στοιχεία για τον Εφιάλτη του 
Σοφωνίδου  
 < Δεν μας διασώζεται ούτε ο δήμος ούτε η καταγωγή του, παρά μόνον το 
όνομα του πατρός του. Ο Αριστοτέλης γράφει για τον Εφιάλτη: «δοκών και 
αδωροδόκητος είναι και δίκαιος προς την πολιτείαν» 
462 π.Χ.: Αθήναι: ο χαρακτήρας του Εφιάλτη 
 < Δεν δεχόταν ούτε την παραμικρή χορηγία, ούτε ακόμη από τους φίλους του.  
Διασώζονται ιστορικά ανέκδοτα γύρω από την τιμιότητα του χαρακτήρος 
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του. Το πρώτο αναφέρεται στην άρνησή του να δεχθεί δέκα τάλαντα από τους 
φίλους του για να μπορεί να παραμείνει δίκαιος και αδέκαστος. Το δεύτερο 
αναφέρεται στην μομφή εναντίον του από έναν Αθηναίο στρατηγό ο οποίος 
τον κατηγόρησε ως φτωχό. Ο Εφιάλτης τότε φέρεται ότι του απάντησε: «δεν 
αναφέρεις όμως και το άλλο, ότι είμαι δηλαδή δίκαιος».  
-πηγή: Ιστ. Ελλ. Εθν., τ. Γ1, σ, 54 >   
462 π.Χ.: Αθήναι: χαρακτηριστικά ήθους Εφιάλτη: πενία σε συνδυασμό με 
την μεγάλη του παιδεία (: άρα προφανώς η οικογένειά του παλαιότερα θα 
πρέπει να είχε υπάρξει εύπορη και πιθανόν να είχε χάσει την περιουσία της) 
 
462 π.Χ.: Αθήναι: ο Εφιάλτη εισηγείται στον δήμο της Αθήνας την αφαίρεση 
των πολιτικών αρμοδιοτήτων του Αρείου Πάγου  
462 π.Χ.: Αθήναι: μεγάλη πολιτειακή μεταβολή (Εφιάλτης)  
462 π.Χ.: Αθήναι: αφαίρεση πολιτικών αρμοδιοτήτων από Αρειο Πάγο 
(Εφιάλτης)  
462 π.Χ.: Αρειος Πάγος: παραμένει μόνον ως δικαστήριο ανθρωποκτονιών 
και χάνει την δικαιοδοσία του ως Γερουσία  
 
 
462 π.Χ.: Δελφοί: Πύθια (31η Πυθιάς)  
462 π.Χ.: Πύθια: Κάρρωτος από Κυρήνη νίκη σε ιππικούς αγώνες (με 
τέθριππο)  
 
 
 
 
 
462 π.Χ.: Σικελία: ολοκληρώνεται η πτώση των τριών μεγάλων δυναστειών 
(τυραννίδων) στη Σικελία (που είχε αρχίσει από το 471 π.Χ. και 
ολοκληρώθηκε στα 462 π.Χ.)  
462 π.Χ.: Σικελία: ολοκλήρωση πτώσης τυραννίδων  
 
 
462 π.Χ.: Σικελία (Συρακούσαι): οι 7.000 μισθοφόροι του τυράννου Γέλωνος 
επαναστατούν κατά των δημοκρατικών της πόλης των Συρακουσών 
462 π.Χ.: Συρακούσαι: οι 7.000 μισθοφόροι του Γέλωνος καταλαμβάνουν τις 
οχυρές θέσεις της Αχραδινής και της Νήσου  
462 π.Χ.: Συρακούσαι: διχοστασία (δημοκρατικοί vs μισθοφόροι) 
462 π.Χ.: Συρακούσαι: οι δημοκρατικοοί κατέχουν την υπόλοιπη πόλη των 
Συρακουσών εκτός από την Αχραδινή και την Νήσο  
462 π.Χ.: Συρακούσαι: οι δημοκρατικοί κατασκευάζουν τείχος  
462 π.Χ.: Συρακούσαι: συμπλοκές μεταξύ δημοκρατικών και μισθοφόρων  
462 π.Χ.: Συρακούσαι: οι μισθοφόροι δεν μπορούν να υπερβούν το τείχος των 
δημοκρατικών  
462 π.Χ.: Συρακούσαι: οι μισθοφόροι (του Γέλωνος) αντιμετωπίζουν 
πρόβλημα σε ανεφοδιασμό τροφίμων (λόγω του τείχους των δημοκρατικών) 
462 π.Χ.: Συρακούσαι: ναυμαχία μεταξύ δημοκρατικών και μισθοφόρων 
462 π.Χ.: Συρακούσαι: νίκη των δημοκρατικών στη ναυμαχία  
462 π.Χ.: Συρακούσαι: οι μισθοφόροι (στασιασταί) κατέχουν ακόμη την 
Αχραδινή και την Νήσο (οχυρωμένοι σε αυτές τις δύο περιοχές)  
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462 π.Χ.: Αίγυπτος: εξέγερση εναντίον Περσών  (462 π.Χ. – 454 π.Χ.)   
462 π.Χ.: Αίγυπτος: Ιναρως του Ψαμμήτιχου («βασιλεύς Λιβύων των προς 
Αιγύπτω») εξεγείρει επανάσταση εναντίον Περσών (Αρταξέρξη) 
462 π.Χ.: Αίγυπτος: Μάρεια (πόλη στο δυτικό δέλτα του Νείλου): εξέγερση 
Ιναρω  
462 π.Χ.: Αίγυπτος: ο Ιναρως συμπράττει με τον Αμυρταίο, Αιγύπτιο αρχηγό  
462 π.Χ.: Αίγυπτος: Ιναρως του Ψαμμήτιχου ανακηρύσσεται βασιλεύς  
 
461 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο   Εύθιππος  
461 π.Χ.: Σπάρτη: πόλεμος με Μεσσηνίους  
461 π.Χ.: Σπάρτη: κατάληψη Ιθώμης από Σπαρτιάτες  
461 π.Χ.: Σπάρτη: εκδίωξη εκστρατευτικού σώματος Αθηναίων του οποίου 
ηγείτο ο Κίμων Β’  
461 π.Χ.: Αθήναι: την εκδίωξη του εκστρατευτικού σώματος από την Σπάρτη 
την θεωρούν μεγάλη προσβολή (: λόγος επικείμενης εξορίας Κίμωνος Β’)  
 
461 π.Χ.: Αθήναι: οι Μεσσήνιοι (μετά κατάληψη Ιθώμης) καταφεύγουν σε 
Αθηναίους  
461 π.Χ.: Αθήναι: εγκατάσταση εκδιωχθέντων Μεσσηνίων σε Ναύπακτο  
461 π.Χ.: Αθήναι; με εγκατάσταση Μεσσηνίων σε Ναύπακτο οι Αθηναίοι 
ελέγχουν την μία έξοδο του Κορινθιακού κόλπου  
 
 
461 π.Χ.: Αθήναι: διάλυση συμμαχίας με Σπάρτη (: που είχε συναφθεί από το 
481 π.Χ.: Πανελλήνιο Συνέδριο Κορίνθου για απόκρουση Περσών)  
 
461 π.Χ.: Αθήναι: οστρακισμός Κίμων Β' 
461 π.Χ.: Αθήναι: οστρακισμός Κίμωνος Β’  < ρόλος Εφιάλτη και Περικλή στον 
οστρακισμό του Κίμωνος Β’ >  
461 π.Χ.: Αθήναι: ο Περικλής κατηγορεί τον Κίμωνα Β’ ως φίλο των 
Λακεδαιμονίων και ως εχθρό της δημοκρατίας   
461 π.Χ.: Αθήναι: οστρακισμός Κίμωνος Β’  
 < Κίμων Β’, γιος του Μιλτιάδου και της Ηγησιπύλης, πριγκίπισσας από τη 
Θράκη. Ο Κίμων Β’ ανήκε στο γένος των Φιλαϊδών 
 < ο Κίμων Β’: στρατηγός από το 476 π.Χ. κάθε χρόνο. Ο Κίμων Β’ 
αγωνίστηκε για τις φίλιες σχέσεις Αθήνας και Σπάρτης >  
461 π.Χ.: ο Κίμων Β’ εγκαταλείπει μετά τον οστρακισμό του την Αθήνα 
461 π.Χ.: Βοιωτία: ο Κίμων Β’ καταφεύγει στη Βοιωτία μετά τον οστρακισμό 
του στην Αθήνα  
 
 
 
461 π.Χ.: Αθήναι: δολοφονία Εφιάλτη, του Σοφωνίδου   
<δολοφονία Εφιάλτη: οι συντηρητικοί δολοφονούν τον ηγέτη της 
δημοκρατικής παράταξης Εφιάλτη, του Σοφωνίδου>   
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461 π.Χ.: Αθήναι: μετά την δολοφονία του Εφιάλτου, ηγέτης της 
δημοκρατικής παράταξης ο Περικλής  
461 π.Χ.: Αθήνα: Περικλής γίνεται αρχηγός της δημοκρατικής παράταξης 
μετά την δολοφονία του Εφιάλτη  (461 π.Χ. – 429 π.Χ.)  
 
 
 
 
461 π.Χ.: συμμαχία Αθήνας – Μεγάρων  
 < Οι Μεγαρείς έχουν αποστατήσει από την Πελοποννησιακή συμμαχία για 
συνοριακές διενέξεις >  
 
461 π.Χ.: Αθήναι: έλεγχος της θαλασσίας οδού προς τη δύση 
Η Αθήνα με τη συμμαχία με τους Μεγαρείς και με την εγκατάσταση 
Μεσσηνίων στη Ναύπακτο  ελέγχει πλέον τον Κορινθιακό κόλπο  (Ναύπακτος 
- Μέγαρα)  
 
 
 
 
461 π.Χ.: Συρακούσαι: (συνέχεια της στάσης των μισθοφόρων) 
461 π.Χ.: Συρακούσαι: οι παλαιοί μισθοφόροι του Γέλωνος (στασιασταί) 
κατέχουν τις οχυρωμένες θέσεις της Αχραδινής και της Νήσου στις 
Συρακούσες  
461 π.Χ.: Συρακούσαι: οι μισθοφόροι αποφασίζουν να εξέλθουν από τις 
οχυρωμένες θέσεις τους και να δώσουν μάχη κατά των δημοκρατικών σε 
ανοικτό πεδίο  
461 π.Χ.: Συρακούσαι: μάχη σε ανοικτό πεδίο μεταξύ δημοκρατικών και 
μισθοφόρων (στασιαστών)  
461 π.Χ.: Συρακούσαι: νίκη δημοκρατικών κατά μισθοφόρων (στασιαστών)  
 
 
461 π.Χ. Σικελία: επανάσταση του Δουκετίου  
461 π.Χ.: Σικελία: ο Δουκέτιος εκστρατεύει εναντίον της Κατάνης-Αίτνας  
461 π.Χ.: Σικελία: στους νέους κατοίκους της Κατάνης και της Αίτνας είχαν 
δοθεί κατά την εγκατάστασή τους εκεί από τον Ιέρωνα, τον τύραννο των 
Συρακουσών, εδάφη που ανήκαν μέχρι τότε στους αυτόχθονες Σικελούς 
461 π.Χ.: Σικελία: Κατάνη: εκτός από τον Δουκέτιο η Κατάνη δέχεται 
επίθεση παράλληλη και από τους Συρακουσίους (δημοκρατικούς) 
461 π.Χ.: Σικελία: η Κατάνη αντιστέκεται ταυτόχρονα και κατά των Σικελών 
(Δουκέτιος) και των κατά των Συρακουσίων (δημοκρατικοί)  
461 π.Χ.: Σικελία: ήττα Κατάνης από τις δυνάμεις του Δουκετίου και των 
Συρακουσίων  
461 π.Χ.: Σικελία: οι κάτοικοι της Κατάνης εκδιώκονται από την πόλη  
461 π.Χ.: Σικελία: οι εκδιωχθέντες κάτοικοι της Κατάνης εγκαταστάθηκαν 
στην πόλη Ινησσα, που την ονόμασαν και αυτήν επίσης «Αίτνα» 
461 π.Χ.: Σικελία: τώρα στην Κατάνη ξαναγύρισαν οι παλαιοί κάτοικοί της 
που είχαν εκδιωχθεί στα 476 π.Χ. από τον Ιέρωνα.   
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~ 460 π.Χ.: Αθήναι: έλεγχος Κορινθιακού κόλπου ισούται με έλεγχο της οδού 
προς τη Δύση 
 
460 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Φρασικλής (ή Φρασικλείδης) 
460 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Ιπποδάμας (Ερεχθηίδος 
460 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Φρύνιχος (Ερεχθηϊδος) 
460 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Χαριτιμίδης 
460 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Λεωκράτης, του Στροίβου 
460 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Μυρωνίδης, του Καλλίου  
 
460 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (80η Ολυμπιάδα)  
460 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (80η Ολυμπιάδα): Τορύμβας (ή Κορύμβας), 
Θεσσαλός, στάδιον 
460 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (80η Ολυμπιάδα): Αλεξίβιος, Ηραιεύς, 
πένταθλον 
460 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (80η Ολυμπιάδα): Αμησινάς, Βαρκαίος (:Βάρκη 
της Κυρήνης), πάλη  
460 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (80η Ολυμπιάδα): Σώστρατος, Πελληνεύς, 
στάδιον παίδων 
460 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (80η Ολυμπιάδα): Αλκιμέδων, Αιγινήτης, πάλη 
παίδων 
460 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (80η Ολυμπιάδα): Κυνίσκος, Μαντινεύς, πυγμή 
παίδων 
460 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες: ο Κυνίσκος από την Μαντίνεια, παις νικητής 
στην πυγμαχία (:αγώνες παίδων)  
460 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες: (80η Ολυμπιάδα)  ο Αρκεσίλαος Δ’, βασιλεύς 
της Κυρήνης, νικά σε ιππικούς αγώνες (με τέθριππο)  
460 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (80η Ολυμπιάδα): Αρκεσιλάου Δ’, βασιλέως της 
Κυρήνης, τέθριππον  
 
 
 
460 π.Χ.: Αθήνα: συμμαχία Αθήνας – Μεγάρων (Περικλής)  
 
 
 
460 π.Χ.: Ολυμπία: ναός του Διός (Γλυπτική): μετόπη της ανατολικής 
πλευράς 
< Οι μετόπες απεικόνιζαν τους άθλους του Ηρακλή. Κοσμούσαν τον πρόναο 
του ναού του Διός στην Ολυμπία. Στη συγκεκριμένη μετόπη εικονίζεται ο 
άθλος του Ηρακλή με τα βόδια του Γηρυόνη. Ο Ηρακλής έπρεπε να 
θανατώσει το τρισώματο τέρας και να οδηγήσει τα βόδια του τεράστιου 
κοπαδιού στον Ευρυσθέα.  
Στην παράσταση διακρίνεται αριστερά ο Ηρακλής, ενώ ετοιμάζεται να 
καταφέρει κτύπημα στο τέρας. >  
 
 
460 π.Χ.: Ολυμπία: ναός του Διός (Γλυπτική): μετόπη της δυτικής πλευράς 
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του ναού του Διός  
< Ο άθλος του Ηρακλή με τις Στυμφαλίδες όρνιθες. Αυτός ο άθλος 
απεικονίζεται στην τρίτη μετόπη  του οπισδόδομου του ναού του Διός. Στην 
ανάγλυφη σκηνή ο Ηρακλής έχει ήδη πραγματοποιήσει τον άθλο και 
προσφέρει μερικά από τα θανατωμένα σαρκοβόρα πτηνά στην θεά Αθηνά (: η 
θεά Αθηνά τον είχε βοηθήσει να επιτύχει τον άθλο του)>. Η θεά Αθηνά 
εικονίζεται καθισμένη σε βράχο, άοπλη, φορώντας την αιγίδα. Η θεά Αθηνά 
στρέφεται με χάρη προς τον Ηρακλή για να πάρει τα νεκρά πτηνά με το δεξί 
της χέρι. >  
 
 
 
460 π.Χ.: Ολυμπία: ναός του Διός (Γλυπτική): μετόπη της δυτικής πλευράς 
του ναού του Διός 
 < Η τέταρτη μετόπη του οπισθόδομου του ναού του Διός στην Ολυμπία 
απεικονίζει τον άθλο του Ηρακλή με τον ταύρο της Κνωσού. >  
 
 
460 π.Χ.: Γλυπτική/Πλαστική: τα παλαιότερα έργα του Πολυκλείτου 
 (Πολύκλειτος, Αργείος γλύπτης: ανήκει στην τριάδα των μεγάλων γλυπτών 
των κλασσικών χρόνων: Μύρων, Πολύκλειτος, Φειδίας)  
 
460 π.Χ.: Γλυπτική: Πολύκλειτος – τα παλαιότερα έργα του: 
τα παλαιότερα έργα του Πολυκλείτου, ανδριάντες αθλητών, χρονολογούνται 
γύρω στα 460 π.Χ. και 452 π.Χ.  
 
 
 
 
460 π.Χ.: (κεραμεική): αγγειογράφος Νιόβις, αθηναϊκό αγγείο (:θέμα: «η 
Αρτεμις και ο Απόλλων νικούν τα παιδιά της Νιόβης»)  
 
460 π.Χ.: (κεραμεική): ερυθρόμορφη οινοχόη (του ζωγράφου των Βρυξελλών): 
[θέμα: ο Οδυσσέας επιτιθέμενος με ξίφος εφορμά κατά της Κίρκης (η Κίρκη 
παριστάνεται στην άλλη όψη του αγγείου) επειδή εκείνη με τα μάγια της είχε 
προσπαθήσει να κρατήσει εκείνον  και τους συντρόφους του κοντά της]   
(Παρίσι, Λούβρου)  
 
460 π.Χ.: (κεραμεική): ερυθρόμορφη στάμνος (του ζωγράφου Ερμώνακτα): 
[θέμα: οι Μαινάδες σκοτώνουν τον Ορφέα (μία μαινάδα επιτίθεται με τον 
θύρσο κατά του Ορφέα, ενώ δύο άλλες μαινάδες σηκώνουν πέτρες για να 
λιθοβολήσουν τον Ορφέα] (Παρίσι, Louvre)  
 
~460 π.Χ.: (κεραμεική): ερυθρόμορφη στάμνος (του ζωγράφου Ερμώνακτα): 
[θέμα: η θεά Αθηνά αναδέχεται από τη Γη τον Εριχθόνιο] (Μόναχο)  
 
460 π.Χ.: (κεραμεική): Ακράγας: ερυθρόμορφη υδρία (του ζωγράφου του 
Ακράγαντα): [θέμα: ο Εμής επιτίθεται στον Αργο, τον φύλακα της Ιώς] 
(Boston, Museum of Fine Arts)  
 



 

14
3 

460 π.Χ.: (κεραμεική): λήκυθος λευκού βάθους (του ζωγράφου του Αχιλλέα) 
[θέμα: ο Ακρίσιος]  (Βέρνη, συλλογή Jucker)  
 
460 π.Χ.: (κεραμεική): ερυθρόμορφος κρατήρας με κιονόσχημες λαβές [θέμα: 
η τρέλα του Σαλμωνέα (στην εικόνα: ο Σαλμωνέας, βασιλιάς της Ηλιδος, σε 
κατάσταση μανίας προκαλεί τους θεούς, τους απειλεί με το ξίφος του, ενώ 
ετοιμάζει να εκσφενδονίσει με το δεξί του χέρι ομοίωμα του κεραυνού)] 
(Chicago, The Art Institute)   
 
~460 π.Χ.: (κεραμεική): ερυθρόμορφος κρατήρας με ελικωτές λαβές (του 
ζωγράφου του Βορέα) [θέμα: ο Νεοπτόλεμος αποχαιρετά τους δικούς του πριν 
φύγει για την Τροία] (Ferrara, Museo Archeologico di Spina)   
 
~460 π.Χ.: (κεραμεική): ερυθρόμορφη στάμνος (του ζωγράφου Ερμώνακτα) 
[θέμα: η αρπαγή της Αίγινας από τον Δία]  (Roma, Musei Vaticani)  
 
 
 
460 π.Χ.: Αίγυπτος: εξέγερση   κατά  Περσών  
460 π.Χ.: Αίγυπτος: ο Ιναρως αποστέλλει πρέσβεις στην Αθήνα και ζητά 
συμμαχία  
460 π.Χ.: Αθήναι: πρέσβεις του Ιναρω στην Αθήνα: ζητούν συμμαχία με την 
Αθήνα και υπόσχεται στην Αθήνα πως εάν ελευθερωθεί η Αίγυπτος θα 
βοηθήσει την Αθήνα πολλαπλάσια  
460 π.Χ.: Αθήναι: συμμαχία Αθήνας και Ιναρω  
460 π.Χ.: Αθήναι: έγκριση για συνολική βοήθεια από 300 τριήρεις προς 
Ιναρω  
460 π.Χ.: Αθήναι: η απόφαση για αποστολή βοήθειας στον Ιναρω είχε την 
ένθερμη επιδοκιμασία του δήμου (:πηγή: Διόδωρος)  
460 π.Χ.: Αθήναι: διατάσσουν την ισχυρή μοίρα του συμμαχικού στόλου (200 
πλοία) που βρισκόταν στην Κύπρο να κατευθυνθεί προς την Αίγυπτο προς 
υποστήριξιν του Ιναρω  
460 π.Χ.: Κύπρος: 200 πλοία της Α’ Αθ. συμμαχίας πλέουν προς την Αίγυπτο  
460 π.Χ.: Περσία: ο Αρταξέρξης ετοιμάζει για την καταστολή της εξέγερσης 
στην Αίγυπτο στρατό από 400.000 χιλιάδες πεζικό και 80 πλοία με αρχηγό τον 
Αχαιμενίδη (αδελφός του Αρταξέρξη) <:πηγή: Κτησίας> 
 
 
 
 
 
 
459 π.Χ.: Αθήναι: αποστολή εκστρατευτικού σώματος σε Αίγυπτο (για 
βοήθεια Αιγυπτίων)  
       <  Αθηναϊκή εκστρατεία στην Αίγυπτο: 460/459 -454 π.Χ. >  
 
459 π.Χ.: Αίγυπτος: η στρατιά των Περσών (Αχαιμενίδης) φθάνει στην 
Αίγυπτο 
459 π.Χ.: Αίγυπτος: στρατιά Περσών στρατοπεδεύει κοντά στον Νείλο  
459 π.Χ.: Αίγυπτος: ο Ιναρως έχει συγκεντρώσει στρατό από Αίγυπτο και 
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Λιβύη και αναμένει τον αθηναϊκό στόλο 
459 π.Χ.: Αίγυπτος: άφιξη αθηναϊκού στόλου (Χαριτιμίδης) 
459 π.Χ.: Αίγυπτος: ο Χαριτιμίδης (αρχηγός στόλου) αναπλέει τον Νείλο 
459 π.Χ.: Αίγυπτος: Πίμπρημι (δυτική πλευρά του δέλτα του Νείλου) 
459 π.Χ.: Αίγυπτος: μάχη στην Πίμπρημι (νίκη Ιναρω και Αθηναίων εναντίον 
Περσών) 
459 π.Χ.: Αίγυπτος: μάχη στην Πίμπρημι (:πηγή: Διόδωρος) οι Αθηναίοι 
οπλίται επιτυγχάνουν ρήγμα στις τάξεις των Περσών 
459 π.Χ. Αίγυπτος: μάχη στην Πίμπρημι: θάνατος Αχαιμενίδη (αρχηγός 
Περσών) 
459 π.Χ.: Αίγυπτος: μάχη στην Πίμπρημι: κύριοι συντελεσταί της νίκης – 
στήνουν τρόπαιο στο πεδίο της μάχης  
 
 
 
459 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Φιλοκλής 
459 π.Χ.: Αθήναι: πόλεμος με Σπάρτη  
 < 459 – 446 π.Χ.: Α’ Πελοποννησιακός πόλεμος (Αθήνα – Σπάρτη) >  
 
 
 
 
 
 
459 π.Χ.: Σπάρτη: τέλος βασιλείας Πλείσταρχος (:Αγιάδαι) 
459 π.Χ.: Σπάρτη: άνοδος βασιλείας Πλειστοάναξ   (:Αγιάδαι) 
 < Πλειστοάναξ (εξάδελφος του Πλειστάρχου, γιος του Κλεομένους Α’):459 
π.Χ. – 409 π.Χ.>   
 
 
 
 
458 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο  Αβρων 
458 π.Χ.: Αθήναι: ο Περικλής εκλέγεται στρατηγός (η πρώτη εκλογή του από 
τις 23) 
 
 
 
458 π.Χ.: Αθήναι: κτίσιμο Μακρών Τειχών (από Αθήνω έως Πειραιά)  
 
 
 
 
 
 
458 π.Χ.: συμμαχία Αθήνας με Εγεστα  (Περικλής)  
     < Εγεστα: πόλη της Β.Δ. Σικελίας 
Η Εγεστα: πόλη μικρή αλλά πολύτιμη για τα συμφέροντα της Καρχηδόνος. Ο 
Περικλής βλέπει στη συμφωνία με την Εγεστα την πραγματοποίηση των 
σχεδίων του για επέκταση της Αθήνας προς τη Δύση >  



 

14
5 

 
 
458 π.Χ.: Αθήναι: ο Λεωκράτης (στρατηγός) υποτάσσει την Αίγινα  
458 π.Χ.: Αίγινα: υποτάσσεται σε Αθήνα  
 
458 π.Χ.: Αθήναι: ο Μυρωνίδης (στρατηγός) νικά στη Μεγαρίδα τους 
Κορινθίους  
 
 
 
458 π.Χ.: Αθήναι (Μ. Διονύσια): ο Αισχύλος πρώτη νίκη (: η τελευταία του): 
με την τριλογία «Ορέστεια»: «Αγαμέμνων», «Χοηφόροι», «Ευμενίδες» και το 
σατυρικό δράμα: «Πρωτεύς»  
458 π.Χ.: Αθήναι: Αισχύλος, «Ορέστεια»   
    < Ορέστεια: η μοναδική διασωζόμενη τριλογία >  
     < Ορέστεια: Αγαμέμνων, Χοηφόροι, Ευμενίδες>     
 
 
457 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Μνησιθείδης 
457 π.Χ.: Αθήναι: ο Περικλής εκλέγεται ως στρατηγός (η 2η εκλογή του ως 
στρατηγού) 
 
 
457 π.Χ.: Σπάρτη: εισβολή στην Τανάγρα της Βοιωτίας (11.500)  
  
 
457 π.Χ.: μάχη Τανάγρας (Σπάρτη – Αθήνα) (: νίκη Σπάρτης) 
457 π.Χ.: μάχη Τανάγρας (Βοιωτία): ήττα Αθηναίων από Σπάρτη  
457 π.Χ.: μάχη Τανάγρας: δυνάμεις Σπάρτης: 11.500 / δυνάμεις Αθήνας: 
14.000  
457 π.Χ.: μάχη Τανάγρας: οι Θεσσαλοί ιππείς (παρά την συμμαχία Αθ – 
Θεσσαλίας του 462 π.Χ.) τάσσονται υπέρ των Σπαρτιατών  
457 π.Χ.: μάχη Τανάγρας: ο εξόριστος Κίμων επιστρέφει από εξορία για να 
πολεμήσει με τους Αθηναίους 
457 π.Χ.: μάχη Τανάγρας: ο Περικλής δεν δέχεται τον Κίμωνα (εξόριστο)  
457 π.Χ.: μάχη Τανάγρας: ο Περικλής πολεμά με μεγάλη γενναιότητα  
457 π.Χ.:μάχη Τανάγρας: αμέσως μετά την μάχη ο Περικλής υποβάλλει 
ψήφισμα για ανάκληση του Κίμωνος  
 
 
457 π.Χ.: Φωκείς: προσαρτούν τους Δελφούς με την βοήθεια των Αθηναίων  
(Οι Φωκείς θα προσαρτήσουν τους Δελφούς από το 457 π.Χ. μέχρι το 449 π.Χ. 
/ και από το 448 π.Χ. μέχρι το 446 π.Χ.) 
 
 
 
 
457 π.Χ.: Αθήναι: (εσωτερική πολιτική): νόμος Περικλή για εκλογή ζευγιτών 
ως αρχόντων  
457 π.Χ.: Αθήναι: (νόμος Περικλή): η εκλογή αρχόντων και από την τρίτη 
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τάξη (ζευγίται) 
457π.Χ.: Αθήναι: εκδημοκρατισμός πολιτεύματος: οι ζευγίται μπορούν πλέον 
να εκλέγονται ως ανώτατοι άρχοντες  
 < οι θήται: η τέταρτη τάξη θα απολαύσουν αυτό το προνόμιο κατά τον Δ’ αι. 
π.Χ.>  
457 π.Χ.: Αθήναι: (πολιτειακή αλλαγή): με το δικαίωμα ζευγιτών να 
εκλέγονται ως «Εννέα άρχοντες» αλλάζει πλήρως και ο τρόπος ανάδειξης των 
«Εννέα αρχόντων» 
 
 
 
456 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο   Καλλίας  
456 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Τολμίδης, του Τολμαίου  
 
 
456 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (81η Ολυμπιάδα) 
456 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (81η Ολυμπιάδα): Πολύμναστος, Κυρηναίος, 
στάδιον 
456 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (81η Ολυμπιάδα): Λεοντίσκος, Μεσσήνιος 
Σικελιώτης (: από την Μεσσήνη της Σικελίας), πάλη  
456 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (81η Ολυμπιάδα): Τιμάνθης, Κλεωναίος, 
παγκράτιον  
456 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (81η Ολυμπιάδα): Ενατίων, Αρκάς, στάδιον 
παίδων 
456 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (81η Ολυμπιάδα): Φρύνιχος, πάλη παίδων  
456 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (81η Ολυμπιάδα): Αλκαίνετος, Λεπρεάτης 
(:Λέπραιον Κορινθίας), πυγμή παίδων 
456 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες: νικητής ο Αλκαινέτος, Λεπρεάτης, παις στην 
πυγμαχία (:αγώνες παίδων)  
456 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (81η Ολυμπιάδα): Μνασέας, Κυρηναίος, 
οπλίτης δρόμος  
456 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (81η Ολυμπιάδα): Διακτορίδου, Λάκωνος, 
τέθριππον 
456 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (81η Ολυμπιάδα): Αιγίας,  κέλης  
 
 
456 π.Χ.: Αίγυπτος: ο Περσικός στρατός (Μεγάβυζος) φθάνει σε Αίγυπτο για 
καταστολή  εξέγερσης  
 
 
456 π.Χ.: Σικελία: (Γέλα): θάνατος του Αισχύλου (3ο ταξίδι Αισχύλου σε 
Σικελία)  
456 π.Χ.: Γέλα Σικελίας: θάνατος Αισχύλου (τραγωδού)  
456 π.Χ.: Σικελία (Γέλα): ο Αισχύλος θάβεται στη Γέλα της Σικελίας όπου 
και είχε αποθάνει  
 
 
455 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο  Σωσίστρατος  
455 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός<ς ο Μυρωνίδης, του Καλλίου  
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455 π.Χ.: Αθήναι: ο Μυρωνίδης (στρατηγός) νικά τους Βοιωτούς  
 
455 π.Χ.: Αθήναι:  Τολμίδης (στρατηγός) πυρπολεί το Γύθειο (τον λιμένα των 
Σπαρτιατών)  
455 π.Χ.: Γύθειο: πυρπόληση από Αθηναίους (Τολμίδης)  
455 π.Χ.; πυρπόληση Γυθείου: αλλαγή στον τρόπο πολέμου των Αθηναίων 
(επιδρομές στα παράλια Λακεδαίμονος. Η Σπάρτη δέχεται απρόβλεπτο 
πλήγμα) 
 
 
455 π.Χ.: Αθήναι: (Διονύσια): Ευριπίδης, «Πελιάδες»  (3ο βραβείο Τραγωδία) 
< Ο Ευριπίδης, σαράντα χρονών, παίρνει μέρος για πρώτη φορά σε 
δραματικό αγώνα>  
 
 
455 π.Χ.: Μακεδονία: άνοδος στο θρόνο Περδίκκας Β’  
 < Ο Περδίκκας Β’: είναι γιος του Αλεξάνδρου Α’  
 < Ο Περδίκκας Β’ στον Πελοποννησιακό πόλεμο υποστήριξε την Σπάρτη, αν 
και ήταν σύμμαχος των Αθηναίων >  
 
 
 
454 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Αρίστων 
454 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: ο Περικλής, του Ξανθίππου (Χολαργεύς) (:η 3η 
εκλογή του ως στρατηγού)  
 
 
454 π.Χ.: η αθηναϊκή εκστρατεία στην Αίγυπτο καταλήγει σε καταστροφή 
(460-454 π.Χ.)  
 
454 π.Χ.: Αίγυπτος: πανωλεθρία αθηναϊκού εκστρατευτικού σώματος στην 
Αίγυπτο  
454 π.Χ.: Αίγυπτος: Μέμφις: ήττα Αθηναίων στην Μέμφιδα της Αιγύπτου  
    < η εκστρατεία των Αθηναίων στην Αίγυπτο: 460 π.Χ. – 454 π.Χ. >  
454 π.Χ.: Αθήνα: ήττα Αθηναίων στην εκστρατεία στην Αίγυπτο  
454 π.Χ.: Κυρήνη: Αθηναίοι διασωθέντες από Αίγυπτο φθάνουν σε Κυρήνη  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
454 π.Χ.: μεταφορά  συμμαχικού ταμείου από τη Δήλο στην Αθήνα –Α’ Αθ. 
Συμμ. 
      ( το ταμείο της Α’ Αθ. συμμ: στον πρόδομο του Παρθενώνος) 
454 π.Χ.: Α’ Αθ. Συμμαχία: μεταφορά συμμαχικού ταμείου:  η πρόταση για 
την μεταφορά του συμμαχικού ταμείου από τη Δήλο στον Παρθενώνα είχε 
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γίνει από τους Σαμίους.  
454 π.Χ.: μεταφορά συμμαχικού ταμείου: Ο πραγματικός λόγος είναι η 
κατάπνιξη της εξέγερσης της Αιγύπτου από τους Πέρσες και ο αναμενόμενος 
Περσικός κίνδυνος   
 
454 π.Χ.: Α’ Αθ. συμμ: εκείνη τη χρονιά (λόγω της ήττας των Αθηναίων στην 
Αίγυπτο) πολλές συμμαχικές πόλεις δεν κατέβαλαν την ετήσια εισφορά  
454 π.Χ.: Α’ Αθ. συμμ: ο συνολικός φόρος που εισπράχθηκε στα 454 π.Χ. 
ήταν: 383 ή 333 τάλαντα σε ασήμι και 30 τάλαντα σε ήλεκτρον 
 
454 π.Χ.: Α’ Αθ. συμμ.: τον φόρο έφερναν στην Αθήνα οι σύμμαχοι στις 
εορτές των Διονυσίων, τον μήνα Ελαφηβολιώνα  
454 π.Χ.: Α’ Αθ. συμμ: οι «ελληνοταμίαι»: δέχονταν τους συμμάχους με την 
εισφορά τους μπροστά στη Βουλή  
οι ελληνοταμίαι»: κατέγραφαν το ποσό του φόρου και ονόματα των 
συμμαχικών πόλεων 
 
454 π.Χ.: Αθήναι: οι «εκλογείς»: όταν μία πόλη που ανήκε στην Α’ Αθ. συμμ. 
δεν απέστελλε τον συμμαχικό φόρο της, τότε η Αθήνα εξουσιοδοτούσε τους 
«εκλογείς» (έκτακτους αιρετούς υπαλλήλους που προέρχονταν από την τάξη 
των πεντακοσιομεδίμνων) να φροντίσουν για την άμεση είσπραξη της 
εισφοράς.  
454 π.Χ.: Αθήναι: αι «αργυρολόγοι νήες»: η ναυτική δύναμη που βρισκόταν 
στην υπηρεσία των «εκλογέων» για  την είσπτραξη του φόρου και οι οποίες 
διοκούνταν από έναν ή περισσοτέρους στρατηγούς  
η εμφάνιση των «αργυρολόγων νηών» στις συμμαχικές πόλεις ήταν επίδειξη 
της ναυτικής δύναμης των Αθηνών  
454 π.Χ.: Α’ Αθ. συμμ: η μεγάλη απόσταση των συμμαχικών πόλεων από την 
Αθήνα δεν καθιστούσε εύκολη την είσπραξη της εισφοράς (: παρατηρούνταν 
καθυστερήσεις στην καταβολή)  
 
 
454 π.Χ.: Α’ Αθ. συμμ: κάθε 4 χρόνια γίνεται αναθεώρηση των οικονομικών 
της συμμαχίας  (δηλ. στα 450 π.Χ., στα 446 π.Χ., κ.ο.κ.)  
 
 
 
454 π.Χ.: Αθήνα: εκστρατεία κατά της Φαρσάλου στη Θεσσαλία  
 <: η εκστρατεία των Αθηναίων γίνεται παρά την συμμαχία του 462 π.Χ. 
μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλίας >  
  <: η Φάρσαλος: η σπουδαιότερη πόλη της «Τετράδος» Φθιώτιδος. Από τις 
σπουδαιότερες πόλεις της Θεσσαλίας.  
 
 
454 π.Χ.: Αθήναι: αποστολή εις Κορινθιακόν κόλπον (στρατηγός Περικλής) 
454 π.Χ.: Σικυών: απόβαση Αθηναίων στη Σικυώνα 
454 π.Χ.: Σικυών: μάχη Αθηναίων – Σικυωνίων (:Περικλής)  
454 π.Χ.: Σικυών: νίκη Αθηναίων (Περικλής)  
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454 π.Χ.: Μακεδονία: θάνατος Αλέξανδρος Α’  
 
454 π.Χ.: Μακεδονία: Περδίκκας Β’ ανοδος στο θρόνο  
  <: Περδίκκας Β’: πρεσβύτερος υιός Αλεξάνδρου Α’  (454 – 413 π.Χ.)>  
  <: αδελφοί Περδίκκα Β’: Φίλιππος, Αλκέτας, Αμύντας, Μενέλαος >  
 <: Περδίκκας Β’: αξίωση Φιλίππου για συγκυβέρνηση>  
 <: Περδίκκας Β΄: κατορθώνει να θεωρείται εκείνος ως βασιλεύς της 
Μακεδονίας>  
 <: Περδίκκας Β’: μόνιμο πρόβλημα ο ανταγωνισμός Αθηναίων και 
Μακεδονίας για την περιοχή του Κάτω Στρυμόνος >  
<: Περδίκκας Β’: αναγνωρίζεται από Αθηναίους ως φίλος και σύμμαχος για 
κάποια χρόνια>  
 
 
 
 
 
 
453 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Λυσικράτης 
453 π.Χ.: Αθήναι: ο Περικλής εκλέγεται ως στρατηγός (:η 4η εκλογή του ως 
στρατηγού) 
 
453 π.Χ.: Αθήναι: 1ος γάμος Περικλή 
 < Ο Περικλής παντρεύεται αργά: 39 ετών. Το όνομα της πρώτης συζύγου του 
είναι άγνωστο. Από αυτό τον γάμο ο Περικλής αποκτά δύο γιους: τον 
Ξάνθιππο και τον Πάραλο. Η πρώτη σύζυγος του Περικλή ήταν 
ξαναπαντρεμένη πριν από μερικά χρόνια με τον Ιππόνικο, του Καλλίου, Ο 
Καλλίας, του Ιππονίκου, ο νεώτερος ήταν γιός της (: δες στον διαλ. 
«Πρωταγόρας», όπου διεξάγεται στην οικία του Καλλίου, του Ιππονίκου και 
εκεί παρευρίσκονται τα ετεροθαλή του αδέλφια ο Ξάνθιππος και ο Πάραλος, 
γιοι της μητέρας του από τον δεύτερο γάμο της με τον Περικλή>  
 
453 π.Χ.: Σικελία: Συρακούσαι: αναλαμβάνουν ναυτικές επιχειρήσεις κατά 
των Τυρρηνών 
453 π.Χ.; Σικελία: ο Φάυλλος εκλέγεται ναύαρχος – εντολή για πλου προς 
Τυρρηνία  
453 π.Χ.: Σικελία: Φάυλλος: κατευθύνεται προς νήσο Αιθάλεια (νήσο Ελβα)  
453 π.Χ.: Σικελία: Φάυλλος καταλαμβάνει την νήσο Αιθάλεια (νήσο Ελβα)  
453 π.Χ.: Φάυλλος: δωροδοκείται από Τυρρηνούς και επιστρέφει σε Σικελία  
453 π.Χ.: Σικελία: καταδίκη Φάυλλου ως προδότη / εξορία Φάυλλου  
 
 
 
 
452 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Χαιρεφάνης 
 
 
 
452 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (82η Ολυμπιάδα) 
452 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες: νικητής Αριστίων από την Επίδαυρο στην 
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πυγμαχία  
452 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες: νικητής ο Κλεόδωρος, παις στην πυγμαχία 
(:αγώνες παίδων) 
452 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες: 1η νίκη του Δαμάγητος στο παγκράτιον 
452 π.Χ.; Ολυμπιακοί αγώνες: Δαμάγης (εξ Ιαλυσού Ρόδου): πρώτη νίκη του 
στο παγκράτιον  
 < Δαμάγητος: γιος του Διαγόρα / αδελφός του Ακουσίλα, αδελφός του 
Δωριέως >  
 
 
451 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Αντίδοτος  
451 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Κίμων, του Μιλτιάδου (Λακιάδης) 
451 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Αναξικράτης 
 
451 π.Χ.: Αθήνα: συμμαχία Αθήνας – Σπάρτης  (πενταετείς σπονδαί)  
451 π.Χ.: Αθήνα: ανάκληση Κίμωνος σε Αθήνα (από εξορία)  
451 π.Χ.: Αθήνα: επιστροφή Κίμωνος Β’  
    < πολιτική συμφωνία Περικλή – Κίμωνος:  
           ο Κίμων εξωτερικό: με 200 πλοία εκτός Αθηνών 
          ο Περικλής διοικεί την Αθήνα >  
 
451 π.Χ.: Αθήναι: (εσωτερική πολιτική): Περικλής:  νόμος ιθαγένειας  
451 π.Χ.: Αθήναι: (Περικλής): νόμος για πολιτικά δικαιώματα  
   < με τον συγκεκριμένο νόμο Αθηναίοι πολίται θα θεωρούνταν μόνον όσοι 
προέρχονταν και από πατέρα και από μητέρα Αθηναία.  
 < πλήγμα στους «μητρόξενους»: δηλαδή κυρίως σε μέλη της ελίτ, οι οποίοι 
είχαν μητέρες, εύπορες, που δεν ήταν Αθηναίες, (π.χ. Θεμιστοκλής, 
Μιλτιάδης). Οι επιγαμίες συνηθίζονταν ανάμεσα σε οικογένειες 
αριστοκρατικές από διαφορετικές πόλεις προκειμένου να ενισχυθούν οι 
δεσμοί και η αλληλοϋποστήριξη αναμεταξύ τους>  
 
 
 
451/450 π.Χ.: Αθήναι: ο Ψαμμήτιχος (βασιλεύς των Αιγυπτίων) στέλνει ως 
δωρεά 40.000 μεδίμνους σίτου  
  < κατά την διανομή του σίτου στην Αθήνα ενεργοποιείται ο νόμος της 
ιθαγένειας του Περικλέους >  
 
 
450 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Ευθύδημος (ή Εύθυνος) 
450 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Τολμίδης, του Τολμαίου  
450 π.Χ.: Αθήναι: θάνατος του Κίμωνος Β’ (υιού του Μιλτιάδου)  
450 π.Χ: θάνατος Κίμων Β’  
 
450 π.Χ.: Α’ Αθ. συμμ: αναθεώρηση συμμαχικής εισφοράς στη Νησιωτική 
περιοχή: μείωση συμμαχικού φόρου σε 6 πόλεις, μόνον σε μία πόλη έχουμε 
αύξηση της συμμαχικής εισφοράς  
 
 
450 π.Χ.: Αθήνα: συμμαχία με Ρήγιον και Λεοντίνους (Περικλής)  



 

15
1 

 
 
 
 
 
450 π.Χ.: Αθήνα: γένν. Αλκιβιάδης, του Κλεινίου   
< Αλκιβιάδης: γιος του Κλεινία πρεσβυτέρου και της αδελφής του 
Περικλέους: ο Αλκιβιάδης είναι ο πρωτότοκος γιος του ζεύγους >   
 
 
450 π.Χ.: Αθήναι: το Στρατηγείον (στην Αγορά)  
450 π.Χ.: Αθήναι: το Στρατηγείον (: στη Ν.Δ. γωνία της Αγοράς) 
450 π.Χ.: Αθήναι: το Στρατηγείον (: η έδρα του σώματος των Στρατηγών) 
 
 
450 π.Χ.: Αθήναι: Αγορά (έναρξη οικοδόμησης του ναού του Ηφαίστου) 
 < Ο ναός του Ηφαίστου θα αργήσει να ολοκληρωθεί. Τα έργα του 
Περικλέους στην Ακρόπολη προηγήθηκαν σε προτεραιότητα. Ετσι ο ναός του 
Ηφαίστου ολοκληρώθηκε μετά το 421 π.Χ.. Τα επίσημα εγκαίνιά του έγιναν 
στα 416 π.Χ. ή 415 π.Χ. >  
 
~ 450 π.Χ.: Αθήναι: το Δεσμωτήριον (στην Αγορά) (στα μέσα του Ε’ αι. π.Χ.) 
450 π.Χ.: Αθήναι: το Δεσμωτήριον (: πώρινο κτήριο ιδιότυπης κάτοψης) 
 
 
450 π.Χ.: Μακεδονία: πιθανή ημερομηνία θανάτου του Αλεξάνδρου Α’ του 
Φιλέλληνος  
  (: η άλλη ημερομηνία θανάτου του Αλεξάνδρου Α’: 440 π.Χ. ) 
 (: τον διαδέχεται στο θρόνο ο γιος του, ο Περδίκκας Β’)  
 
450 π.Χ.: Μακεδονία: πιθανή ημερομηνία ανάρρησης στο θρόνο του 
Περδίκκα Β’  
  < Περδίκκας Β’: 450 π.Χ. ή 440 π.Χ. έως 413 π.Χ. >  
  < Ο Περδίκκας Β’ ήταν γιος του Αλεξάνδρου Α’ του Φιλέλληνος >  
 
 
450 π.Χ.: Κ. Ιταλία: Σίρις: καταστρέφεται η Σίρις  
 < Η Σίρις, πόλη της Λευκανίας, είχε ιδρυθεί από από Ιωνες αποίκους από την 
Κολοφώνα (Κολοφώνιοι).  
Θέση Σίρεως: στην ανατολική πλευρά της Κ. Ιταλίας, στον κόλπο του 
Τάραντος. Βρισκόταν κάτω από την Ηράκλεια (που ήταν δωρική αποικία).  
Η Σίρις είχε έλθει σε πόλεμο με το Μεταπόντιον (Αχαιοί), την Σύβαριν 
(Αχαιοί) και τον Κρότωνα (Αχαιοί).  
Μετά την καταστροφή της στα 450 π.Χ. η Σίρις αργότερα ανοικοδομήθηκε 
ως επίνειον της Ηράκλειας >  
 
 
 
 
450 π.Χ.: Περσία: εξέγερση του Μεγάβυζου στη Συρία  
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~450 π.Χ.: (κεραμεική): ερυθρόμορφος κρατήρας με κιονόσχημες λαβές (του 
ζωγράφου του Ορφέα): [θέμα: ο Ορφέας σαγηνεύει τους Θράκες με τη 
μουσική του: Στην εικόνα φαίνονται συνεπαρμένοι από την μουσική του 
Ορφέως ακόμη και οι αγροίκοι Θράκες που σαγηνευμένοι (σαν 
μαρμαρωμένοι) τον ακούν να κρούει τη λύρα του] (West Berlin, Staatiche 
Museen)   
~450 π.Χ.: (κεραμεική): ερυθρόμορφη υδρία (του ζωγράφου της Παρισινής 
Κενταυρομαχίας): θέμα της ο Δαναός και οι κόρες του στην παραλία του 
Αργους (Μόναχο) 
~450 π.Χ.: (κεραμεική): ερυθρόμορφος σκύφος (του ζωγράφου της 
Παντοξένας:450 π.Χ.-440 π.Χ.) [θέμα: η Ηώς κυνηγά τον Τιθωνό]  (Paris, 
Bibliotheque Nationale)  
~450 π.Χ.: ερυθρόμορφη πελίκη (του ζωγράφου της Γέννησης της Αθηνάς): 
θέμα της: ο Ποσειδώνας και η Αμυμώνη  (Ρώμη, Villa Giulia)  
 
~450 π.Χ.: (κεραμεική) ερυθρόμορφος σκύφος (του ζωγράφου της Πηνελόπης) 
[θέμα: η εορτή της Αιώρας]  (Ανατολικό Βερολίνο, Staatische Museum)  
 
~450 π.Χ.: (κεραμεική): ερυθρόμορφος κρατήρας με ελικωτές λαβές (του 
ζωγράφου των Νιοβιδών) [θέμα: ο Αχιλλέας αποχαιρετά τη Δηιδάμεια]  
(Boston, Museum of Fine Arts) 
 
 
 
 
 
 
449 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Πεδιεύς 
 
449 π.Χ.: Αθήναι: ο Περικλής χωρίζει από τον πρώτο γάμο του μετά από 
συμβίωση 4 ή 5 ετών  
< Η πρώτη σύζυγος του Περικλή, τέως σύζυγος του Ιππονίκου, 
ξαναπανρεύεται για Τρίτη φορά. Αγνωστο το όνομα του τρίτου συζύγου της>  
449 π.Χ.: Αθήναι: 2ος γάμος Περικλή. Ο Περικλής παντρεύεται την Ασπασία  
< Ο Περικλής ήταν τότε 43 ετών. Η Ασπασία από την Μίλητο της Μ. Ασίας. 
Με την Ασπασία έκανε ένα γιο τον Περικλή, τον νεώτερο.  
Η Ασπασία ανέλαβε και τα δύο τέκνα του Περικλή από τον πρώτο γάμου, τον 
Ξάνθιππο και τον Πάραλο. Αυτή ήταν μια ασυνήθιστη συμβίωση για τα ήθη 
εκείνης της εποχής >  
 
 
449 π.Χ.: Κίτιον της Κύπρου  
449 π.Χ.: θάνατος του Κίμωνος Β’ στο Κίτιον της Κύπρου  
                < κατ’ άλλους στα 450 π.Χ.>  
 
449 π.Χ.: Κύπρος: μάχη στη Σαλαμίνα της Κύπρου (Αθηναίοι vs Πέρσες) 
449 π.Χ.: Κύπρος: μάχη στη Σαλαμίνα της Κύπρου: νίκη Αθηναίων  
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449 π.Χ.: Κύπρος: συνέπειες της νίκης των Αθηναίων στην μάχη της 
Σαλαμίνος της Κύπρου: η ειρήνη του Καλλία ή Καλλίειος ειρήνη  
449 π.Χ. : Αμέσως μετά την μάχη έχουμε στα Σούσα την ειρήνη του Καλλία 
 
 
 
 
449 π.Χ.: Αθήναι: Περικλής: αλλαγή εξωτερικής πολιτικής (ειρήνη του 
Καλλία) 
449 π.Χ.: Αθήναι: Περικλής: περιορίζει τα μακρόπνοα σχέδια εξωτερικής 
πολιτικής 
449 π.Χ.: Αθήναι: Περικλής: τέλος στο διμέτωπο αγώνα κατά Περσία και 
Σπάρτης 
449 π.Χ.: Αθήναι: Περικλής: στόχος τώρα η κυριαρχία στον ελλαδικό χώρο   
 
449 π.Χ.: Περσία: οι ήττες των Περσών στην Κύπρο παρακινούν τους Πέρσες 
να ζητήσουν ειρήνη από τους Αθηναίους 
449 π.Χ.: Περσία: αποστολή πρεσβείας σε Αθήνα  
449 π.Χ.: Αθήνα: αποστολή πρεσβείας με επικεφαλής τον Καλλία, του 
Ιππονίκου, στα Σούσα 
449 π..Χ.: Σούσα: ο Καλλίας ο 1ος ως πρέσβης της Αθήνας στα Σούσα: στον 
Αρταξέρξη Α’, τον Μακρόχειρα  
449 π.Χ.: ειρήνη του Καλλία ή Καλλίειος ειρήνη (Περσία – Αθήνα)  
449 π.Χ.: Σούσα: Καλλίειος ειρήνη (Αρταξέρξης Α’, Μακρόχειρ – 
Αθήνα/Περικλής) 
 
449 π.Χ.: Καλλίειος ειρήνη  ή  Κιμώνειος ειρήνη (Αθήναι – Περσία)  
 < την ονομάζουν Κιμώνειο: εξ αιτίας των επιτυχιών του Κίμωνος Β’ κατά 
των Περσών, Την αποδίδουν στις στρατιωτικές επιτυχίες του Κίμωνος Β’ και 
την εκκαθάριση της Μ. Ασίας από τους Πέρσες >  
449 π.Χ.: ειρήνη Καλλία  (Αρταξέρξης Α’, Μακρόχειρ – Περικλής )  
449 π.Χ.: Καλλίειος ειρήνη:   οι όροι της συνθήκης  
  α) όλες οι ελληνικές πόλεις της Μ. Ασίας θα διατηρούσαν την αυτονομία 
τους  
  β) οι Πέρσες σατράπες δεν θα πλησίαζαν προς τη θάλασσα περισσότερο από 
απόσταση πορείας τριών ημερών  
  γ) τα πολεμικά πλοία των Περσών δεν έπρεπε να πλέουν μακρύτερα από τη 
θαλάσσια περιοχή: α) της Φάσηλης και β) τις Κυανέες Πέτρες (:Κυανέαι 
Πέτραι: δύο μικρά νησία στην είσοδο του Ευξείνου Πόντου)  
 
449 π.Χ.: ειρήνη του Καλλία: η Κύπρος και η Ν.Α. Μ.Ασία μένουν έξω από 
την σφαίρα της αθηναϊκής κυριαρχίας  
449 π.Χ: Καλλίειος ειρήνη: η εγκατάλειψη της Κύπρου αποτελεί πλήγα για 
τους Αθηναίους 
449 π.Χ.: ειρήνη του Καλλία: αποκλείει την Αθήνα από την Μ. Ασία  
449 π.Χ.: Αθήνα: μετά την ειρήνη του Καλλία όπου η Κύπρος και η Ν.Α. 
Μ.Ασία μένουν έξω από την σφαίρα επιρροής Αθηναίων, οι αγορές πόλεων 
του Ευξείνου πόντου αποκτούν μεγαλύτερη σημασία για Αθηναίους (ήδη στη 
Δύση οι Αθηναίοι είναι μπλοκαρισμένοι εμπορικά από τις Συρακούσες)  
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449 π.Χ.: η Καλλίειος ειρήνη (Αθηνών – Περσίας) θα κρατήσει μέχρι το 412 
π.Χ.  
449 π.Χ.: Καλλίειος ειρήνη: οι όροι της συνθήκης ανανεώθηκαν αργότερα 
από τον Δαρείο Β’ 
 
 
449 π.Χ.: (έαρ): Α’ Αθηναϊκή συμμαχία: κατάλογος εισφορών (:δηλωτικός 
των συνεπειών της ειρήνης του Καλλία)  
449 π.Χ.: (έαρ): Α’ Αθ. Συμμαχία: ανανεωμένος κατάλογος εισφορών 
 Εγγραφαί μελών: 188 ονόματα / πραγματικός αριθμός ονομάτων: 163  
449 π.Χ.: (έαρ): Α’ Αθηναϊκή συμμαχία: ανανεωμένος κατάλογος εισφορών: 
προσθέτονται τώρα και ονόματα πόλεων για πρώτη φορά (ίσως 21 ή 23 
ονόματα με πρώτη εγγραφή): 
449 π.Χ.: Α’ Αθ. Συμμαχία: κατάλογος εισφορών με νέα μέλη  
449 π.Χ.: Α’ Αθ. Συμμ: η Ακανθος μέλος της Α’ Αθ. συμμ (για πρώτη φορά) 
449 π.Χ.: Α’ Αθ. Συμμ: οι Ερυθρές μέλος της Α’ Αθ. συμμ (για πρώτη φορά) 
449 π.Χ.: Α’ Αθ. Συμμ: η Ιστιαία μέλος της Α’ Αθ. συμμ.  
449 π.Χ.: Α’ Αθ. Συμμ: η Ιασσός μέλος της Α’ Αθ. συμμ.  
449 π.Χ.: Α’ Αθ. Συμμ: η Κύθνος μέλος της Α’ Αθ. συμμ 
449 π.Χ.: Α’ Αθ. Συμμ: η Πάρος μέλος της Α’ Αθ. συμμ 
449 π.Χ.: Α’ Αθ. Συμμ: η Σίφνος μέλος της Α’ Αθ. συμμ 
449 π.Χ.: Α’ Αθ. Συμμ: η Τήνος μέλος της Α’ Αθ. συμμ.  
449 π.Χ.: Α’ Αθ. Συμμ: (πιθανώς) η Νάξος μέλος της Α’ Αθ. συμμ 
449 π.Χ.: Α’ Αθ. Συμμ; η Ερέτρια μέλος της Α’ Αθ. συμμ 
449 π.Χ.: Α’ Αθ. Συμμ: η Χαλκίδα μέλος της Α’ Αθ. συμμ 
 
449 π.Χ.: Αθήναι: (μετά τον θάνατο του Κίμωνος): ο Περικλής ελέγχει και 
πάλι τα πράγματα στην εσωτερική πολιτική της πόλης  
449 π.Χ.: Αθήναι: ο Περικλής αποφασίζει να τερματίσει τον διμέτωπο αγώνα 
της Αθήνας με την Σπάρτη και της Αθήνας με την Περσία  
449 π.Χ.: Αθήναι: ο Περικλής εγκαταλείπει την σύγκρουση της Αθήνας με 
την Περσία  
449 π.Χ.: Αθήναι: ο Περικλής δίνει προτεραιότητα στην ηγεμονία της 
Αθήνας στην Ελλάδα (αγώνας κατά της Σπάρτης)  
449 π.Χ.: Αθήνα: ο Περικλής περιορίζει τα μακρόπνοα σχέδια εξωτερικής 
πολιτικής: 
     Απομάκρυνση από την ιδέα του πολέμου κατά της Περσίας  
 
 
449 π.Χ.: Αθήναι: ναός του Ηφαίστου (εκκίνηση ανέγερσης) 
 < ναός του Ηφαίστου: 449 π.Χ. – 444 π.Χ. >  
449 π.Χ.: Αθήναι: (Διονύσια): καθιερώνεται βραβείον ηθοποιϊας  
 
 
448 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Φιλίσκος 
448 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Περικλής, του Ξανθίππου (Χολαργεύς) <: η 5η 
εκλογή του ως στρατηγού>  
 
448 π.Χ.: Αθήναι: εισβολή Σπαρτιατών στην Αττική  
448 π.Χ.: Αθήναι: ο Περικλής στη Χερσόνησο  
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448 π.Χ.: Α’ Αθηναϊκή συμμαχία: άρνηση καταβολής εισφορών από 
συμμάχους  
448 π.Χ.: Α’ Αθ. Συμμ: ανωμαλίες στην καταβολή εισφορών  
 
 
 
 
448 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (83η Ολυμπιάδα) 
448 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (83η Ολυμπιάδα): ο Κρίσων, Ιμεραίος, νικητής 
στο στάδιον  
448 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (83η Ολυμπιάδα): ο Ευκλείδης, νικητής στον 
δίαυλο (αγών δρόμου) 
448 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (83η Ολυμπιάδα): ο Αιγείδας, Κρής, νικητής 
στον δόλιχο  
448 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνς (83η Ολυμπιάδα): ο Χαίτων, Λοκρός απ’ Ιταλίας, 
νικητής στο πένταθλον  
448 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (83η Ολυμπιάδα): ο Χείμων, Αργείος, νικητής 
στην πάλη   
448 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (83η Ολυμπιάδα): νικητής ο Ακουσίλαος, του 
Διαγόρα, από τη Ρόδο στην πυγμαχία (:αγώνες ανδρών)  
448 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (83η Ολυμπιάδα): νικητής ο Αρίστων, παις στη 
πυγμαχία (:αγώνες παίδων) 
448 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (83η Ολυμπιάδα): 2η νίκη του Δαμάγητος στο 
παγκράτιον  
448 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (83η Ολυμπιάδα): ο Δαμάγητος (εξ Ιαλυσού Ρόδου): 
δεύτερη νίκη του στο παγκράτιον  
  < Δαμάγητος, Ακουσίλαος, Δωριεύς: 3 γιοί του Διαγόρα >  
448 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (83η Ολυμπιάδα): ο Λυκίνος, Λάκων, νικητής 
στον οπλίτη δρόμο  
448 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (83η Ολυμπιάδα): Κρατισθένους, Κυρηναίου, 
τέθριππον 
448 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (83η Ολυμπιάδα): ο Κρατισθένης, από την 
Κυρήνη, νικητής στο τέθριππον  (δηλ. το τέθριππον ιδιοκτησίας του 
Κρατισθένους, Κυρηναίου, ενίκησεν εις την αρματοδρομίαν τεθρίππου 
άρματος) 
448 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (83η Ολυμπιάδα): ο Ξενόμβροτος, Κώος, 
ενίκησεν εις το αγώνισμα του κέλητος, (δηλ. ο κέλης ιδιοκτησίας του 
Ξενομβρότου, του Κώου, ενίκησαν εις την ιπποδρομίαν του κέλητος) 
448 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (83η Ολυμπιάδα): ο Ψαίμις, από την Καμάρινα, 
νικητής στην απήνη (δηλ. η απήνη, ιδιοκτησίας του Ψαιμίου, Καμαριναίου, 
ενικησεν εις την ιπποδρομίαν ημιόνων, την απήνη )  
 
 
 
447 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Τιμαρχίδης 
447 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Επιτέλης (Ερεχθηίδος) 
447 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Ανδοκίδης, του Λεωγόρου (Κυδαθηναιεύς) 
447 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Περικλής, του Ξανθίππου (Χολαργεύς) <:η 6η 
εκλογή του ως στρατηγού>  
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447 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Τολμίδης, του Τολμαίου  
 
 
447 π.Χ.: Αθήναι: έναρξη εργασιών οικοδόμησης του Παρθενώνα  
                 < οικοδόμηση Παρθενώνος: 447 π.Χ. – 432 π.Χ. >  
 
447 π.Χ.: Αθήναι: ψήφισμα Κλεινία (για οικονομικά Α’ Αθ. συμμ) 
ψήφισμα με πρόταση του Κλεινία για την τακτοποίηση των οικονομικών της 
Α’ Αθ. συμμ.  
       οι όροι του ψηφίσματος του Κλεινία:  
 1. η Βουλή και οι άρχοντες των πόλεων, μαζί με τους «επισκόπους» είχαν την 
υποχρέωση να φροντίζουν για τη συγκέντρωση των χρημάτων της εισφοράς 
και για την αποστολή τους στην Αθήνα 
  2. η κάθε συμμαχική πόλη ώφειλε να έχει την ειδική της σφραγίδα: 
«σύμβολο» 
  3. το μεταφερόμενο ποσόν αναγραφόταν στα σφραγισμένα πινάκια και τα 
σφραγισμένα «γραμματεία», ώστε να γίνεται άμεσος έλεγχος του ποσού.  
 4. μετά τα Διονύσια οι πρυτάνεις συγκαλούσαν την Εκκλησία του δήμου για 
να της ανακοινωθεί από τους ελληνοταμίας ποιες πόλεις είχαν εκτελέσει τις 
υποχρεώσεις τους.  
 5. η Εκκλησία του δήμου της Αθήνας εξέλεγε τότε 4 άνδρες για να 
ταξιδέψουν στις πόλεις και να δώσουν την σχετική απόδειξη, όπως και να 
ζητήσουν τον φόρο από εκείνες που δεν τον είχαν καταβάλει 
 6. Κάθε Αθηναίος ή σύμμαχος είχε το δικαίωμα να καταγγείλη εκείνον που 
θα παρέβαινε το ψήφισμα  
 7. Υποχρέωση όλων των συμμαχικών πόλεων ήταν να συμμετέχουν και να 
παρευρίσκονται στα Διονύσια και στα Παναθήναια (:για την σύσφιγξη των 
θρησκευτικών δεσμών). Η κάθε πόλις είχε ως υποχρέωση να προσφέρει μία 
αγελάδα και μία πανοπλία.  
 8. το ψήφισμα του Κλεινία ορίζει την τιμωρία που θα επιβαλλόταν στους 
συμμάχους που θα παρέλειπαν αυτό το καθήκον (της συμμετοχής στα 
Διονύσια και στα Παναθήναια, όπως και της προσφοράς των δώρων)  
 
 
447 π.Χ.: Αθήναι: αποστολή Αθηναίων σε Χερσόνησον (στρατηγός Περικλής)  
 
 
 
447 π.Χ.: Αθήναι: θέσπιση αγώνα τραγικών υποκριτών  
 
447 π.Χ.: Αθήναι: πιθανή ημερομηνία γέννησης του Περικλή, του νεωτέρου (: 
γιου του Περικλή και της Ασπασίας / Ο Περικλής, ο νεώτερος, πάντως 
γεννιέται μεταξύ του 447 π.Χ.  και του 445 π.Χ. ) 
 
 
 
447 π.Χ.: μάχη στην Κορώνεια (Σπάρτη – Αθήνα)    (:νίκη Σπάρτης)  
447 π.Χ.: μάχη Κορώνειας: (Βοιωτοί, Λοκροί, Ευβοείς, Σπαρτιάτες vs Αθήνα)  
447 π.Χ.: μάχη στην Κορώνεια (Βοιωτίας)  
447 π.Χ.: μάχη στην Κορώνεια (ήττα Αθήνας από Σπάρτη)  
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447 π.Χ.: μάχη Κορώνειας (:απώλεια Βοιωτίας από Αθήνα)  
447 π.Χ.:  συνέπειες της μάχης της Κορώνειας για την Αθήνα:  
  1 απώλεια της Βοιωτίας  
  2 με την ήττα τους οι Αθηναίοι στην Κορώνεια της Βοιωτίας χάνουν την 
δυνατότητα για μια ηπειρωτική αυτοκρατορία (επέκταση στην ξηρά).  
  3 Τους μένει πλέον μόνον η ναυτική αυτοκρατορία 
 
 
447 π.Χ.: μάχη στην Κορώνεια: θάνατος Τολμίδη (Αθηναίου στρατηγού)  
447 π.Χ.: μάχη στην Κορώνεια: μετά την νίκη τους οι Σπαρτιάτες εισβάλλουν 
στην Αττική  
 
447 π.Χ.: μάχη Κορώνειας: θάνατος Κλεινία πρεσβύτερου  
 < Ο Κλεινίας ο πρεσβύτερος: πατήρ του Αλκιβιάδη και του Κλεινία 
νεώτερου 
Κλεινίας ο πρεσβύτερος: οικογένεια Ευμολπιδών, δήμος Σκαμβωνιδών, 
εξάδελφος του Περικλής  
Ο Κλεινίας ο πρεσβύτερος: είχε νυμφευτεί την αδελφή του Περικλή   
Τα τέκνα του Κλεινία του πρεσβυτέρου και της αδελφής του Περικλή: ο 
Αλκιβιάδης (πρωτότοκος) και ο Κλεινίας ο νεώτερος (υστερότοκος)  
Τα δύο παιδιά του Κλεινία (Αλκιβιάδης 3 ετών, Κλεινίας νεώτερος) τα 
αναθρέφει ο Περικλής στην οικία του. Τα παιδια του Περικλέους (Ξάνθιππος, 
Πάραλος) είναι δύο χρόνια μεγαλύτερα από τον Αλκιβιάδη και τον Κλεινία 
(εξαδέλφια τους) > 
  
447 π.Χ.: Αθήνα: Περικλής και Αρίφρων αναλαμβάνουν την κηδεμονία των 
τέκνων της χήρας αδελφής τους (του Αλκιβιάδη και του Κλεινία νεωτέρου)  
 < Η κηδεμονία στο σπίτι του Περικλή. Τα ανήψια είναι δύο χρόνια 
μικρότερα από τα παιδιά του Περικλή από τον πρώτο του γάμο (Ξάνθιππο, 
Πάραλο) 
447 π.Χ.: Αθήναι: Αλκιβιάδης ορφανός σε ηλικία 3 ετών (θάνατος Κλεινία 
πρεσβυτέρου) 
447 π.Χ.: Αθήναι: κηδεμονία ορφανών Αλκιβιάδη, Κλεινία  
 
447 π.Χ.: (μετά την μάχη Κορώνειας): ανασύσταση Βοιωτικής 
συνομοσπονδίας 
 (Θήβα, Ορχαμενός, Θεσπιές, Πλαταιές) 
 
 
 
 
 
447 π.Χ.: (μετά την μάχη στην Κορώνεια): αποστασία Μεγαρέων από Αθήνα  
447 π.Χ.: Μέγαρα: αποστασία από Αθήνα  
 
446 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Καλλίμαχος  
446 π.Χ.: Αθήναι: ο Περικλής εκλέγεται στρατηγός <:η 7η εκλογή του ως 
στρατηγού>  
 
446 π.Χ.: εισβολή Σπάρτης σε Αττική  
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446 π.Χ.: Σπάρτη: ο Πλειστοάναξ (των Αγιαδών) εισβάλλει σε Αττική  
 
 
446 π.Χ.: Εύβοια: αποστασία Ευβοίας από Α’ Αθηναϊκή συμμαχία  
446 π.Χ.: Αθήναι: αποστολή αθηναϊκού στρατεύματος σε Εύβοια (:στρατηγός 
Περικλής) 
446 π.Χ.: Αθήναι: καταστολή αποστασίας Εύβοιας (:Περικλής)  
 
 
446 π.Χ.: Α’ Αθ. συμμ: ο φόρος στη Νησιωτική περιοχή παραμένει σταθερός. 
Στις άλλες τέσσερις περιοχές όμως της Α’ Αθ. συμμ. αναφέρονται γύρω στις 
25 μειώσεις και μόνον 2 αυξήσεις.  
  Αυτή η πολιτική για την συμμαχική εισφορά επιβλήθηκε λόγω της μεγάλης 
ήττας των Αθηναίων στην μάχη της Κορώνειας, που την επακολούθησε η 
αποστασία των Μεγαρέων και της Εύβοιας και η εισβολή των 
Λακεδαιμονίων στην Αττική.   
 
 
 
446 π.Χ.: Πίνδαρος, το τελευταίο διασωθέν ποίημα του Πινδάρου  
 
 
 
446 π.Χ.: Σικελία: ο Δουκέτιος επιστρέφει στη Σικελία  
446 π.Χ.: Σικελία: Δουκέτιος: ίδρυση της Καλής Ακτής  
446 π.Χ.: Σικελία: αι Συρακούσαι νικούν τον Ακράγαντα  
 
 
 
445 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο  Λυσιμαχίδης  
 
 
445 π.Χ.: Τριακοντούτεις σπονδαί (Αθήνα – Σπάρτη)  
  445 π.Χ.: Τριακοντούτεις σπονδαί:  < Περικλής - Πλειστοάναξ >  
<    με την τριακονταετή ειρήνη μεταξύ Αθήνας και Σπάρτης η Αθήνα χάνει 
την επέκτασή της στον ελληνικό ηπειρωτικό χώρο  
   η τριακονταετής ειρήνη θα κρατήσει μέχρι το 431 π.Χ.  (δηλ. 15 χρόνια)   
   ο Πλειστοάναξ θα κριθεί από την Σπάρτη ως ένοχος δωροδοκίας από τον 
Περικλή  
   φήμες (πολύ βάσιμες) ότι ο Περικλής έκτοτε κάθε χρόνο πλήρωνε τους 
Σπαρτιάτες για να μην εκστρατεύουν στην Αττική  
  με αυτό τον τρόπο προετοιμαζόταν για την ισχυροποίηση της Αθήνας >  
 
 
 
 
445 π.Χ.: Αθήναι: Περικλής: περιορίζει τα σχέδια κατά αντιμετώπισης της 
Σπάρτης  
445 π.Χ.: Αθήναι: Περικλής: αλλαγή ηπειρωτικής πολιτικής των Αθηνών 
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446 π.Χ.: Αθήνα: ο Δημοκλείδης (:συνεργάτης Περικλή) προτείνει διάταγμα 
σχετικό με την κληρουχία  
446 π.Χ.: Αθήναι: (εσωτερική πολιτική): ψήφισμα Δημοκλείδη σχετικά με 
κληρουχία  
 
 
446 π.Χ.: Αθήνα:  γένν. Αριστοφάνη (κωμωδιογράφος)  
446 π.Χ.: Αθήνα: γένν. Εύπολις (κωμωδιογράφος) 
   < Εύπολις: 446 π.Χ. – 411 π.Χ. >  
446 π.Χ.: Πίνδαρος: η τελευταία σωζόμενη ωδή του Πινδάρου (8ος 
Πυθιόνικος)  
 
446/445 π.Χ.: Θράκη: εγκατάσταση κληρουχίας Αθηναίων στην Βρέα  
446/445 π.Χ.: Αθήναι: (Περικλής) εγκαθιστά κληρούχους στην Βρέα της 
Θράκης  
 
 
445/444 π.Χ.: Αθήναι: ο Ψαμμήτιχος, φαραώ της Αιγύπτου, προσφέρει σίτο 
στην Αθήνα  
 
 
445 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Λυσιμαχίδης 
445 π.Χ.: Αθήναι: ο Περικλής εκλέγεται στρατηγός <:η 8η εκλογή του ως 
στρατηγού>  
 
445 π.Χ.: Αθήναι: ο Περικλής υποτάσσει την Εύβοια  
 
445/444 π.Χ.: Αθήναι: ο Ηρόδοτος αναγιγνώσκει τα βιβλία του στην Αθήνα 
  <: η ανάγνωση πρέπει να έγινε στο νεοαναγερθέν Ωδείον (στην αγορά)>  
445/444 π.Χ.: Αθήναι: η αθηναϊκή βουλή τιμά τον Ηρόδοτο για το ιστορικό 
του έργο  
445/444 π.Χ.: Αθήναι: με πρόταση του Ανύτου ο Ηρόδοτος λαμβάνει 10 
τάλαντα ως δώρο από τον αθηναίκό δήμο  
 
 
 
445 π.Χ. – 444 π.Χ.: Αθήναι: ο Ψαμμήτιχος (φαραώ της Αιγύπτου) προσφέρει 
σιτάρι στην Αθήνα  
 
445 π.Χ.: Αθήναι: γένν. Αριστοφάνης (κωμωδιογράφος) (κατ’ άλλους: το 446 
π.Χ.)   
   < Αριστοφάνης: 445 π.Χ. – 386 π.Χ. >  
 
445 π.Χ.: Αθήναι: γένν. Λυσίας, του Κεφάλου (λογογράφος)  
   < Λυσίας: 445 π.Χ. – 380 π.Χ. >  
 
 
445 π.Χ.: Αθήναι: γένν. Αντισθένης (ιδρυτής Κυνικής φιλοσοφίας) 
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 < Αντισθένης: 445 π.Χ. – 360 π.Χ.>  
 < ο Αντισθένης διέμενε στον Πειραιά  
Εγραψε πολλά συγγράμματα, αλλά δεν διασώθηκε τίποτε 
Επάγγελμα του Αντισθένους: η ρητορική και η ερμηνεία των ποιητών 
Για τη διδασκαλία έπαιρνε χρήματα >  
 
 
 
445 π.Χ.: Σικελία: γένν. Λυσίας  (ρήτωρ)  
   < Λυσίας, του Κεφάλου (:ρήτωρ / ισοτελής) : 445 – 380 π.Χ.>  
 
 
 
 
444 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο   Πραξιτέλης 
444 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: ο Θουκυδίδης, του Μελησίου (Αλωπεκήθεν) 
444 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Περικλής εκλέγεται στρατηγός <:η 9η εκλογή 
του ως στρατηγού> 
 
 
444 π.Χ.: Αθήναι: ναός του Ηφαίστου (ολοκλήρωση ανέγερσης) 
 < ναός του Ηφαίστου: 449 π.Χ.  – 444 π.Χ. >  
 
444/443 π.Χ.: Αθήναι: αποικία Θουρίων (:Περικλής)  
443 π.Χ.: Κ. Ιταλία: ίδρυση αποικίας Θουρίων  
443 π.Χ.: Κ. Ιταλία: Θούριοι (: ναυπηγήσιμη ξυλεία) (: οι Θούριοι βρίσκονται 
κοντά στο δάσος της Σίλλας στο Βρούττιον της νότιας Ιταλίας)  
443 π.Χ.: Κ. Ιταλία: Θούριοι (: αποτελούν πηγή ναυπηγήσιμης ξυλείας για 
την Αθήνα) <: η ξυλεία των Θουρίων καταγράφεται σε αττικούς 
λογαριασμούς του 407 π.Χ.>  
444/443 π.Χ.: Πανελλήνια αποικία Θουρίων: ο μάντης Λάμπων οικιστής  
444 π.Χ.: Πανελλήνια αποικία Θουρίων: ο Ξενόκριτος οικιστής  
444 π.Χ.: Πανελλήνια αποικία Θουρίων: ο Πρωταγόρας το σύνταγμα των 
Θουρίων  
444 π.Χ.: Πανελλήνια αποικία Θουρίων: ο Ηρόδοτος πολιτογραφείται 
πολίτης των Θουρίων και έκτοτε θέλει να αποκαλείται ως πολίτης των 
Θουρίων  
444 π.Χ.: Πανελλήνια αποικία Θουρίων: ο Ιππόδαμος, ο Μιλήσιος, 
(αρχιτέκτων, πολεοδόμος) το πολεοδομικό σχέδιο των Θουρίων  
 
 
 
 
 
444 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (84η Ολυμπιάδα) 
444 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες: (84η Ολυμπιάδα): νικητής Αλκαίνετος, 
Λεπρεάτης, στην πυγμή  
444 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (84η Ολυμπιάδα): ο Κρίσων, Ιμεραίος (από την 
Ιμέρα), νικητής στο στάδιον 
444 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (84η Ολυμπιάδα): ο Ταυροσθένης, Αιγινήτης, 
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νικητής στην πάλη   
 
 
 
443 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Λυσανίας 
443 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: ο Περικλής, του Ξανθίππου (Χολαργεύς) <:η 
10η εκλογή του ως στρατηγού>  
 
443 π.Χ.: Α’ Αθ. συμμ: το ποσό του φόρου που συγκεντρώνεται ήταν 300 
τάλαντα  
 
443 π.Χ.: Αθήναι: μεγάλη σύγκρουση ανάμεσα σε Περικλή και Θουκυδίδη, 
του Μειλησία  
  < Θουκυδίδης, του Μειλησία: αρχηγός της συντηρητικής παράταξης  
     ο Θουκυδίδης, γαμβρός του Κίμωνος Β’.  
     ο Θουκυδίδης: αναδιοργανώνει την παράταξη των συντηρητικών και την 
καθιστά άκρως μαχητική και εριστική  
 
443 π.Χ.: Αθήνα: ο Θουκυδίδης του Μειλησία κατηγορεί Περικλή:  
   Ότι πρόδωσε την πίστη και ότι ενήργησε υβριστικά ως καταπιεστής πάνω 
στους συμμάχους της συμμαχίας της Δήλου  
 
443 π.Χ.: Αθήναι: εσωτερική πολιτική: με ελάχιστη διαφορά επικράτηση του 
Περικλή  
 
 
443 π.Χ.: Αθήναι: οστρακισμός Θουκυδίδη, του Μειλησία  
               ( Θουκυδίδης του Μειλησία: πολιτικός αντίπαλος του Περικλή)  
  <ιστορικό ανέκδοτο:   ο μάντης Λάμπων: είχε προβλέψει ότι ο Περικλής θα 
επικρατούσε έναντι του πολιτικού του αντιπάλου, Θουκυδίδη, του Μειλησίου 
με βάση τον οιωνό ένός μονόκερου κριαριού >  
 
443 π.Χ.: Αθήναι: μετά τον οστρακισμό του Θουκυδίδη, του Μειλησία, ο 
Περικλής απόλυτος κυρίαρχος της πολιτικής σκηνής στην Αθήνα (μέχρι 
περίπου το 429 π.Χ.)  
 
 
443 π.Χ.: Αθήναι: συνθήκες Αθηναίων με Λεοντίνου και Ρήγιο 
443 π.Χ.: Αθήναι: ο αθηναϊκός στόλος στη Νεάπολη (Ιταλία)  
 
 
443 π.Χ.: Αθήναι: ο Σοφοκλής (τραγωδός) γίνεται ταμίας της Α’ Αθ. 
συμμαχίας  
 
 
 
442 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Δίφιλος  
442 π.Χ.: Αθήναι: ο Περικλής εκλέγεται στρατηγός <:η 11η εκλογή του ως 
στρατηγού> 
442 π.Χ.: Αθήναι: αρχίζουν οι εργασίες στις μετώπες και την ζωφόρο του 
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Παρθενώνα  
442 π.Χ.: Αθήναι: Λήναια: προστίθεται στο πρόγραμμα η κωμωδία  
 
442 π.Χ.: Αθήναι: θέσπιση κωμικών αγώνων στα Λήναια 
442 π.Χ.: Αθήναι: Λήναια: θεσπίζεται η διεξαγωγή κωμικών αγώνων στην 
εορτή  
 
 
 
442 π.Χ.: Αθήναι: ο Ηρόδοτος στην Αθήνα  
442 π.Χ.: Αθήναι: ο Σοφοκλής συνθέτει άσμα για τον Ηρόδοτο (έμμεση 
ένδειξη παρουσίας του Ηροδότου στην Αθήνα)  
442 π.Χ.: Σοφοκλής, «Αντιγόνη» (τραγωδία):  
 <: ο Σοφοκλής χρησιμοποιεί ως βάση στο επιχείρημα της Αντιγόνης για την 
προτίμησή της προς το πρόσωπο του νεκρού αδελφού της, έναντι των 
παιδιών ή του συζύγου της, το επιχείρημα που είχε φέρει η γυναίκα του 
Ινταφέρνη (Γ’, 119, 3-6) από την «Ιστορία» του Ηροδότου. Αυτό μαρτυρεί 
την προσωπική επαφή και στενή σχέση μεταξύ Σοφοκλέους και Ηροδότου. >  
 
 
 
441 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Τιμοκλής 
441 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Σωκράτης, του Αναγυράσιος 
441 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Σοφοκλής, του Σοφίλου (εκ Κολωνού) 
441 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Ανδοκίδης, του Λεωγόρου (Κυδαθηναιεύς) 
441 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Κρέων (Σκαμβωνίδης) 
441 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Περικλής, του Ξανθίππου (Χολαργεύς) <:η 
12η εκλογή του ως στρατηγού> 
441 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Γλαύκων, του Λεάγρου (εκ Κεραμέων) 
441 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Καλλίστρατος (Αχαρνεύς) 
441 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Ξενοφών, του Ευριπίδου (Μελιτεύς) 
441 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Λαμπίδης (Πειραιεύς) 
441 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Γλαυκέτης (Αθηναίος) 
441 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Κλειτοφών (Θοραιεύς) 
 
441 π.Χ.: Αθήνα: στρατηγοί (είναι 11: Περικλής και άλλος ένας από την φυλή 
του Περικλή)  
 (:πηγή: Ανδροτίων)  < δηλαδή δεν τηρείται ο κανών του ενός στρατηγού ανά 
φυλή >  
 
 
 
441 π.Χ.: Αθήναι (Διονύσια): Ευριπίδης, 1ο βραβείο σε Τραγωδία 
< Ο Ευριπίδης στα 441 π.Χ., 44 ετών, κερδίζει την πρώτη νίκη του σε 
τραγικούς αγώνες. Δεν ξέρουμε όμως με ποια Τραγωδία >  
 
 
441 π.Χ.: αποστασία της Σάμου από Α’ Αθηναϊκή συμμαχία (Σαμιακός 
πόλεμος)  
441 – 440 π.Χ.: Σαμιακός πόλεμος (Αθήνα – Σάμος)  
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440 – 439 π.Χ.: Αθήναι: εκστρατεία στη Σάμο  
 
440 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Μορυχίδης 
440 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Αγνων, του Νικίου (Στειριεύς) 
440 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Φορμίων, του Ασωπίου (Παιανιεύς) 
440 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Περικλής, του Ξανθίππου (Χολαργεύς) <:η 
13η εκλογή του ως στρατηγού> 
440 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Αντικλής 
440 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Θουκυδίδης 
440 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Τληπόλεμος  
 
440 π.Χ.: Αθήναι: ο Περικλής (στρατηγός) αρχηγός του εκστρατευτικού 
σώματος στη  
Σάμο 
440 π.Χ.: Αθήναι: ο Σοφοκλής (στρατηγός) του εκστρατευτικού σώματος στη 
Σάμο  
 < ο Σοφοκλής εκλέγεται στρατηγός λόγω της μεγάλης επιτυχίας της 
«Αντιγόνης» >  
440 π.Χ.: Σάμος: ο Μέλισσος (στρατηγός Σαμίων) νικά τους Αθηναίους στη 
Σάμο  
440-439 π.Χ.: Σάμος: ο Σωκράτης στο εκστρατευτικό σώμα Αθηναίων στη 
Σάμο  
440-439 π.Χ.: Σάμος: ο Σωκράτης μαρτυρείται ότι ήταν εκεί μαζί με τον 
Αρχέλαο 
< Αρχέλαος: μαθητής του Αναξαγόρα. Ο πρώτος γηγενής Αθηναίος 
φιλόσοφος. Θεωρείται ως ο πρώτος που μετέφερε την φιλοσοφία από το 
σύμπαν στην ανάλυση του ανθρώπου. Φίλος ή δάσκαλος του Σωκράτη. >  
 
 
 
440 π.Χ.: Αθήναι: Λήναια: Τραγωδία  
440 π.Χ.: Αθήναι: Λήναια: επισήμως στα Λήναια εισάγεται η διδασκαλία 
Τραγωδίας  
440 π.Χ.: Αθήναι (Λήναια): διδάσκονται κάθε έτος τέσσερις Τραγωδίες (δύο 
ποιηταί από δύο τραγωδίαι) 
440 π.Χ.: Αθήναι (Λήναια): η υποβολή και η έγκρισις των έργων γινόταν από 
τον άρχοντα βασιλέα  
440 π.Χ.: Αθήναι (Λήναια): υπολογισμός Τραγωδιών που διδάχθηκαν στα 
Λήναια:  
Από το 440 π.Χ. έως και το 400 π.Χ. διδάχθηκαν στα Λήναια 160 Τραγωδίαι  
 
 
 
 
 
440 π.Χ.: Αθήναι: γένν. Ανδοκίδης (ρήτωρ κ’ πολιτικός)  
   < Ανδοκίδης, ο Αθηναίος: 440 – 391 π.Χ. >  
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440 π.Χ.: Μακεδονία: θάνατος Αλέξανδρος Α’ ο Φιλέλλην 
   (: η άλλη πιθανή ημερομηνία θανάτου του Αλεξάνδρου Α’ του Φιλέλληνος: 
450 π.Χ.)  
 < Αλέξανδρος Α’ ο Φιλέλλην: 498 π.Χ. – 450/440 π.Χ. >  
 
440 π.Χ.: Μακεδονία: άνοδος στο θρόνο Περδίκκας Β’ (Αργεάδαι) 
    < η άλλη πιθανή ημερομηνία ανόδου στο θρόνο του Περδίκκα Β’: 450 π.Χ.  
   < Περδίκκας Β’: 450 π.Χ. ή 440 π.Χ. – 413 π.Χ.>  
  < Ο Περδίκκας Β’ ήταν γιος του Αλεξάνδρου Α’, του Φιλέλληνος >  
 
 
440 π.Χ.: Σικελία: θάνατος του Δουκετίου  
440 π.Χ.: Σικελία: αι Συρακούσαι προσαρτούν την περιοχή των Σικελών  
 
 
 
 
440 π.Χ.: Κυρήνη: Ευεσπερίδες: δολοφονία Αρκεσιλάου Δ’  
 
 
440 π.Χ.: (Τέχνη / πλαστική): Πολύκλειτος, «Δορυφόρος» (: «Κανών»)   
440 π.Χ.: Πολύκλειτος, «Δορυφόρος» (ορειχάλκινο γλυπτό) – γνωστό ως ο 
«Κανών»  
 < Ο «Δορυφόρος» ή «Κανών» είχε χρησιμοποιηθεί από τον Πολύκλειτο για 
να εκθέσει τις απόψεις του για τις ιδανικές αναλογίες του ανθρωπίνου 
σώματος. Ο τύπος για τον κανόνα του Πολυκλείτου διαφέρει από τον τύπο 
που είχε καθιερώσει ο Φειδίας. Ο τύπος του Πολυκλείτου άσκησε μεγάλη 
επίδραση στην αρχαιότητα. >  
 
440 π.Χ.: Γλυπτική: Πολύκλειτος  - «Δορυφόρος» 
Ο «Δορυφόρος» έργο με ιδιαίτερη σημασία για την ιστορία της γλυπτικής.  
Ο Πολύκλειτος έγραφε και θεωρητικά δοκίμια για να αναλύσει τον 
«Δορυφόρο»  
Και το γλυπτό έργο του Πολυκλείτου «Δορυφόρος» και το δοκίμιο του 
Πολυκλείτου που αναλύει τον «Δορυφόρο» τιτλοφορούνται μαζί ως «Κανών».  
Ο «Δορυφόρος»: εικονίζει τον Αχιλλέα  
Στον «Δορυφόρο»: ενσαρκώνεται ο ιδανικός νέος, ο «ανδρόπαις» των 
αρχαίων. 
(Ο Πολύκλειτος επηρεάστηκε από το «παιδί» του Κριτίου»: ~ 485 π.Χ.)  
η κίνηση στον «Δορυφόρο»: το δεξί πόδι πατά γερά στη γη και στηρίζει 
ολόκληρο το σώμα, Το αριστερό πόδι, λυγισμένο στο γόνατο και ελεύθερο, 
απομακρύνεται προς τα πίσω και μόλις που αγγίζει με τα δάκτυλα το έδαφος. 
Το δεξί χέρι τεντώνεται προς τα κάτω. Το αριστερό χέρι λυγίζει καθώς κρατά 
το δόρυ. Το κεφάλι στρέφει και κλίνει ελαφρά προς το «στάσιμο» δεξί σκέλος. 
Οι κινήσεις και αντικινήσεις του κορμού στηρίζονται πάνω σε αυτά τα 
ανωτέρω βασικά σημεία. Ο κορμός είναι κτισμένος με στέρεο αλλά όχι 
στεγνό τρόπο, με γνώση της ανατομίας, όχι όμως με εξωτερική αντιγραφή 
των φυσικών στοιχείων.  
ο «Δορυφόρος» ως σύμβολον:   
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ως μορφή, ως δομή, και ως στάση  ο «δορυφόρος» αποτελεί την «ποιητική» 
εικόνα του τέλειου νέου. Στη σύνθεση του «δορυφόρου» συνυπάρχουν στάση 
και κίνηση, σώμα και πνεύμα, όπου έχουν φθάσει σε μια ισόρροπη ένταση.  
η επίδραση του «δορυφόρου» του Πολυκλείτου στη γλυπτική: οι ομότεχνοι 
του Πολυκλείτου κατανόησαν το επίτευγμα του «δορυφόρου».  
Η πολυκλείτεια στάση υπήρξε το πρότυπο πλήθος έργων της γλυπτικής. 
Κάποιοι υποστηρίζουν ότι και στη δυτική ζωφόρο του Παρθενώνος έχουμε 
τις πρώτες επιδράσεις.  
 (: -πηγή: Ι.Ε.Ε., τ. Γ2, σ. 303)  
  

 
 
 
~440 π.Χ.: (κεραμεική): ερυθρόμορφος κάνθαρος [θέμα: ο Νέστορας της 
Πύλου στην Φθία για να καλέσει στα όπλα τον Αχιλλέα εν όψει της 
επικειμένης Τρωϊκής εκστρατείας : Νέστωρ, ο γιος του Αντίλοχος, ο 
Πάτροκλος, ο Αχιλλέας, πίσω όψη του αγγείου, η Θέτις, η Κυμοθέα (Τα 
πρόσωπα ονοματίζονται με επιγραφή των ονομάτων τους στο αγγείο)] (Paris, 
Bibliotheque Nationale) 
 
~440 π.Χ.: (κεραμεική): ερυθρόμφορη υδρία (του ζωγράφου Πολυγνώτου) 
[θέμα: ο Πέλοποας στο άρμα του ] 
 
~440 π.Χ.: (κεραμεική): ερυθρόμορφος αμφορεύς (του ζωγράφου του Πηλέα): 
[θέμα : ο Μουσαίος ακοράζεται την Τερψιχόρη ]  
 
~440 π.Χ.: (κεραμεική): ερυθρόμορφη κάλπη (ενός ζωγράφου από τον κύκλο 
του Πολυγνώτου): [θέμα : το κεφάλι του Ορφέα χρησμαδοτεί] (Βασιλεία)   
 
 
~ 440 π.Χ.: (κεραμεική): καλυκωτός κρατήρας λευκού βάθους (του ζωγράφου 
της Φιάλης): [θέμα: ο Περσέας ](Βοστώνη: Museum of Fine Arts)  
 
~ 440 π.Χ.: (κεραμεική): ερυθρόμορφη σκύφος (του ζωγράφου της 
Πηνελόπης): [θέμα: η Αθηνά δίνει οδηγίες στον Γίγαντα κατά την 
οικοδόμηση της Ακρόπολης]  (Παρίσι, Louvre) 
 
~440 π.Χ.: (κεραμεική): ερυθρόμορφη πελίκη (του ζωγράφου του Εριχθονίου) 
[θέμα: η Αθηνά βλέπει τον Εριχθόνιο να ξεπροβάλλει από το ανοιχτό καλάθι] 
(Λονδίνο, British Museum)  
 
~ 440 π.Χ.: (κεραμεική) :ερυθρόμορφος κρατήρας με κιονόσχημες λαβές (του 
ζωγράφου του Ηφαίστου) [θέμα: ο θάνατος της Πρόκριδος (Πρόκρις)] 
(London, British Museum)  
 
~440 π.Χ.: (κεραμεική): ερυθρόμορφη κύλικα (του ζωγράφου του Κόδρου) 
[θέμα: ο Αιγέας συμβουλεύεται την Πυθία)  (West Berlin, Staatiche Museum)  
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440 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (85η Ολυμπιάδα) 
440 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (85η Ολυμπιάδα): ο Κρίσων, από την Ιμέρα, 
νικητής στο στάδιον 
  < η τρίτη και τελευταία νίκη του Κρίσωνος στο στάδιον >  
440 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (85η Ολυμπιάδα): ο Τηλέμαχος, Ακνονίου 
Φαρσάλιος, νικητής στην πάλη  
440 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (85η Ολυμπιάδα): ο Αγίας, Ακνονίου 
Φαρσάλιος, νικητής στο παγκράτιον 
440 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (85η Ολυμπιάδα): Αρκεσιλάου, Λακεδαιμονίου, 
τέθριππον (: η πρώτη από τις δύο νίκες του Αρκεσιλάου με τέθριππον άρμα)  
440 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (85η Ολυμπιάδα): Αρκεσιλάου, Λακεδαιμονίου, 
τέθριππον  <: δηλ. το τέθριππον άρμα ιδιοκτησίας του Αρκεσιλάου, ενίκησεν 
εις την αρματοδρομίαν τεθρίππου άρματος>  
  
 
440 π.Χ.: (Περσική αυτοκρατορία): ο Πισσούθνης σε επαφή με την 
επανάσταση στη Σάμο  
 
 
 
 
439 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Γλαυκίνος 
439 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Περικλής, του Ξανθίππου (Χολαργεύς) 
439 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Γλαύκων, του Λεάγρου (εκ Κεραμέων) 
439 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Ξενοφών, του Ευριπίδου (Μελιτεύς) 
439 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Τληπόλεμος 
 
 
439 π.Χ.: Αθήναι: ο Περικλής εκλέγεται στρατηγός <:η 14η εκλογή του ως 
στρατηγού> 
439 π.Χ.: (έαρ)  η Αθήνα κατακτά τη Σάμο (Περικλής)  
439 π.Χ.: Αθήναι: Επιτάφιος Περικλέους για νεκρούς Σαμιακού πολέμου 
< Ο Επιτάφιος αυτός για τους νεκρούς του Σαμιακού πολέμου είναι το 
υπόδειγμα για τον διάσημο Επιτάφιο του Περικλέους του 431 π.Χ. για τους 
νεκρούς του Πελοποννησιακού πολέμου>  
439 π.Χ.: Αθήναι: Επιτάφιος Σαμιακού πολέμου (:Περικλής)  
 
 
439 π.Χ.: Αθήναι: επιβολή έκτακτης συμμαχικής εισφοράς (Α’ Αθ. συμμ)  
   < : ζητείται η έκτακτη συμμαχική εισφορά από 8 συμμάχους >  
 
 
 
438 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο  Θεόδωρος 
438 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Φορμίων, του Ασωπίου, Παιανιεύς  
438 π.Χ.: Αθήναι: ο Περικλής εκλέγεται στρατηγός <:η 15η εκλογή του ως 
στρατηγού> 
438 π.Χ.: Αθήναι: Ευριπίδης, «Αλκηστις» (τραγωδία)  
438 π.Χ.: Αθήναι: ο Ευριπίδης αντικαθιστά το σατυρικό δράμα με 
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ιλαροτραγωδία («Αλκηστις»)  
 
 
 
438 π.Χ.: Αργος: θάνατος Πίνδαρος (: Βοιωτός ποιητής)  
 
 
438 π.Χ.: Εύξεινος Πόντος: Ποντικάπαιον (Κιμμέριος Βόσπορος): την 
εξουσία καταλαμβάνει ο Σπάρτοκος 
 <: Σπάρτοκος: ευγενής Θρακικής καταγωγής / ο Σπάρτοκος ανατρέπει των 
αριστοκρατική οικογένεια των Αρχαιοανακτιδών / Αρχαιονακτίδαι: 
κυβερνούσαν το Παντικάπαιον από το 480 π.Χ. >  
438 π.Χ.: Ποντικάπαιον: τύραννος ο Σπάρτοκος (κράτος των Σπαρτοκιδών) 
 <: ο Σπάρτοκος συνεργάζεται με Αθηναίους >  
438 π.Χ.: Εύξεινος Πόντος: Ποντικάπαιον: εγκαθίδρυση τυραννίας από 
Σπάρτοκο  
 
437 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο  Ευθυμένης  
437 π.Χ.: Αθήναι: ο Περικλής εκλέγεται στρατηγός <:η 16η εκλογή του ως 
στρατηγού>  
 
437 π.Χ.: Αθήναι: αποικιακή πολιτική Περικλή: ίδρυση Αμφίπολης  
437 π.Χ.: Αμφίπολη: ίδρυση Αμφίπολης από Αθηναίους (: Περικλής) 
437 π.Χ.: Αθήναι: ίδρυση αποικίας Αμφίπολης – ιδρυτής: ο Αγνων 
437 π.Χ.: Αμφίπολη: ίδρυσή της ως αποικίας των Αθηναίων (Αγνων) 
437 π.Χ.: Αμφίπολη: κτισμένη στις εκβολές του Στρυμόνα (σημαντική 
στρατηγική θέση) 
437 π.Χ.: Αμφίπολη: γεωγραφική θέση της: απέναντι από την νήσο Θάσο, 
ελέγχει το Παγγαίον όρος (μεταλλεία χρυσού)  
<: Αμφίπολη: περιοχή που και κατά το παρελθόν είχαν αποπειραθεί οι 
Αθηναίοι να ελέγξουν  
    βλ. μάχη στον Δραβήσκο: 465 π.Χ.  / βεβαιωμένη εκφώνηση Επιταφίου >  
<: Αμφίπολη: η πλησιέστερη πηγή για εξεύρεση  
α. ναυπηγήσιμης ξυλείας,  
β. ασφάλτου και πισσασφάλτου (:υλικών για την αδιαβραχοποίηση πλοίων)  
γ. ορυχεία ευγενών μετάλλων  >   
 
 
 
437 π..Χ.: Αθήνα: Περικλής (στόλος 30 πλοίων) εκστρατεία σε Εύξεινο Πόντο  
437 π.Χ.: Αθήνα: επιτυχής η εκστρατεία στον Εύξεινο Πόντο  
437 π.Χ.: Αθήναι: αποικιακή πολιτική Περικλή  
437 π.Χ.: Αθήνα: εγκαθιστά κληρούχους σε πόλεις των νοτίων ακτών του 
Ευξείνου Πόντου: Αμισός και Σινώπη  (:Περικλής) 
437 π.Χ.: Αθήναι: αποικιακή πολιτική Περικλή (ίδρυση Αμισσος 
Καππαδοκίας)   
437 π.Χ.: Αθήνα: (Περικλής) ίδρυση αποικίας Αθηναίων αποίκων στην 
Αμισον Καππαδοκίας  
437 π.Χ.: Εύξεινος Πόντος: ίδρυση Αμισός (αποικία Αθηναίων)  
437 π.Χ.: Αθήνα: ο Αθηνοκλής (:συνεργάτης Περικλή) ιδρύει αποικία 
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Αθηναίων στην Αμισον της Καππαδοκίας  
437 π.Χ.: Σινώπη: οι Αθηναίοι με τον στρατηγό Λάμαχο (13 πλοία) βοηθούν 
τους Σινωπείς να εκδιώξουν τον τύραννο Τιμησίλαο  
437 π.Χ.: Αθήνα: εγκαθιστά κληρούχους στην πόλη Νυμφαίο (πόλη του 
Κιμμερίου Βοσπόρου, κοντά στο Ποντικάπαιον)  
 
 
 
 
437 π.Χ.: Αθήναι: έναρξη κατασκευής των Προπυλαίων  
         < Προπύλαια: 437-432 π.Χ.>  
 
 
 
436 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Λυσίμαχος  
436 π.Χ.: Αθήναι: ο Περικλής εκλέγεται στρατηγός <:η 17η εκλογή του ως 
στρατηγού> 
 
436 π.Χ.: Αθήναι: γένν. Ισοκράτης (:ρήτωρ)  
  < Ισοκράτης (ρήτωρ): 436 – 338 π.Χ. / ο πρώτος που ίδρυσε 
φιλοσοφική/ρητορική σχολή στην Αθήνα: ~ 490 π. Χ.>  
 
 
 
436 π..Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (86η Ολυμπιάδα) 
436 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (86η Ολυμπιάδα): ο Θεόπομπος, Θεσσαλός, 
νικητής στο στάδιον 
436 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (86η Ολυμπιάδα): ο Παντάρκης, Ηλείος, 
νικητής στην πάλη παίδων 
436 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (86η Ολυμπιάδα): Αρκεσιλάου, Λακεδαιμονίου, 
τέθριππον  (: η δεύτερη και τελευταία νίκη του Αρκεσιλάου στο τέθριππον) 
436 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (86η Ολυμπιάδα): ο Αρκεσίλαος, 
Λακεδαιμόνιος, νικητής σε αγώνα τεθρίππου άρματος (: δηλ. το άρμα του 
Αρκεσιλάου ενίκησεν εις την αρματοδρομίαν τεθρίππου άρματος)  
 
 
435 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο  Αντιοχίδης  
435 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Γλαύκων, του Λεάγρου, εκ Κεραμέων,  
435 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Πρωτέας, του Επικλέους, Αιξωνεύς 
435 π.Χ.: Αθήναι: ο Περικλής εκλέγεται στρατηγός <:η 18η εκλογή του ως 
στρατηγού> 
 
 
435 π.Χ.: Αθήναι (Μ. Διονύσια): Ιοφών, γιος του Σοφοκλέους (πρώτη νίκη) 
(Τραγωδία) 
 
 
435 π.Χ.: Κυρήνη: γένν. Αρίστιππος ο Κυρηναίος (φιλόσοφος)  
 < ο Αρίστιππος αρχικά ήταν μαθητής του Πρωταγόρα, μετά έγινε θαυμαστής 
του Σωκράτους  
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Ο Αρίστιππος: εισάγει την «ηδονή» ως το ανώτατο αγαθό της ζωής>  
Ο Αρίστιππος διακρίνει τρεις καταστάσεις στον άνθρωπο: την ηδονή, τον 
πόνο και την ουδέτερη κατάσταση (την ουδέτερη κατάσταση, όπου δεν 
υπάρχει ούτε η ηδονή ούτε ο πόνος, ο Αρίστιππος την παρομοιάζει με την 
νηνεμία) 
Ορισμός ηδονής: «λεία» κίνηση 
Ορισμός πόνου: «τραχεία» κίνηση 
Ηδονή: κατάσταση θετική  
Πόνος: κατάσταση αρνητική  
Το ανώτερο αγαθό, κατά Αρίστιππον: η θετική κατάσταση της ηδονής 
Κάθε ηδονή είναι αγαθό. Αυτό το αγαθό πρέπει ο άνθρωπος να το επιδιώκει 
έστω και αν αυτό προέρχεται είτε από μια καλή είτε από μια κακή πράξη 
(:αμοραλισμός)  
Διακρίνει την ηδονή σε: σωματική και πνευματική  
ορισμός ευδαιμονίας, κατά Αρίστιππον: το σύνολο των κατ’ ιδίαν ηδονών, 
του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος 
Για την πληρότητα της ευδαιμονίας ο Αρίστιππος εκτός από τις σωματικές 
αλλά και τις πνευματικές ηδονές 
Αρίστιππος: πρόδρομος της θεωρίας της ομοιόστασης:  
Σύμφωνα με τον Αρίστιππο έπειτα από μια ηδονή ακολουθεί συχνά ένας 
μεγαλύτερος πόνος. Από τη βίωση ενός πόνου συχνά ακολουθεί μεγαλύτερη 
ηδονή.  
Το συμπέρασμα του Αριστίππου: θα πρέπει κανείς εκ των προτέρων να 
υπολογίζει τα αποτελέσματα και τις συνέπειες της ηδονής και του πόνου, και 
αναλόγως να ρυμθίζη τη συμπεριφορά του.  
Αρα αναγκαία για τον υπολογισμό της ηδονής είναι μία «μετρητική» τέχνη.  
Οι σπουδαιότεροι οπαδοί του Αριστίππου: Θεόδωρος, Ηγησίας, Αννίκερις 
O Αρίστιππος ιδρύει την Κυρηναϊκή Σχολή φιλοσοφίας  
 < οι διευθυντές της Κυρηναϊκής Σχολής: Αρίστιππος / Αρήτη (κόρη 
Αριστίππου) / Αρίστιππος, ο μητροδίδακτος (γιος Αρήτης)/ Θεόδωρος 
(μαθητής του Αριστίππου του Νεωτέρου) / Αννίκερις / Ευήμερος, ο 
Μεσσήνιος (θέωση των ηρώων) / Ηγησίας >   
 
 
 
 
 
 
 
 
434 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο   Κράτης  
434 π.Χ.: Αθήναι: ο Περικλής εκλέγεται στρατηγός <:η 19η του εκλογή του 
ως στρατηγού> 
 
434 π.Χ.: Αθήνα: συμμαχία Αθήνας με Μεθώνη (δυτική παραλία Θερμαϊκού)  
 <: η Μεθώνη: αποικία της Ερέτριας >  
 <: η Αθήνα με την συμμαχία της με την Μεθώνη αποκτά τη δυνατότητα να 
επεμβαίνει στα εσωτερικά της Μακεδονίας και να δυσχεραίνει την επαφή 
των Μακεδόνων με τους νότιους Ελληνες>  
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433 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Αψευδής 
433 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Διότιμος, του Στρομβίχου, Ευωνυμεύς 
433 π.Χ.: Αθήναι: στραηγός: Περικλής, του Ξανθίππου, Χολαργεύς <:η 20η 
εκλογή του ως στρατηγού>  
433 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Γλαύκων, του Λεάγρου, εκ Κεραμέων 
433 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Λακεδαιμόνιος, του Κίμωνος, Λακιάδης 
433 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Πρωτέας, του Επικλέους, Αιξωνεύς 
433 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Αρχέστρατος, του Λυκομήδους, Φλυεύς 
433 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Μεταγένης, εκ κοίλης 
433 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Δρακοντίδης 
433 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Φορμίων, του Ασωπίου, Παιανιεύς 
 
 
433 π.Χ.: Σπάρτη: επώνυμος έφορος ο Σθενελαϊδας  
 
 
433 π.Χ.: Κέρκυρα: ζητά βοήθεια της Αθήνας έναντι των Κορινθίων  
  < η Κέρκυρα: αποικία Κορινθίων >  
433 π.Χ.: Αθήναι: σύναψη συμμαχίας Αθήνας – Κέρκυρας  
433 π.Χ.: συμμαχία Αθήνας (Ιωνες) με Κέρκυρα (Δωριείς) 
433 π.Χ.: συμμαχία Αθήνας – Κέρκυρας  
433 π.Χ.: συμμαχία Αθήνας – Κέρκυρας (κατά τον Θουκυδίδη: μία από τις 
αφορμές του Πελοποννησιακού πολέμου)  
 
433 π.Χ.: ναυμαχία στα Σύβοτα: Κέρκυρα vs Κόρινθος  
433 π.Χ.: ναυμαχία στα Σύβοτα: νίκη Κερκυραίων  
433 π.Χ.: ναυμαχία στα Σύβοτα: ανάμειξη αθηναϊκού στόλου υπέρ 
Κερκυραίων 
433 π.Χ.: ναυμαχία στα Σύβοτα: με την εμφάνιση του αθηναϊκού στόλου (στο 
πλευρό των Κερκυραίων) οι Κορίνθιοι που μέχρι τότε κέρδιζαν στην 
ναυμαχία αποχωρούν  
 
 
433 π.Χ.: Αθήναι: επιβολή έκτακτης συμμαχικής εισφοράς (Α’ Αθ. συμμ)  
            <: ζητείται η έκτακτη εισφορά από δύο μόνον συμμάχους, ενώ στα 439 
π.Χ. συμμετείχαν οκτώ σύμμαχοι >  
 
433 π.Χ.: Α΄Αθ. συμμ: αναφέρονται δύο νέες κατηγορίες στις συμμαχικές 
πόλεις 
 α. η πρώτη κατηγορία: «πόλεις αυταί φόρον ταξάμεναι» ( 11 μικρές πόλεις, 
νέα μέλη)  
ο τίτλος «αυταί φόρον ταξάμεναι» σημαίνει ότι είχαν πληρώσει από μόνες 
τους και χωρίς εξαναγκασμό την εισφορά 
β. η δεύτερη κατηγορία: «πόλεις άς οι ιδιώται ανέγραψαν φόρον φέρειν» (13 
μικρές πόλεις, που κάποιοι πολίτες τους τις ώθησαν να γίνουν μέλη της Α’ Αθ. 
συμμ)  
  Αυτές οι δύο νέες κατηγορίες πόλεων δεν έμειναν για πολύ καιρό μέλη της Α’ 
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Αθ. συμμ. Με την έκρηξη του Πελοποννησιακού πολέμου σταμάτησαν να 
καταβάλλουν την εισφορά. Από τις αυτές τις 24 συνολικά πόλεις οι Αθηναίοι 
εισέπρατταν ετησίως 6 τάλαντα)  
 
 
 
433 π.Χ.: Αθήναι: γραφή ασεβείας κατά του φιλοσόφου Αναξαγόρα 
433 π.Χ.: Αθήναι: γραφή ασεβείας: κατήγορος ο πολιτικός Θουκυδίδης του 
Μελησίου  
433 π.Χ.: Αθήναι: γραφή ασεβείας: ο Θουκυδίδης του Μελησίου κατηγορεί 
τον φιλόσοφο Αναξαγόρα ότι αμφισβήτησε τη θεϊκή υπόσταση του Ηλίου. Ο 
Αναξαγόρας είχε περιγράψει τον Ηλιο ως πύρινη μάζα που είχε στον πυρήνα 
του «σπέρματα φωτιάς», αντί να τον θεωρήσει ως θεό.  
433 π.Χ.: Αθήναι: ο Περικλής βοηθά τον Αναξαγόρα να δραπετεύσει στην 
Κόρινθο πριν την καταδίκη  
 
 
433/432 π.Χ.: Αθήναι: ανανέωση συμμαχίας της Αθήνας με το Ρήγιον και 
τους Λεοντίνους      (διασώζονται σε δύο στήλες)  
 
 
 
432 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο   Πυθόδωρος  
432 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Σωκράτης, του Αντιγένους, Αλαιεύς 
432 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Φορμίων, του Ασωπίου, Παιανιεύς 
432 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Περικλής, του Ξανθίππου, Χολαργεύς <:η 21η 
εκλογή του ως στρατηγού>  
432 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Καρκίνος, του Ξενοτίμου, Θορίκιος 
432 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Πρωτέας, του Επικλέους, Αιξωνεύς 
432 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Ευκράτης, Μελιτεύς 
432 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Καλλίας, του Καλλιάδου, Αιξωνεύς 
 
 
 
432 π.Χ.: Σπάρτη: επώνυμος έφορος ο Αινησίας  
 
 
 
432 π.Χ.: Αθήναι: ψήφισμα μάντη Διοπείθη: «γραφή ασεβείας»  
 < «Ψήφισμα Διοπείθης έγραψεν εισαγγέλεσθαι τους τά θεία μη νομίζοντας ή 
λόγους περί των μεταρσίων διδάσκοντας», Πλούταρχος, «Περικλής», ΛΒ’, 1. >  
 
 
432 π.Χ.: Αθήναι: ο σοφιστής Πρωταγόρας επιστρέφει στην Αθήνα  
432 π.Χ.: Αθήναι: ο σοφιστής Πρωταγόρας περίπου 60 ετών 
432 π.Χ.: Αθήναι: ο σοφιστής Πρωταγόρας πρέπει να έμεινε στην Αθήνα μέχρι το 
429 π.Χ.  
432 π.Χ.: Αθήναι: βλ. Πλάτωνος, «Πρωταγόρας»  
 
 



 

17
2 

432 π.Χ.: Αθήναι: επιστροφή Πρωταγόρα σε Αθήνα  
 < Ο Πρωταγόρας πρέπει να έμεινε στην Αθήνα από 432 π.Χ. μέχρι το 429 π.Χ. 
(:λοιμός, θάνατος Περικλή) >  
< Ο σκηνικός χρόνος του πλατωνικού διαλόγου «Πρωταγόρας» αναφέρεται στα 
432 π.Χ. 
Στον αντίστοιχο διάλογο ο Πρωταγόρας πρέπει να ήταν περίπου 60 ετών, ενώ ο 
Σωκράτης, νέος, περίπου 30 ετών >  
 
432 π.Χ.: Αθήναι: γραφή ασεβείας κατά της Ασπασίας  
432 π.Χ.: Αθήναι: δίκη Ασπασίας: ο Περικλής εμφανίζεται προσωπικώς στα 
δικαστήριον (ως σύζυγος, άρας ως κηδεμών της Ασπασίας.  
432 π.Χ.: Αθήναι: δίκη Ασπασίας: ο Περικλής απαλλάσσει την Ασπασία  
 
 
 
 
 
 
432 π.Χ.: Σπάρτη: ο Αρχίδαμος (βασιλεύς) προειδοποιεί τους Σπαρτιάτες ότι ο 
πόλεμος (Πελοποννησιακός) δεν θα είναι αγώνας όπλων αλλά χρημάτων. Κατά 
τον Αρχίδαμο πρέπει να βρεθούν πρώτα τα χρήματα  
432 π.Χ.: συνέδριο Πελοποννησιακής συμμαχίας: θέση πρέσβεων Κορίνθου 
< Οι Αθηναίοι «πολυπράγμονες», ενώ οι Σπαρτιάτες αδρανείς. Οι Κορίνθιοι 
πρέσβεις αντιπαραβάλλουν την «πολυπραγμοσύνη» των Αθηναίων (βλ. 
καινοτομία) καθώς και την γεμάτη δράση ζωή των Αθηναίων με την αδράνεια του 
τρόπου ζωής των Σπαρτιατών. Εδώ έμμεσα θίγονται τα δύο πολιτικά συστήματα 
και ο τρόπος ζωής των πολιτών. >  
 
 
  432 π.Χ.: Θεσσαλία: Δάοχος ο Φαρσάλιος (:ταγός Θεσσαλών)   
      < Δάοχος ο Φαρσάλιος: 432 – 405 π.Χ.>  
      < ο Δάοχος: ταγός Θεσσαλών σε όλη την διάρκεια του Πελοποννησιακού 
πολέμου >  
 
 
432 π.Χ.: Μακεδονία: ενοποίηση των ελληνικών πόλεων της Χαλκιδικής 
 <: η ενοποίηση των ελληνικών πόλεων της Χαλκιδικής με ενθάρρυνση του 
Περδίκκα Β’> 
432 π.Χ.: Μακεδονία: Κοινό της Χαλκιδικής ή Κοινό των Χαλκιδέων  
432 π.Χ.: Μακεδονία: Κοινό της Χαλκιδικής κόβει νομίσματα  
 
 
 
432 π.Χ.: Χαλκιδική: Ποτίδαια ή Ποτείδαια: αποστασία Ποτείδαιας από Α’ Αθ. 
Συμμ.  
432 π.Χ.: Χαλκιδική: αποστασία Ποτείδαιας από Α’ Αθ. Συμμ.  
432 π.Χ.: η Κόρινθος και ο Περδίκκας της Μακεδονίας υποκινούν την Ποτείδαια 
σε αποστασία από την Α’ Αθ. Συμμ.  
432 π.Χ.: Κόρινθος: υποκινεί την Ποτείδαια σε αποστασία από Αθηναίους, ως 
ανταπάντηση των Κορινθίων προς την Αθήνα για την ενεργό ανάμειξη της 
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Αθήνας στη ναυμαχία στα Σύβοτα 
 < ναυμαχία στα Σύβοτα: 433 π.Χ. Κέρκυρα + Αθήνα vs Κόρινθος >  
432 π.Χ.: Ποτείδαια: ο Φορμίων (Αθηναίος στρατηγός) οδεύει κατά Ποτείδαιας  
432 π.Χ.: Ποτείδαια: πολιορκία Ποτείδαιας από Αθηναίους (Φορμίων)  
432 π.Χ.: μάχη Ποτείδαιας: Αθήνα vs συνασπισμός Πελοποννησίων και 
Μακεδόνων 
432 π.Χ.: μάχη Ποτείδαιας: Καλλίας, Φορμίων (Αθ.) vs Αριστεύς 
(Κόρινθος)+Ιόλας (Μακεδόνες) 
432 π.Χ.: μάχη Ποτείδαιας: στρατηγός Αθηναίων ο Φορμίων 
432 π.Χ.: μάχη Ποτείδαιας: στρατηγός των Κορινθίων ο Αριστεύς 
432 π.Χ.: μάχη Ποτείδαιας: ο Ιόλας, αρχηγός ιππικού, (Μακεδών) 
432 π.Χ.: μάχη Ποτείδαιας: ο Σωκράτης σώζει τον Αλκιβιάδη (τραυματισμένο) 
από βέβαιο θάνατο  
 
 
 
 
432 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (87η Ολυμπιάδα)  
432 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (87η Ολυμπιάδα): Σώφρων, Αμβρακιώτης, στάδιον 
432 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (87η Ολυμπιάδα): ο Σώφρων, Αμβρακιώτης, 
νικητής στο στάδιον  
432 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνεες (87η Ολυμπιάδα): Δωριεύς, Διαγόρα, Ρόδιος, 
παγκράτιον  
432 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες : (87η Ολυμπιάδα) 1η νίκη Δωριέως (εξ Ιαλυσού 
Ρόδου) στο παγκράτιον  
432 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες: (87η Ολυμπιάδα) Δωριεύς, γιος του Διαγόρα, 
Ρόδιος, νίκη στο παγκράτιον   <: η πρώτη από τις τρεις νίκες του Δωριέως, του 
Διαγόρα στο παγκράτιον>  
432 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (87η Ολυμπιάδα): < οι τρεις νίκες του Δωριέως, του 
Διαγόρου στο παγκράτιον: 432 π.Χ,, 428 π.Χ., 424 π.Χ.>  
 
 
 
 
 
 
 
   431 π.Χ. - 404 π.Χ.:  Πελοποννησιακός Πόλεμος 
           < κατ’ ουσίαν είναι ο Β’ Πελοποννησιακός  πόλεμος >  
οι  περίοδοι του Πελοποννησιακού πολέμου:  
     α) 431-421 π.Χ.: Αρχιδάμειος πόλεμος 
    β) 415-413 π.Χ.:  Σικελική εκσρατεία 
    γ) 412-404 π.Χ.:  Ιωνικός ή Δεκελεικός Πόλεμος 
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431 π.Χ.: Α’ Αθ. συμμ: το ποσό του φόρου έφθασε στα 600 τάλαντα (:πηγή: 
Θουκυδίδης)  
  <: υπάρχει αμφισβήτηση για το μεγάλο μέγεθος του ποσού. Μάλλον δεν 
ήταν μόνον η συμμαχική εισφορά από τα μέλη της Α’ Αθ. συμμ., αλλά 
συνολικά τα έσοδα της Αθήνας για εκείνο το έτος >  
 
 
 
431 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων:   Ευθύδημος (ή Εύθυνος)  
431 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Σωκράτης, του Αντιγένους, Αλαιεύς 
431 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Αγνων, του Νικίου, Στειριεύς 
431 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Φορμίων, του Ασωπίου, Παιανιεύς 
431 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Περικλής, του Ξανθίππου, Χολαργεύς <:η 22η 
εκλογή του ως στρατηγού>  
431 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Καρκίνος, του Ξενοτίμου, Θορίκιος  
431 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Πρωτέας, του Επικλέους, Αίξωνεύς 
431 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Ευκράτης, Μελιτεύς 
431 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Κλεόπομπος, του Κλεινίου  
 
 
431 π.Χ.: Σπάρτη: επώνυμος έφορος ο Βρασίδας  
 
 
 
431 π.Χ.: Αθήναι (Μ.Διονύσια): ο Ευφορίων, γιος του Αισχύλου, πετυχαίνει 
πρώτη νίκη νικώντας τον Σοφοκλή και τον Ευριπίδη  
431 π.Χ.: Αθήναι (Μ. Διονύσια) : Ευριπίδης, «Μήδεια» (τραγωδία)  
 
 
431 π.Χ.: 1ο έτος Πελοποννησιακού πολέμου  
 
431 π.Χ.: (έαρ) Αθήναι: ο Περικλής αγορεύει στην εκκλησία του δήμου και 
ζητά από τους Αθηναίους να αποφασίσουν πόλεμο με τους Πελοποννησίους  
431 π.Χ.: Σπάρτη: ο Αρχίδαμος κωλυσιεργεί την εισβολή στην Αττική  
431 π.Χ.: Σπάρτη: ο Αρχίδαμος με κάθε τρόπο προσπαθεί να συνθηκολογήσει 
και να μην επιτεθεί στην Αθήνα  
431 π.Χ.: Σπάρτη: τελικώς ο Αρχίδαμος εισβάλλει στην Αττική  
431 π.Χ.: Σπάρτη: ο Αρχίδαμος εισβάλλει στην Αττική  
 
 
 
 
431 π.Χ.: Αθήνα: μάχη στα Φρύγια (κοντά στο Αιγάλεω)  
431 π.Χ.: Αθήνα: μάχη στα Φρύγια: οι Θεσσαλοί ιππείς τάσσονται πάλι υπέρ 
των Αθηνών, σύμφωνα με την συμμαχία Αθήνας – Θεσσαλίας στα 462 π.Χ. 
(βλ. όμως την στάση των Θεσσαλών  ιππέων στην μάχη της Τανάγρας το 457 
π.Χ. υπέρ Σπάρτης)   
 
 
 



 

17
5 

 
431 π.Χ.: (Νοε): Περικλής, εκφώνηση Επιταφίου στον Κεραμεικό  
431 π.Χ.: (Νοε): «Επιτάφιος» Περικλέους 
 
 
431 π.Χ.: Εύξεινος Πόντος: Ποντικάπαιον (κράτος Κιμμερίου Βοσπόρου) 
431 π.Χ.: Ποντικάπαιον: άνοδος στην εξουσία; Σάτυρος Α’ (γιος του 
Σπαρτόκου) 
 < Σάτυρος Α’: 431 π.Χ. – 389 π.Χ.  
Ο Σάτυρος Α’ είναι ο Σάτυρος, ο βασιλεύς του Πόντου, που αναφέρεται στον 
λόγο του Λυσία, «Υπέρ Μαντιθέου» 
Ο Σάτυρος Α’ επέκτεινε την κυριαρχία του κράτους των Σπαρτοκιδών: 
α)προσάρτησε την πόλη Νυμφαίο (: έπειτα από προδοσία του διοικητή της 
αθηναϊκής φρουράς, του Γύλωνος)  
β) επέβαλλε την κυριαρχία του στην πόλη Κιμμερικό 
 
 
 
 
 
 
 
 
430 π.Χ.: το δεύτερον έτος του Πελοποννησιακού πολέμου  
 
430 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων:  Απολλόδωρος 
430 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Αγνων, του Νικίου, Στειριεύς 
430 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Φορμίων, του Ασωπίου, Παιανιεύς 
430 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Περικλής, του Ξανθίππου, Χολαργεύς  <: η 23η 
εκλογή του ως στρατηγού / καθαίρεση από την στρατηγία >  
 < Ο Περικλής από το 444 π.Χ. έως και το 430 π.Χ. εκλεγόταν διαρκώς 
στρατηγός επί 15 συναπτά έτη >  
430 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Ξενοφών, του Ευριπίδου, Μελιτεύς 
430 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Εστιόδωρος, του Αριστοκλείδου 
430 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Μελήσανδρος  
430 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός Φανόμαχος, του Καλλιμάχου 
430 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Κλεόπομπος του Κλεινίου  
 
 
430 π.Χ.: Σπάρτη: επώνυμος έφορος ο Ισάνωρ  
430 π.Χ.: Σπάρτη: ναύαρχος ο Κνήμος  
 
 
430 π.Χ.: Αθήναι: λοιμός (1η εμφάνιση του λοιμού)   
430 π.Χ.: Αθήναι: 2η εισβολή Πελοποννησίων σε Αττική (χρονικώς η 
μεγαλύτερη)  
430 π.Χ.: Αρχίδαμος: διασχίζει την κεντρική πεδιάδα  
430 π.Χ.: Αρχίδαμος: κατευθύνεται προς το Λαύριον (αργυρωρυχεία)  
430 π.Χ.: Αρχίδαμος: στρέφεται προς βορρά, στην ανατολική ακτή  
430 π.Χ.: Αθήναι: (Περικλής) καμμία αντίσταση κατά του Αρχιδάμου  
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430 π.Χ.: Περικλής: εφαρμόζει την πολιτική της μη άμεσης αντιπαράθεσης 
(το ίδιο δηλαδή και με το προηγηθέν έτος 431 π.Χ.)  
430 π.Χ.: Αθήναι: ναυτική δύναμη 100 πλοία  
430 π.Χ.: Αθήναι: ο Περικλής διοικεί την ναυτική δύναμη: την στέλνει σε 3 
αποστολές  
430 π.Χ.:  Αθήναι: Περικλής αποστολή ναυτικής δύναμης κατά της 
Επιδαύρου (παράλια της Πελοποννησιακής συμμαχίας):  
430 π.Χ.: Περικλής: λεηλασία γης της Επιδαύρου από Αθηναίους  
430 π.Χ.: Περικλής: αποτυχία κατάληψης της πόλης της Επιδαύρου από 
Αθηναίους  
430 π.Χ.: ο αθηναίκός στόλος μετά την Επίδαυρο μεταβαίνει προς τα νότια, 
σε άλλες Πελοποννησιακές πόλεις   
430 π.Χ.: αθηναϊκός στόλος: λεηλασία της Τροιζήνας, της Ερμιόνης και των 
Αλιών   
430 π.Χ.: αθηναίκός στόλος: διασχίζει τελικώς τον Αργολικό κόλπο και 
φθάνει στις Λακωνικές ακτές  
430 π.Χ.: αθηναίκός στόλος: λεηλατεί τις Πρασιές (Λεωνίδιο)  
430 π.Χ.: αθηναϊκός στόλος επιστρέφει στην Αθήνα  
 430 π.Χ.: (Ιουλ): Περικλής: αγόρευση στην εκκλησία του δήμου ως 
απάντηση στις κατηγορίες Αθηναίων που τον καλούν να σταματήσει ο 
πόλεμος  
430 π.Χ.: Αθήναι: δίκη Περικλή  
430 π.Χ.: Αθήνα; δίκη Περικλή  (:αριθμός δικαστών: 1.501)  
430 π.Χ.: Αθήναι: ο Περικλής καθαιρείται από στρατηγός  
430 π.Χ.: Αθήναι: ο Περικλής λογοδοτεί για τα 14 συναπτά έτη της 
στρατηγίας του  
430 π.Χ.: Αθήναι: καταδίκη Περικλέους σε βαρύτατο πρόστιμο  
430 π.Χ.: Αθήναι: ο Περικλής αποπληρώνει το βαρύτατο πρόστιμο  
430 π.Χ.: Αθήναι: σε λίγες εβδομάδες οι Αθηναίοι μετανιώνουν και 
επανεκλέγουν για το έτος  
430 π.Χ.: Αθήναι: θάνατος Κεφάλου (ασπιδοποιού / πατρός του Λυσία)  
  < ο Λυσίας (15 ετών) μετά το θάνατο του πατρός του Κεφάλου, αναχωρεί 
μαζί με τον μεγαλύτερο αδελφό του, τον Πολέμαρχο, για τους Θουρίους >  
 
430 π.Χ.: Αθήναι: Ευριπίδης, «Ηρακλείδαι» (τραγωδία)  
 
430 π.Χ.: Αθήναι: θάνατος Ξανθίππου (πρωτότοκου γιου του Περικλή) από 
τον λοιμό  
430 π.Χ.: Αθήναι: θάνατος Παράλου (δευτερότοκου γιου του Περικλή) από 
λοιμό (αμέσως μετά τον θάνατο του αδελφού του Ξανθίππου) 
 
430 π.Χ.: Αθήναι: γένν. Ξενοφών, γιος του Γρύλλου και της Διοδώρας 
(ιστορικός) 
 
430 π.Χ.: Αμβρακία: επίθεση στο Αμφιλοχικό Αργος  
430 π.Χ.: Αμβρακία: καταλαμβάνει την ύπαιθρο χώρα του Αμφιλοχικού 
Αργους  
430 π.Χ.: Αμβρακία; Αποτυχία κατάληψης πόλης  
   <: Αμφιλοχικό Αργος: τα τείχη της πόλης κτισμένα κατά την αθηναϊκή 
τεχνική >  
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430 π.Χ.: Αθήναι: Στοά του Ελευθερίου Διός (: στην Αγορά) 
430 π.Χ.: Αθήναι: έναρξη οικοδόμησης της Στοάς του Ελευθερίου Διός 
430 π.Χ.: Αθήναι: η Στοά του Ελευθερίου Διός (430 π.Χ. – 420 π.Χ.)  
430 π.Χ.: Αθήναι: Στοά του Ελευθερίου Διός (:στα νότια της Βασιλείου Στοάς) 
430 π.Χ.: Αθήναι: Στοά του Ελευθερίου Διός (:αφιερωμένη στον ελευθερωτή 
Δία, ο οποίος είχε βοηθήσει στην εκδίωξη των Περσών) 
 
 
 
 
430 π.Χ.: Αθήναι: η Νότια Στοά Ι  (στην Αγορά)  
430 π.Χ.: Αθήναι: η Νότια Στοά Ι  (430 π.Χ. – 420 π.Χ.) 
430 π.Χ.: Αθήναι: η Νότια Στοά Ι  (:στεγάζονται οι αξιωματούχοι οι 
επιφορτισμένοι με τον έλεγχο των εμπορικών δραστηριοτήτων)  
 
 
~430 π.Χ.: (κεραμεική): ερυθρόμορφος καλυκωτός κρατήρας (της ομάδας 
του ζωγράφου Πολυγνώτου) [θέμα: η Αφροδίτη επιβιβάζεται στη βάρκα του 
Φάωνα]  (Bologna, Museo Civico)  
 
 
430 π.Χ.: (Περσική αυτοκρατορία): ο Πισσούθνης επεμβαίνει στην 
Κολοφώνα  
 
------- 
429 π.Χ.: το τρίτο έτος του Πελοποννησιακού πολέμου  
 
 
429 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων: Επαμείνων 
 
429 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Φορμίων, του Ασωπίου, Παιανιεύς 
429 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Περικλής, του Ξανθίππου, Χολαργεύς 
429 π.Χ. Αθήναι: ο Περικλής επανεκλέγεται στρατηγός (για τελευταία φορά)   
429 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Κλειππίδης, του Δεινίου, Χολαργεύς  
 
 
 
429 π.Χ.: Σπάρτη: επώνυμος έφορος ο Σωστρατίδας  
 
 
429 π.Χ.: Αθήναι: λοιμός σε έξαρση 
 
 
429 π.Χ.: Αθήναι: (Κωμωδία): πρώτη εμφάνιση Εύπολις  
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429 π.Χ.: Αθήναι: θάνατος των δύο γιων του Περικλέους (του Παράλου και 
του Ξανθίππου), γιων του από την πρώτη του σύζυγο  
429 π.Χ.: Αθήναι: ο Περικλής εκλιπαρεί την εκκλησία του δήμου να 
εκχωρήσει στον υιό του από τον δεύτερο γάμο του, εκείνον με την Ασπασία, 
στον Περικλή τον νεώτερο, το δικαίωμα του Αθηναίου πολίτου  
  < ο Περικλής ο νεώτερος, υιός του Περικλέους και της Ασπασίας, σύμφωνα 
με τον νόμο του 451 π.Χ. που είχε εισηγηθεί ο ίδιος ο Περικλής δεν είχε το 
δικαίωμα του Αθηναίου πολίτου αφού δεν ήταν και οι δύο γονείς του 
Αθηναίοι >  
 
 
 
429 π.Χ.: Αθήναι: η εκκλησία του δήμου εκχωρεί χαριστικά στον Περικλή 
τον νεώτερο, τον υιό του Περικλή με την Ασπασία, το δικαίωμα του 
Αθηναίου πολίτη   
 
429 π.Χ.: Αθήνα: θάνατος αδελφής Περικλή (πριν θάνατο Περικλή)  
 < αδελφή Περικλή: γάμος με Κλεινία Πρεσβύτερο : τέκνα: Αλκιβιάδης, 
Κλεινία νεώτερος> 
 
 
429 π.Χ.:  (Σεπ) Αθήναι:  θάνατος Περικλή από λοιμό 
429 π.Χ.: (Σεπ): Αθήνα: ο Περικλής πεθαίνει δύο μήνες μετά τις νίκες του 
Φορμίωνος  
 < συνεργάτες Περικλή:  Τολμίδης, Φορμίων, Μυρωνίδης)  
429 π.Χ.: (Σεπ) Αθήναι: θάνατος Περικλή  
 
429 π.Χ.: Αθήναι: νέα εποχή πολιτικών μετά τον Περικλή / αλλαγή του 
προφίλ τους  
 
429 π.Χ.: Αθήναι: μετά τον Περικλή ανέρχεται νέα γενηά πολιτικών   
 α) με πιο ριζοσπαστικό προφίλ  
 β) και οι οποίοι προέρχονται από την μεσαία εύπορη τάξη (όχι όμως την ελίτ 
της αριστοκρατίας) 
 
429 π.Χ.: Αθήνα: οι δελφίνοι της διαδοχής του Περικλή 
    α) Ευκράτης, ο «στυππειοπώλης»  
    β) Λυσικλής, ο «προβατοπώλης»  
    γ) Κλέων, του Κλεαινέτου, δήμος Κυδαθηναίων  <ο «βυρσοπώλης»: 
βυρσοδέψης>  
και οι τρεις ανήκουν στην εύπορη τάξη των επαγγελματιών και των εμπόρων  
 
429 π.Χ.: Αθήνα: (μετά τον θάνατο του Περικλή) ο Κλέων κυριαρχεί στην 
πολιτκή ζωή της Αθήνας από το 429 π.Χ. έως τον θάνατό του στα 422 π.Χ.  
  
 
429 π.Χ.: Αθήνα: ο Φορμίων στρατηγός: επιτυχής στρατηγία Φορμίωνος  
 
429 π.Χ.: Σπάρτη: η κύρια προσπάθεια των Σπαρτιατών στρέφεται προς τη 
Δυτική Ελλάδα 
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429 π.Χ.: Αμβρακιώτες κ’ Χάονες προτείνουν συμμαχία στη Σπάρτη για να 
κατακτήσουν από κοινού τους Ακαρνάνες (συμμάχους Αθηναίων)  
429 π.Χ.: σχέδιο Σπάρτης και Αμβρακιωτών: να κατακτήσουν την 
Ακαρνανία, Κεφαλληνία, Ζάκυνθο, και Ναύπακτο (αθηναϊκή βάση)  
429 π.Χ.: Σπάρτη: Κνήμος (ναύαρχος) παραπλέει τις δυτικές ακτές της 
Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας  
429 π.Χ.: Σπάρτη: ο Κνήμος (ναύαρχος) φθάνει στην Αμβρακία  
429 π.Χ.: Ανακτόριο (Αμβρακίας): συγκέντρωση δυνάμεων 
Πελοποννησιακής συμμαχίας υπό τον Κνήμο (ναύαρχο Σπάρτης)  
429 π.Χ.: Ανακτόριο: δυνάμεις Κνήμου:  
α) Σπαρτιάτες,  
β) οπλίτες από το Ανακτόριο,  
γ) ελαφρά οπλισμένοι Ηπειρώτες: 1.000 Χάονες και 1.000 Ορέστες 
429 π.Χ.: Μακεδονία: Περδίκκας (βασιλεύς) στέλνει 1.000 Μακεδόνες προς 
βοήθειαν του Κνήμου (: οι οποίοι όμως δεν πρόφθασαν να λάβουν μέρος στην 
εκστρατεία)   
429 π.Χ.: Αμβρακία: ο Κνήμος προχωρά στο εσωτερικό της Ακαρνανίας και 
κατευθύνονται προς τη Στράτο  
429 π.Χ.: Ακαρνάνες: ζητούν την βοήθεια του Φορμίωνος (που βρισκόταν 
στη Ναύπακτο)  
429 π.Χ.: Φορμίων: αρνείται να βοηθήσει τους Ακαρνάνες (:επειδή περίμενε 
επίθεση του κορινθιακού στόλου στη Ναύπακτο)  
429 π.Χ.: Ακαρνάνες: αποκρούουν μόνοι τους την επίθεση του Κνήμου  
429 π.Χ.: Στράτος: οι Ακαρνάνες νικούν τη φάλαγγα των Χαόνων και ο 
Κνήμος αναγκάσθηκε να υποχωρήσει  
 
429 π.Χ.: ναυμαχία της Πάτρας (νίκη Φορμίωνος) 
429 π.Χ.: ναυμαχία της Πάτρας (Πατραϊκός κόλπος: Καλυδώνιος κόλπος) 
429 π.Χ.: κορινθιακός στόλος: 47 τριήρεις και λοιπά βοηθητικά πλοία θελει 
να μεταφέρει στρατεύματα στην Ακαρνανία  
429 π.Χ.: κορινθιακός στόλος: φθάνει στο λιμάνι της Πάτρας  
429 π.Χ.: αθηναϊκός στόλος: Φορμίων με 20 τριήρεις στη Ναύπακτο και στο 
Αντίρριο  
429 π.Χ.: ναυμαχία της Πάτρας (Αθήνα vs Κόρινθος): νίκη Αθήνας  
429 π.Χ.: ναυμαχίας της Πάτρας: νίκη του Φορμίωνος  
429 π.Χ.: ναυμαχία της Πάτρας: οι Αθηναίοι αιχμαλωτίζουν 12 πλοία των 
Κορινθίων  
429 π.Χ.: ναυμαχία της Πάτρας: οι Αθηναίοι στήνουν τρόπαιο στο Αντίρριο 
και αφιέρωσαν στον Ποσειδώνα ένα από τα πλοία που κυρίευσαν  
429 π.Χ.: κορινθιακός στόλος: καταφεύγει στην Κυλλήνη (: το επίνειο των 
Ηλείων) 
429 π.Χ.: Κυλλήνη: εκεί φθάνει και ο Κνήμος με τα πλοία από τη Λευκάδα  
 
 
429 π.Χ.: ναυμαχία του Ρίου (νίκη Πελοποννησίων έναντι Αθήνας)  
429 π.Χ.: ναυμαχία του Ρίου: ο κορινθιακός στόλος ενισχύεται από τις 
δυνάμεις του Κνήμου (συνολικά: 77 τριήρεις)  
429 π.Χ. :ναυμαχία του Ρίου: δυνάμεις Φορμίωνος (Αθήνα): 20 τριήρεις  
429 π.Χ.; ναυμαχία του Ρίου: οι Πελοποννήσιοι αιχμαλωτίζουν 9 αθηναίκά 
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πλοία  
429 π.Χ.: ναυμαχία του Ρίου: τα άλλα 11 αθηναϊκά πλοία διαφεύγουν  
 
429 π.Χ.: ναυμαχία της Ναυπάκτου (νίκη Αθήνας έναντι Πελοποννησίων)  
429 π.Χ.: ναυμαχία της Ναυπάκτου: λαμπρή νίκη του Φορμίωνος  
429 π.Χ.: ναυμαχία της Ναυπάκτου: τα 11 αθηναϊκά πλοία συνέλαβαν 6 
Πελοποννησιακά πλοία και απελευθέρωσαν τα 9 αιχμαλωτισμένα πλοία τους 
(από την ναυμαχία του Ρίου) 
429 π.Χ.: οι μεγάλες νίκες του Φορμίωνος βάζουν τέλος στις προσπάθειες των 
Πελοποννησίων να κατακτήσουν την Ακαρνανία  
429 π.Χ.: ο Πελοποννησιακός στόλος καταφεύγει στην Κόρινθο   
429 π.Χ.: Φορμίων: ενισχύεται με άλλες 20 τριήρεις που ήλθαν από την 
Κρήτη  
429 π.Χ.: (χειμών): ο Φορμίων επιβάλλει φιλοαθηναϊκές κυβερνήσεις στην 
Ακαρνανία  
 
429 π.Χ.: (φθιν): Κνήμος και Βρασίδας (ηττημένοι της Ναυπάκτου)  
429 π.Χ.: (φθιν): τολμηρό σχέδιο Κνήμου και Βρασίδα (απόπειρα για 
κατάληψη Πειραιώς) 
429 π.Χ.: (φθιν): Κνήμος και Βρασίδας πορεύονται πεζή από την Κόρινθο στα 
Μέγαρα 
429 π.Χ.: (φθιν): Κνήμος και Βρασίδας: σύρουν στη θάλασσα τις 40 τριήρεις 
τους  
429 π.Χ.: (φθιν): Κνήμος και Βρασίδας: πλέουν κατά του Πειραιώς  
429 π.Χ.: (φθιν): Κνήμος και Βρασίδας: απόβαση στη Σαλαμίνα  
429 π.Χ.: (φθιν): απόβαση Κνήμου και Βρασίδα στο ακρωτήριο του 
Βουδούρου (Σαλαμίνα) 
429 π.Χ.: (φθιν): φρούριο Βουδούρου (Σαλαμίς): ο Κνήμος και ο Βρασίδας 
αιχμαλωτίζουν τρία αθηναϊκά πλοία  
429 π.Χ.: (φθιν): Κνήμος και Βρασίδας: λεηλασία Σαλαμίνος και παίρνουν 
αιχμαλώτους από Σαλαμίνα  
429 π.Χ.: (φθιν): Αθήνα: μεγάλος πανικός επικρατεί στην Αθήνα  
429 π.Χ.: (φθιν): οι Αθηναίοι εξοπλίζονται και ρίχνουν τα πλοία τους στη 
θάλασσα και εκκινούν για τη Σαλαμίνα  
429 π.Χ.: (φθιν): Κνήμος και Βρασίδας: αποχωρούν από τη Σαλαμίνα μόλις 
μαθαίνουν την επικείμενη επίθεση των Αθηναίων, παίρνουν μαζί τους τα 3 
αιχμαλωτισθένα πλοία και αιχμαλώτους από τη Σαλαμίνα  
429 π.Χ.: Μέγαρα: ο Κνήμος και ο Βρασίδας φθάνουν στα Μέγαρα  
429 π.Χ.: Κνήμος και Βρασίδας: πεζή φθάνουν πάλι στην Κόρινθο  
429 π.Χ.: (φθιν): Αθήνα: κλείνουν τα λιμάνια του Πειραιώς και τοποθετούν 
φρουρά στα μέχρι τότε αφύλαχτα λιμάνια του Πειραιώς  
 
 
 
 
------------------------------------------ 
428 π.Χ.: το τέταρτο έτος του Πελοποννησιακού πολέμου  
428 π.Χ.: έτος Ολυμπιακών αγώνων  
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428 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Διότιμος  
428 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Ασώπιος, του Φορμίωνος,  Παιανιεύς  
428 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Πάχης, του Επικούρου  
428 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Λυσικλής  
 
 
428 π.Χ.: Σπάρτη: επώνυμος έφορος ο Εξαρχος  
428 π.Χ.: Σπάρτη: ναύαρχος ο Αλκίδας  
 
428 π.Χ.: Αθήναι: λοιμός σε έξαρση  
428 π.Χ.: Αθήναι: γέννηση Πλάτωνος  (φιλόσοφος)  
 
428 π.Χ.: Αθήναι: Ευριπίδης, «Ιππόλυτος» (τραγωδία)  
 
428 π.Χ.: (έαρ): ο Φορμίων επιστρέφει με τον στόλο του από την Ακαρνανία 
στην Αθήνα  
428 π.Χ.: ο Φορμίων δεν αναφέρεται πάλι στις πηγές (μετά την επιτυχή 
στρατηγία του στις ακτές της Ακαρνανίας)  
 
 
428 π.Χ.: (θέρος): αποστασία Μυτιλήνης από Α’ Αθ. Συμμ 
 
428 π.Χ.: Μυτιλήνη: αποστασία από Α’ Αθ. συμμ.  
428 π.Χ.: αποστασία Μυτιλήνης (:Μυτιλήνη: η μεγαλύτερη πόλις της Λέσβου) 
< Μυτιλήνη: κυβέρνηση ολιγαρχική / αποστασία Μυτιλήνη: 428 – 427 π.Χ. >  
428 π.Χ.: Λέσβος: η Μυτιλήνη, η μεγαλύτερη πόλη της Λέσβου παρασύρει τις 
υπόλοιπες πόλεις της Λέσβου σε αποστασία κατά την Αθηναίων 
428 π.Χ.: Λέσβος: Μήθυμνα: η μόνη πόλη που μένει πιστή σε Αθηναίους  
428 π.Χ.: η Σπάρτη ενθαρρύνει αποστασία Μυτιλήνης 
 
428 π.Χ.: στρατηγική Σπάρτης: να μεταφέρει τον πόλεμο στα εδάφη της Α’ 
Αθηναϊκής συμμαχίας και προκαλώντας την αποστασία των συμμάχων της 
Αθήνας να στερήσουν την Αθήνα από τους συμμάχους της και τους πόρους 
της   
428 π.Χ.: στρατηγική Σπάρτης: η στρατηγική της Σπάρτης που ενεθάρρυνε 
τις αποστασίας των συμμαχικών πόλεων της Αθήνας ήταν απολύτως 
σύμφωνη με τους σκοπούς της Πελοποννησιακής συμμαχίας: την 
απελευθέρωση των Ελλήνων από την αθηναϊκή κυριαρχία  
428 π.Χ.: Μυτιλήνη: οχυρώνεται η πόλις, στρατολογούν μισθοφόρους τοξότες 
από τον Πόντο, συνοίκισαν τους κατοίκους των μικρών χωριών μέσα στην 
πόλη 
428 π.Χ.: Αθήνα: απαιτεί άμεσα από Μυτιλήνη να σταματήσουν οι 
προετοιμασίες 
428 π.Χ.: Μυτιλήνη: άρνηση στις προτάσεις Αθηναίων 
428 π.Χ.: Αθήνα: αποστολή στρατηγού Κλεϊππίδη με 40 τριήρεις σε 
Μυτιλήνη 
428 π.Χ.: Κλεϊππίδης: τελεσίγραφο προς Μυτιληναίους 
428 π.Χ.: Μυτιλήνη: άρνηση σε τελεσίγραφο Κλεϊππίδη 
428 π.Χ.: Μυτιλήνη: αποστολή πρεσβείας σε Αθήνα για διαπραγματεύσεις  
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428 π.Χ.: (Ιουλ): οι Μυτιληναίοι απαιτούν την ανάκληση του αθηναϊκού 
στόλου  
428 π.Χ.: (11 – 15 Αυγ): συνέδριο Πελοποννησιακής συμμαχίας σε Ολυμπία  
428 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες: συνέδριο Πελοποννησιακής συμμαχίας σε 
Ολυμπία  
428 π.Χ.: (11-15 Αυγ) Ολυμπία: συνέδριο Πελοποννησιακής συμμαχίας: 
αποφασίζεται η είσοδος της Μυτιλήνης στη συμμαχία καθώς και η άμεση 
επίθεση εναντίον της Αττικής με στρατό και στόλο  
428 π.Χ.: Αθήνα: ηγεσία Κλέωνος, του Κλεαινέτου, δήμου Κυδαθηναίων   
428 π.Χ.: Αθήνα: εξοπλίζει 100 τριήρεις και επανδρώνονται όχι μόνον με 
θήτες αλλά και με ζευγίτες και μετοίκους  
428 π.Χ.: Αθήνα: το σύνολο των πολεμικών πλοίων της Αθήνας φθάνει τις 
250 τριήρεις  
428 π.Χ.: Αθήνα: επιβολή έκτακτου φόρου σε πλουσίους (εισφορά 200 
ταλάντων)  
428 π.Χ.: Αθήνα: στέλνει «ναύς αργυρολόγους» σε πόλεις της Α’ Αθ. Συμμ. 
για να συλλέξουν τον φόρο   
428 π.Χ.: Αθήνα: ο Κλέων, του Κλεαινέτου: εμπνευστής αυτής της έκτακτης 
εισφοράς 
428 π.Χ.: Αθήνα: ο Κλέων, του Κλεαινέτου:  ελληνοταμίας 
 
428 π.Χ.: Καρία: αντίδραση στην είσπραξη του φόρου  
428 π.Χ.: Καρία: φονεύουν τον στρατηγό Μνησικλή (ως αντίδραση στην 
έκτακτη οικονομική εισφορά που είχε απαιτηθεί από την Αθήνα)  
 
428 π.Χ.: Αθήνα: αποστολή στόλου εναντίον των ακτών της Πελοποννήσου  
428 π.Χ.: αθηναίκός στόλος επιτίθεται σε παράλια Πελοποννήσου και τα 
λεηλατεί  
428 π.Χ.: Σπάρτη: αναγκάζεται να ματαιώσει την μεγάλη εισβολή σε Αττική  
 428 π.Χ.: Αθήνα: επίθεση εναντίον Μυτιλήνης 
428 π.Χ.: Αθήνα: ανάκληση Κλεϊππίδη (: ο Κλεϊππίδης είχε θεωρηθεί 
υπεύθυνος για την αναβολή της επιθέσεως εναντίον της Μυτιλήνης) 
428 π.Χ.: Αθήνα: αντικατάσταση Κλεϊππίδη με Πάχητα  
428 π.Χ.: Αθήνα: ο Πάχης στρατηγός πλέει στην Μυτιλήνη  
428 π.Χ.: Μυτιλήνη: ο Πάχης φθάνει στη Λέσβο με 1.000 οπλίτες  
428 π.Χ.: Μυτιλήνη: πολιορκία Μυτιλήνης από Πάχητα (στρατηγό Αθηναίων) 
428 π.Χ.: Μυτιλήνη: η Μυτιλήνη αντέχει όλο τον χειμώνα του 428 π.Χ. στην 
πολιορκία του Πάχητα  
 
 
 
428 π.Χ.: (θέρος): Αθήναι: γένν. Πλάτωνος (φιλοσόφου) 
   < Πλάτων, του Αρίστωνος και της Περικτιόνης 
Το κανονικό όνομα του Πλάτωνος ήταν Αριστοκλής (το όνομα του παππού 
του) 
Το προσωνύμιο «Πλάτων» του το έδωσε ο δάσκαλός του στη γυμναστική, ο 
Αρίστων, ο Αργείος  
Ο Πλάτων ήταν το τρίτο παιδί του γάμου Αρίστωνος και Περικτιόνης. 
Πρωτότοκος γιος ήταν ο Αδείμαντος, δευτερότοκος ο Γλαύκων, τριτότοκος ο 
Πλάτων και τελευταία η Ποτώνη >  



 

18
3 

 
 
 
428 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (88η Ολυμπιάδα):  
428 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (88η Ολυμπιάδα): Σύμμαχος, Μεσσήνιος, 
στάδιον 
428 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (88η Ολυμπιάδα): ο Σύμμαχος, Μεσσήνιος, 
νικητής στο στάδιον   (η πρώτη από τις δύνο νίκες του Συμμάχου στο στάδιον) 
428 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (88η Ολυμπιάδα): Δωριεύς, Διαγόρα, Ρόδιος, 
παγκράτιον  
428 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες: (88η Ολυμπιάδα): 2η νίκη Δωριέως, του 
Διαγόρα, Ροδίου στο παγκράτιον 
428 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες: (88η Ολυμπιάδα): ο Δωριεύς (εξ Ιαλυσού 
Ρόδου), ο γιος του Διαγόρα: η δεύτερη από τις τρεις νικες του στο παγκράτιον 
 
----------------- 
427 π.Χ.: το πέμπτο έτος του Πελοποννησιακού πολέμου  
  (τα σημαντικότερα γεγονότα του 427 π.Χ.: άλωση των Πλαταιών από τους 
Σπαρτιάτες και άλωση της Μυτιλήνης από τους Αθηναίους)  
 
427 π.Χ.: Αθήναι: ο λοιμός σε ύφεση  
 
 
 
427 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Ευκλής  
427 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Νικίας, του Νικηράτου, Κυδαντίδης  
427 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Νικόστρατος Διειτρέφους Σκαμβωνίδης 
427 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Λάχης, του Μελαινώπου, Αιξωνεύς  
427 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Δημοσθένης, του Αλκισθένους, Αφιδναίος  
427 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Ευρυμέδων, του Θουκλέους  
427 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Χαροιάδης,του Ευφιλήτου  
427 π.Χ.; Αθήναι: στρατηγός ο Προκλής, του Θεοδώρου  
 
 
427 π.Χ.: Σπάρτη: επώνυμος έφορος ο Αγησίστρατος  
427 π.Χ.: Σπάρτη: τέλος βασιλείας Αρχίδαμος Β’ (:Ευρυπωντίδαι) 
427 π.Χ.: Σπάρτη: άνοδος βασιλείας Αγις Β’ (: Ευρυπωντίδαι) 
   < Αγις Β’ (γιος του Αρχιδάμου Β’): 427 π.Χ. -399 π.Χ. > (Ευρυπωντίδαι)  
 
 
427 π.Χ.: Αθήναι: ο Κλέων εκλέγεται ως ελληνοταμίας  
 
427 π.Χ.: Αθήναι: γένν. Πλάτων, του Αρίστωνος (φιλόσοφος) 
 < Πλάτων: πατήρ: Αρίστων, μήτηρ: Περικτιόνη >  
 
427 π.Χ.: Αθήναι: άφιξη του Γοργία, του Λεοντίνου  
  < ο Γοργίας υπενθυμίζει στους Αθηναίους την συνθήκη των Αθηναίων με 
τους Λεοντίνους του 433 π.Χ. >  
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427 π.Χ. – 425 π.Χ.: οι Αθηναίοι στη Σικελία (Α’ Σικελική εκστρατεία)  
 
427 π.Χ.: Σικελία: συνένωση Χαλκιδικών πόλεων και της Δωρικής 
Καμάρινας υπό την αρχηγία του Ρηγίου και των Λεοντίνων (για να 
αντιμετωπίσουν τις Συρακούσες)  
 
 
427 π.Χ.: Πλαταιαί: πτώση των Πλαταιών στα χέρια Σπαρτιατών - Θηβαίων 
 
427 π.Χ.: (έαρ): Μυτιλήνη: εξαντλημένος ο πληθυσμός από την πολιορκία του 
Πάχητα  
427 π.Χ.: (έαρ): Μυτιλήνη: άφιξη Σάλαιθος (Σπαρτιάτης)  
427 π.Χ.: (έαρ): Μυτιλήνη: ο Σάλαιθος αναδιοργανώνει την άμυνα της 
Μυτιλήνης  
427 π.Χ.: (έαρ): εισβολή Σπαρτιατών στην Αττική  
 
427 π.Χ.: (έαρ): Σπάρτη: στέλνει στην Μυτιλήνη 42 τριήρεις με ναύαρχο τον 
Αλκίδα 
427 π.Χ.: (έαρ): Αλκίδας (ναύαρχος Σπάρτης) καθυστερεί στις Κυκλάδες  
427 π.Χ.: (έαρ): Μυτιλήνη: παράδοση στους Αθηναίους  
427 π.Χ.: (έαρ): λαός Μυτιλήνης στρέφεται κατά των ολιγαρχιών αρχόντων  
427 π.Χ.: (Ιουν): συνθηκολόγηση λαού Μυτιλήνης με Αθηναίους  
427 π.Χ.: (Ιουν): Αθήνα: οι Αθηναίοι εκτελούν τον Σάλαιθο (σπαρτιάτη 
στρατηγό) που είχε μεταφερθεί ως αιχμάλωτος από την Μυτιλήνη στην 
Αθήνα  
427 π.Χ.: (Ιουν): Αθήνα: οι πρωταίτιοι της αποστασίας της Μυτιλήνης 
εκτοπίζονται προσωρινά στην Τένεδο (μέχρι να αποφασιστεί η τύχη τους από 
την εκκλησία του δήμου)  
427 π.Χ.: Αθήνα: ο Κλέων ζητά την παραδειγματική τιμωρία των 
πρωταιτίων της αποστασίας: θάνατο των παιδιών τους δουλεία των 
γυναικών και των παιδιών τους)   
 
 
427 π.Χ.: Αθήναι: Εύπολις, «Ταξιάρχαι»  (Κωμωδία)  
 

  
----------------------------------------------- 
426 π.Χ.: το έκτο έτος του Πελοποννησιακού πολέμου  
 
426 π.Χ.: Αθήναι: λοιμός (επανέρχεται σε έξαρση)  
 
 
 
 
426 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο  Εύθυνος  
426 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Νικίας, του Νικηράτου, Κυδαντίδης  
426 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Ιπποκράτης, του Αρίφρονος, Χολαργεύς 
(:ανηψιός Περικλή) 
426 π.Χ.; Αθήναι: στρατηγός ο Σοφοκλής, του Σωστρατίδου, Οινεύς  
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426 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Λάχης, του Μελανώπου, Αιξωνεύς 
426 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Ιππόνικος, του Καλλίου, Αλωπεκήθεν  
426 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Αριστοτέλης, του Τιμοκράτους, Θοραιεύς 
(:Θορικόν) 
426 π.Χ.; Αθήναι: στρατηγός ο Ιεροφών, του Αντιμνήστου  
426 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Ευρυμέδων, του Θουκλέους  
426 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Σιμωνίδης  
 
 
426 π.Χ.: Σπάρτη: επώνυμος έφορος ο Αγγενίδας  
426 π.Χ.: Σπάρτη: ναύαρχος ο Θρασυμηδίδας  
 
 
 
 
426 π.Χ.: Αθήναι: Αριστοφάνης, «Βαβυλώνιοι» (Κωμωδία) 
  < Αριστοφάνης, «Βαβυλώνιοι»: δριμύτατη επίθεση στον Κλέωνα>  
  < Αριστοφάνης, «Βαβυλώνιοι»: οι πόλεις της αθηναϊκής συμμαχίας ως 
δούλους που αλέθουν στο μύλο της Αθήνας >  
 
426 π.Χ.: (έαρ): Σπάρτη: εκστρατεία του Αγιδος στον Ισθμό (με σκοπό την 
εισβολή σε Αττική)  
426 π.Χ.: (έαρ): Σπάρτη: ματαίωση εισβολής σε Αττική (λόγω σεισμών που 
έπληξαν την Λακωνία)  
 
426 π.Χ.: Αθήναι: οι περισσότεροι στρατηγοί που εκλέγονται ανήκουν στους 
φιλοπόλεμους οπαδούς του Κλέωνος  
426 π.Χ.: Αθήναι: ο Δημοσθένης (στρατηγός) σε Ακαρνανία  
426 π.Χ.: Αθήναι: ο Προκλής (στρατηγός) σε Ακαρνανία  
426 π.Χ.: Αθήναι: ο Νικίας (στρατηγός) σε Μήλο  
426 π.Χ.: Αθήναι: Νικίας (60 πλοία, 2000 οπλίται)  
426 π.Χ.: Αθήναι: αποστολή Νικία: να υποχρεώσει την Μήλο να εισέλθει σε 
Α’ Αθ. συμμ.  
426 π.Χ.: Αθήναι: αποτυχία Νικία σε Μήλο (δεν πείθει τους Μηλίους)  
426 π.Χ.: Αθήναι: ο Νικίας αφήνει την Μήλο για να συναντηθεί με αθηναϊκό 
στρατό στην Τανάγρα της Βοιωτίας  
426 π.Χ.: Αθήναι: εισβολή Αθηναίων σε Τανάγρα της Βοιωτίας  
 <:αυτή είναι η πρώτη εισβολή Αθηναίων στην Βοιωτία που μαρτυρείται 
στον Πελοποννησιακό πόλεμο>  
426 π.Χ.: μικρή νίκη Αθηναίων επί Ταναγραίων και Θηβαίων  
 
426 π.Χ.: Αθήναι: Νικίας: λεηλατεί ακτές της Λοκρίδος  
 
426 π.Χ.: (θέρος) Αθήναι: επίθεση Δημοσθένη και Προκλή κατά των 
αιτωλικών πόλεων  
 
 
 
426 π.Χ.: Αθήνα: εκστρατεία κατά Σικελίας (Α’ Σικελική εκστρατεία) 
426 π.Χ.: Αθήνα: Α’ Σικελική εκστρατεία  
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426 π.Χ.: Αθήναι: πολεμικές επιχειρήσεις στη Σικελία  
426 π.Χ.: Σικελία: ευρεία γεωγραφική διασπορά των επιχειρήσεων των 
Αθηναίων στη Σικελία  
426 π.Χ.: Σικελία: Α’ Σικελική εκστρατεία: η κλιμάκωση των επιχειρήσεων 
των Αθηναίων γίνεται προς τα δυτικά μέχρι και την Ιμέρα  
426 π.Χ.: Σικελία: Ερμοκράτης, του Ερμωνος (μετριοπαθής δημοκρατικός) 
426 π.Χ.: Σικελία: ο Ερμοκράτης πρόμαχος της ανεξαρτησίας των ελληνικών 
πόλεων της Σικελίας κατά Αθηναίων 
426 π.Χ.: Σικελία: Ερμοκράτης : υποστηρίζει ότι όλες οι ελληνικές πόλεις 
Σικελίας θα πρέπει να ενωθούν προ του κοινού κινδύνου των Αθηναίων  
426 π.Χ.: Σικελία: Συρακούσαι: ναυτικός επανεξοπλισμός Συρακουσών 
(Ερμοκράτης) 
 
 
    
 
 
 
426 π.Χ.: οι Αιτωλοί στέλνουν πρεσβεία στη Σπάρτη και Κόρινθο  
  (για να ζητήσουν συντονισμένη επίθεση κατά της Ναυπάκτου)  
   < η Ναύπακτος: είχε φέρει τους Αθηναίους εναντίον της Αιτωλίας >  
426 π.Χ.: (φθιν): Σπάρτη: στέλνει τον Ευρύλοχο με 3000 οπλίτες κατά της 
Ναυπάκτου  
 < δύναμη Σπάρτης: 3.000 οπλίται / οι 500 προέρχονταν από την νεόκτιστη 
πόλη Ηράκλεια της Τραχίνας κοντά στις Θερμοπύλες /  ο στρατός 
συγκεντρώνεται στος Δελφούς >  
 
426 π.Χ.: Σπάρτη: σχέδιο Ευρύλοχου: να κυριεύσει την Ναύπακτο  
426 π.Χ.: Ευρύλοχος: εκκινεί από το Κυτίνιο (:κοντά στη σημερινή Γραβιά) 
και βαδίζει με δυσκολίες κατά της Ναυπάκτου  
426 π.Χ.: Ευρύλοχος: μετά από δύσβατη πορεία φθάνει στην παραλιακή 
περιοχή  
426 π.Χ.: Ευρύλοχος: κυριεύει τις πολίχνες Οινεώνα και Ευπάλιο (συμμάχους 
Ναυπακτίων και Αθηναίων)  
426 π.Χ.: Σπάρτη: Ευρύλοχος: στοχεύει να κυριεύσει την Ναύπακτο αλλά δεν 
τα καταφέρνει  
426 π.Χ.: (θέρος) Αθήναι: ο Δημοσθένης είχε προλάβει να φέρει μέσα στα 
τείχη της Ναυπάκτου 1.000 Ακαρνάνες πολίτες  
426 π.Χ.: Αθήναι: ο Δημοσθένης (στρατηγός) αποσύρεται στην Ναύπακτο  
 < ο Δημοσθένης φοβάται την επιβολή ποινής από την Αθήνα λόγω της 
αποτυχίας του στην εκστρατεία στις Αιτωλικές πόλεις>  
426 π.Χ.: Ναύπακτος: επίθεση Ολολών Λοκρών, Αιτωλών και 3.000 
Πελοποννησίων (Ευρύλοχος) 
426 π.Χ.: Ναύπακτος: ο Δημοσθένης υπερασπίζεται την Ναύπακτο  
426 π.Χ.: Ναύπακτος: παραμένει στους Αθηναίους  
    <: η Ναύπακτος: παραμένει στους Αθηναίους μέχρι το 404 π.Χ. >  
    <: ο Δημοσθένης υπερασπίζεται και διασώζει την Ναύπακτο με 1.000 
Ακαρνάνες πολίτες>  
426 π.Χ.: Ευρύλοχος: μετά την αποτυχία στην Ναύπακτο κατευθύνεται προς 
την Αιτωλία  
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426 π.Χ.: Ευρύλοχος: το σχέδιό του ήταν να υποστηρίξη την Αμβρακία και να 
επιτεθή στο Αμφιλοχικό Αργος 
426 π.Χ.: Ευρύλοχος: παρακάμπτει Ναύπακτο και με βοήθεια Αιτωλών 
προχωρεί δυτικά  
426 π.Χ.: Ευρύλοχος: κυριεύει Μολύκρειο από Αθηναίους  
426 π.Χ.: Ευρύλοχος: κατευθύνεται προς Καλυδώνα και Πλευρώνα  
426 π.Χ.: Ευρύλοχος: κατευθύνεται προς αμφιλοχικό Αργος και την 
Ακαρνανία  
426 π.Χ.: Ακαρνάνες: καλούν σε βοήθεια τον Δημοσθένη (Αθήνα)  
426 π.Χ.: (Νοε): μάχη στις Ολπες: Αθήνα (Δημοσθένης) vs Σπάρτη 
(Ευρύλοχος)   
426 π.Χ.: (Νοε): Ολπες: νίκη Δημοσθένους (Αθήνα) κατά Ευρυλόχου (Σπάρτη) 
426 π.Χ.: (Νοε): Ολπες (Ακαρνανίας): ο Ευρύλοχος πεθαίνει στην μάχη  
426 π.Χ.: μετά την μάχη στις Ολπες: οι Πελοποννήσιοι εγκαταλείπουν τους 
Αμβρακιώτες  
426 π.Χ.: μετά την μάχη στις Ολπες: οι Ακαρνάνες νικούν εύκολα τους 
Αμβρακιώτες (αφού τους είχαν εγκαταλείψει οι ισχυροί Πελοποννήσιοι)  
426 π.Χ.: Αθήναι: ο Δημοσθένης (στρατηγός) στέλνει τον στόλο πίσω στην 
Αθήνα  
426 π.Χ.: Αθήναι: ο Δημοσθένης επιστρέφει στην Αθήνα νικητής  
 
 
 
426 π.Χ.: Αθήναι: αποτυχίαι Αθηναίων κατά αιτωλικών πόλεων  
426 π.Χ.: Αθήναι: θάνατος Προκλή (στρατηγού) σε μάχες με Αιτωλούς  
426 π.Χ.: Αθήναι: διάλυση δύναμης Αθηναίων στην Αιτωλία (χάνουν όλους 
τους τοξότες τους 
 
 
426 π.Χ.: Αθήναι: Α’ Σικελική εκστρατεία: έρχεται στην Αθήνα σικελική 
πρεσβεία 
426 π.Χ.: Αθήναι: η σικελική πρεσβεία ζητά από την Αθήνα ενίσχυση με 
μεγαλύτερο στόλο  
426 π.Χ.: Αθήναι: Α’ Σικελική εκστρατεία: αντικατάσταση Λάχη με 
Πυθόδωρο  
 
426 π.Χ.: (χειμών): Αθήναι: οι συνέπειες του λοιμού ήταν βαριές : Εξ αιτίας 
αυτών των συνεπειών οι Αθηναίοι αποδέχονται πρόθυμα χρησμό μαντείου 
Δελφού για την κάθαρσιν της Δήλου  
426 π.Χ.: (χειμών): Δελφοί: χρησμός του Απόλλωνος προς την Αθήνα: 
προτρέπει τους Αθηναίους στην κάθαρση της πατρίδας του θεού (νήσος 
Δήλος)  
426 π.Χ.: (χειμών): κάθαρση της Δήλου  
426 π.Χ.: Δήλος: οι Αθηναίοι ανασκάπτουν τους τάφους της Δήλου και 
μεταφέρουν τα λείψανα στη γειτονική νήσο Ρήνεια 
426 π.Χ.: (χειμών): Δήλος: οι Αθηναίοι διακηρύσσουν ότι έκτοτε 
απαγορεύεται κάθε γέννηση και κάθε θάνατος στην νήσο Δήλο (:ιερό νησί 
της γέννησης του Απόλλωνος) 
426 π.Χ.: (χειμών): στη Ρήνεια ορίζουν οι Αθηναίοι ότι θα πρέπει να 
μεταφέρονται οι ετοιμοθάνατοι και οι επίτοκες  
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------------------ 
425 π.Χ.: το έβδομο έτος του Πελοποννησιακού πολέμου  
 
 
 
 
 
 
 
425 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Στρατοκλής  
425 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Δημόδοκος, Αναγυράσιος  
425 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Νικίας, του Νικηράτου, Κυδαντίδης 
425 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Νικόστρατος, του Διειτρέφους, Σκαμβωνίδης  
425 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Λάμαχος, του Ξενοφώντος, Οήθεν 
425 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Σοφοκλής, του Σωστρατίδου, Οινεύς  
425 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Πυθόδωρος, του  Ισολόχου, Φλυεύς  
425 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Δημοσθένης, του Αλκισθένους, Αφιδναίος  
425 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Αυτοκλής, του Τολμαίου, Αναφλύστιος  
425 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Ευρυμέδων, του Θουκλέους  
425 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Αριστείδης, του Αρχίππου  
 
 
425 π.Χ.: Σπάρτη: επώνυμος έφορος ο Ονομακλής  
 
425 π.Χ.: Αθήναι: Ευριπίδης, «Εκάβη» (Τραγωδία)  
 
425 π.Χ.: Αθήναι: Αριστοφάνης, «Αχαρνής» (Κωμωδία)  
425 π.Χ.: Αθήναι: Κωμωδία: Αριστοφάνης, «Αχαρνής»  
  <: «Αχαρνής» Αριστοφάνους: υπαινιγμοί για διείσδυση Αθηναίων στην 
Ηπειρο: βλ. τους δήμους στην κωμωδία Χαονία και Εκβάτανα >  
 
 
425 π.Χ.: (έαρ): Δήλος: αναβιώνει με μεγαλοπρέπεια ο εορτασμός των 
«Δηλίων» 
425 π.Χ.: (έαρ): Αθήναι: οι Αθηναίοι γιορτάζουν για πρώτη φορά την 
πεντετηρίδα των «Δηλίων»  
425 π.Χ.: Αθήναι: «Λήναια»: Αριστοφάνης, «Αχαρνής» (κωμωδία) 
  <: οι ανθρακείς (καρβουνιάρηδες) από τις Αχαρνές παρουσιάζονται 
εξαιρετικά φιλοπόλεμοι >  
425 π.Χ.: Αθήναι: (Λήναια): «Αχαρνείς» του Αριστοφάνους: 1ο βραβείο  
 
425 π.Χ.: (έαρ): Σπάρτη: εισβολή στην Αττική (Αγις)  
425 π.Χ.: (έαρ): Αθήναι: εισβολή Πελοποννησίων στην Αττική (η εισβολή 
γίνεται πριν αποπλεύσει ο στόλος των 40 πλοίων των Αθηναίων προς Σικελία)  
425 π.Χ.: (έαρ): Σπάρτη: η εισβολή στην Αττική διαρκεί μόνον 15 ημέρες  
425 π.Χ.: Σπάρτη: ανακαλεί τον στρατό της λόγω του νέου μετώπου που είχε 
δημιουργηθεί (Α’ Σικελική εκστρατεία και κατάληψη Πύλου από 
Δημοσθένη )  
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425 π.Χ.: Κέρκυρα: οι Κερκυραίοι ολιγαρχικοί ζητούν βοήθεια από Σπάρτη  
425 π.Χ.: Κέρκυρα: οι δημοκρατικοί Κερκυραίοι ελέγχουν την πόλη της 
Κέρκυρας  
425 π.Χ.:Σπάρτη:στέλνει 60 πλοία στην Κέρκυρα προς ενίσχυση ολιγαρχικών 
Κερκυραίων 
 
 
 
425 π.Χ.: Αθήναι: Α’ Σικελική εκστρετεία: οι Αθηναίοι στέλνουν μοίρα 40 
πλοίων με προορισμό την Κέρκυρα και την Σικελία (προς ενίσχυση του 
στρατού του Πυθοδώρου στη Σικελία)  
425 π.Χ.: Αθήναι: διοικητές αθηναϊκού στόλου προς Κέρκυρα και Σικελία: 
Ευρυμέδων, και Σοφοκλής  
425 π.Χ.: Αθήναι: με μεταγενέστερη απόφαση δόθηκε στον Δημοσθένη (που 
εκείνη την στιγμή δεν κατείχε κανένα αξίωμα) το δικαίωμα να ηγηθεί του 
στόλου σε εκστρατεία γύρω από τις ακτές της Πελοποννήσου   
425 π.Χ.: Αθήναι: ο Δημοσθένης είχε εξουσιοδότηση να χρησιμοποιήση τα 40 
πλοία κατά την κρίση του, όταν θα παρέπλεαν την Πελοπόννησο  
425 π.Χ.: Δημοσθένης: σχέδιο Δημοσθένη: να εγκαταστατήσει μερικούς 
Μεσσήνιους στο ακρωτήριο της Πύλου (βόρεια του σημερινού Ναβαρίνου)  
425 π.Χ.: ο Ευρυμέδων και ο Σοφοκλής: απορρίπτουν το σχέδιο του 
Δημοσθένους (:επειδή ο σπαρτιατικός στόλος των 60 πλοίων προπορευόταν 
κατά πολύ πλέοντας προς την Κέρκυρα και πρώτη προτεραιότητά τους ήταν 
η διάσωση της νήσου Κέρκυρας) 
425 π.Χ.: κατά τύχην «μία τρικυμία» στρέφει τον αθηναϊκό στόλο των 40 
πλοίων προς την Πύλο   
425 π.Χ.: Πύλος: ο Δημοσθένης στην Πύλο  
425 π.Χ.: Πύλος: μια τυχαία τρικυμία οδηγεί τον στόλο του Δημοσθένη προς 
την Πύλο  
425 π.Χ.: Πύλος: αρχική απραξία του στόλου των 40 πλοίων  
425 π.Χ.: Πύλος: μέσα σε έξι ημέρες εργασιών περιτειχίζεται με κάθε μέσον 
το οχυρόν της Πύλου   
425 π.Χ.: Πύλος: ο Δημοσθένης ενισχύει την οχυρή τοποθεσία της Πύλου  
425 π.Χ.: Πύλος :ο Δημοσθένης την οχυρώνει με δύο τείχη  
425 π.Χ.: Πύλος: ο Ευρυμέδων και ο Σοφοκλής αφήνουν 5 πλοία στον 
Δημοσθένη, και με τα υπόλοιπα 35 πλοία πλέουν προς την Κέρκυρα και την 
Σικελία  
425 π.Χ.: Πύλος: ο Δημοσθένης μένει στην Πύλο με 5 πλοία  
425 π.Χ.: ο υπόλοιπος αθηναϊκός στόλος (35 πλοία) πλέει προς Κέρκυρα και 
Σικελία  
 
425 π.Χ.: Σπάρτη: μετά την κατάληψη της Πύλου από τον Δημοσθένη 
ανακαλούν τον στρατό τους από την Αττική (Αγις) και τον στόλο τους από 
την Κέρκυρα  
425 π.Χ.: Σπάρτη: ο στρατός κατευθύνεται προς την Πύλο  
425 π.Χ.: Λευκάδα: ο σπαρτιατικός στόλος διαπεραιώθηκε από τον Ισθμό της 
Λευκάδος για να αποφύγει τον αθηναϊκό στόλο των 35 πλοίων που είχε ήδη 
φθάσει στη Ζάκυνθο  
425 π.Χ.: Ζάκυνθος: ο Δημοσθένης συναντά τον αθηναϊκό στόλο (Ευρυμέδων, 
Σοφοκλής) και τον ενημερώνει για τα νέα δεδομένα της επικείμενης επίθεσης 
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των Σπαρτιατών στην Πύλο 
 
425 π.Χ.: Σπάρτη: κατάληψη Σφακτηρίας (:νησίδα που αποτελεί προέκταση 
της χερσονήσου της Πύλου και ελέγχει τις δύο στενές εισόδους του λιμανιού)  
425 π.Χ.: Σπάρτη: απόπειρα απόβασης στην Πύλο 
425 π.Χ.: Πύλος: ο Δημοσθένης (600 άνδρες) αποκρούει την επίθεση 
Σπαρτιατών  
425 π.Χ.: Πύλος: πληγώνεται ο Βρασίδας (Σπαρτιάτης)  
425 π.Χ.: Πύλος: η ασπίδα του Βρασίδα τοποθετείται ως τρόπαιο που 
ύψωσαν οι Αθηναίοι μετά την νίκη  
425 π.Χ.: Πύλος: ο Δημοσθένης στέλνει 2 πλοία για να ζητήσουν βοήθεια από 
τον στόλο του Ευρυμέδοντα και του Σοφοκλή  
425 π.Χ.: στόλος Ευρυμέδοντα και Σοφοκλή είχε φθάσει στα 50 πλοία 
επιστρέφει στην Πύλο  
425 π.Χ.: Πύλος: ο αθηναϊκός στόλος δεν βρίσκει λιμάνι να προσορμιστεί  
425 π.Χ.: Πύλος: ο σπαρτιατικός στόλος δεν βγαίνει από το λιμάνι  
425 π.Χ.: Πύλος: ο αθηναίκός στόλος μπαίνει στο λιμάνι από το στόμιο που οι 
Σπαρτιάτες δεν είχαν προλάβει να κλείσουν  
425 π.Χ.: ναυμαχία της Πύλου: Αθήνα vs Σπάρτη (νίκη Αθήνας)  
425 π.Χ.: ναυμαχία της Πύλου: Αθήνα σύλληψη πέντε σπαρτιατικών πλοίων  
425 π.Χ.: αποκλεισμός Σφακτηρίας: οι Αθηναίοι αποκλείουν την σπαρτιατική 
φρουρά στη Σφακτηρία (420 Λακεδαιμόνιοι)  
 
425 π.Χ.: Σπάρτη: πρόταση ειρήνης προς Αθήνα  
425 π.Χ.: Αθήναι: αίτηση Κλέωνος για αποστολή ενισχύσεων στην Πύλο  
425 π.Χ.: Αθήναι: ανάθεση της επιχείρησης στον Νικία (για Πύλο)  
425 π.Χ.: Αθήναι: απόβαση Αθηναίων (800 οπλίται) σε νότιο μέρος 
Σφακτηρίας 
425 π.Χ.: Σφακτηρία: αποκλεισμός Σφακτηρίας από Αθηναίους (72 ημέρες)  
425 π.Χ.: Σφακτηρία: παράδοση πολιορκημένων Σπαρτιατών στη 
Σφακτηρία 
425 π.Χ.: Σφακτηρία: από 420 Σπαρτιάτες αιχμαλωτίζονται οι 292 (: οι 120 εξ 
αυτών ήταν Σπαρτιάτες) 
425 π.Χ.: Σφακτηρία: νεκρός ο αρχηγός των Σπαρτιατών: Επιτάδας  
425 π.Χ.: Αθήναι: μεταφορά αιχμαλώτων Σπαρτιατών στην Αθήνα (από 
Σφακτηρία) 
< όσο οι Σπαρτιάτες βρίσκονταν αιχμάλωτοι στην Αττική οι Σπαρτιάται δεν 
εισέβαλλαν στην Αττική. Η απόφαση των Αθηναίων ήταν ότι με την εισβολή 
των Σπαρτιατών στην Αττική άμεσα θα εκτελούσαν τους αιχμαλώτους της 
Σφακτηρίας >  
425 π.Χ.: Σπάρτη: συνεχείς πρεσβείες στην Αθήνα για απόδοση αιχμαλώτων  
 
425 π.Χ.: Αθήνα: μετά την επιτυχία στην Σφακτηρία εδραίωση της πολιτικής 
θέσης του Κλέωνος  
 <από τους «Ιππής» του Αριστοφάνους (διδασκαλία 424 π.Χ.): 
πληροφορούμεθα ότι αποδόθηκαν οι εξής τιμές για τον Κλέωνα:  
     α) ισόβια σίτιση στο πρυτανείο  
     β) «προεδρία»: τιμητική θέση στο θέατρο >   
 
425 π.Χ.: Αθήνα: άρνηση Κλέωνος για απόδοση αιχμαλώτων  
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425 π.Χ.: (έαρ): Δήλος: οι Αθηναίοι εορτάζουν στη Δήλο για πρώτη φορά την 
πεντετηρίδα των Δηλίων  
 
 
 
425 π.Χ.: (Σεπ): Αθήνα: ο Νικίας με 80 τριήρεις αποβιβάζεται στη Σολύγεια 
της Κορίνθου  
425 π.Χ.: (Σεπ): Κόρινθος: μάχη της Σολύγειας (νίκη Αθηναίων κατά 
Κορινθίων)  
425 π.Χ.: (Σεπ): μετά την μάχη της Σολύγειας οι Αθηναίοι αναχωρούν και δεν 
δίνουν νέα μάχη  
425 π.Χ.: (Σεπ): Αθήνα: Νικίας λεηλασία παραλίων του Κρομμιώνος και της 
Επιδαύρου  
425 π.Χ.: (Σεπ): Αθήνα: (Νικίας) κατάληψη Μεθάνων και οχύρωση του 
στενού ισθμού των Μεθάνων  
425 π.Χ.: (Σεπ): Αθήνα: (Νικίας) εγκατάσταση στρατιωτικής φρουράς στα 
Μέθανα 
 
 
425 π.Χ.: Αθήναι: οι Αθηναίοι καταδικάζουν σε θάνατο τον Δωριέα (εξ 
Ιαλυσού)  
    < Δωριεύς: περιοδονίκης / ο τριτότοκος γιος του Διαγόρα >  
425 π.Χ.: Ρόδος: ο Δωριεύς φεύγει από τη νήσο Ρόδο  
425 π.Χ.: Θούριοι: ο Δωριεύς εγκαθίσταται στους Θουρίους της Κ. Ιταλίας 
 
 
 
425 π.Χ.: Σικελία (Α’ Σικελική εκστρατεία)  
425 π.Χ.: Σικελία: οι Συρακούσιοι και οι Λοκροί απελευθερώνουν την 
Μεσσήνη (Ζάγκλη) από τους Αθηναίους και τους Ρηγίους  
425 π.Χ.: (Αυγ): Σικελία: άφιξη μοίρας αθηναϊκού στόλου  
 
 
 
 
425 π.Χ.: Τέχνη (Γλυπτική): «πλούσιος ρυθμός»  
Στην περίοδο του «πλούσιου ρυθμού» (425 π.Χ. – 380 π.Χ.) 
δραστηριοποιήθηκαν οι καλλιτέχνες: Αγοράκριτος, Αλκαμένης, Καλίμαχος, 
Κρησίλας, Κηφισόδωτος 
 
 
425 π.Χ.: Περσία: τέλος βασιλείας Αρταξέρξης Α’, ο Μακρόχειρ 
   < Αρταξέρξης Α’, ο Μακρόχειρ: 465/464 π.Χ. – 425 π.Χ.>  
 
425 π.Χ.: Περσία: Ξέρξης Β’  
 < Ξέρξης Β’: στην εξουσία μόνο για 25 ημέρες το 425 π.Χ.>  
 
425 π.Χ.: Περσία: Σογδιανός  
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   < Σογδιανός: 425 π.Χ. – 424 π.Χ. >  
 
 
------------------------------------- 
424 π.Χ.: το όγδοο έτος του Πελοποννησιακού πολέμου  
424 π.Χ.: έτος Ολυμπιακών αγώνων  
 
 
 
 
424 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Ίσαρχος  
424 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Νικίας, του Νικηράτου, Κυδαντίδης  
424 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Κλέων, του Κλεαινέτου, Κυδαθηναιεύς  
424 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Θουκυδίδης, του Ολόρου, Αλιμούσιος  
424 π.Χ.: Αθήναι: ο μετέπειτα ιστορικός Θουκυδίδης: στρατηγός  
424 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Νικόστρατος, του Διειτρέφους, Σκαμβωνίδης  
424 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Ιπποκράτης, του Αρίφρωνος, Χολαργεύς 
(:ανηψιός Περικλή) 
424 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Λάμαχος, του Ξενοφάνους, Οήθεν  
424 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Δημοσθένης, του Αλκισθένους, Αφιδναίος  
424 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Αυτοκλής, του Τολμαίου, Αναφλύστιος  
424 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Ευκλής  
 
 
 
424 π.Χ.: Σπάρτη: επώνυμος έφορος ο Ζεύξιππος  
 
424 π.Χ.: Αθήναι: ο Θουκυδίδης, του Ολόρου εκλέγεται στρατηγός (ο 
μετέπειτα ιστορικός) 
 
 
 
424 π.Χ.: Αθήναι: ο Μόρσιμος (γιος του Φιλοκλή, ο Φιλοκλής ανηψιός του 
Αισχύλου): πρώτη νίκη σε Τραγωδία  
424 π.Χ.: Αθήναι: (Λήναια): Αριστοφάνης, «Ιππείς» (1ο βραβείο)  
424 π.Χ.: Αθήναι: Αριστοφάνης, «Ιππής»  
 
 
424 π.Χ.: Αθήναι: αποστολή Θουκυδίδη, του Ολόρου, στην Θράκη  
424 π.Χ.: Αθήναι: Θουκυδίδης (7 πλοία, 1400 άνδρες) εντολή να πλεύσει προς 
Αμφίπολη 
424 π.Χ.: Αθήναι: Θουκυδίδης: βραδυπορεί να πλεύσει προς Αμφίπολη  
424 π.Χ.: Αμφίπολη: κατάληψη από Βρασίδα (Σπάρτη) 
424 π.Χ.: Αμφίπολη: στα χέρια Σπαρτιατών  (Βρασίδας)  
424 π.Χ.: Σπάρτη: ο Βρασίδας (στρατηγός) καταλαμβάνει την Αμφίπολη  
424 π.Χ.: Σπάρτη: κατάληψη Αμφίπολης (Βρασίδας)  
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424 π.Χ.: Αθήναι: εξορία Θουκυδίδη, του Ολόρου  
<  η ποινή του Θουκυδίδη: δεν ήταν οστρακισμός (δεκαετής εξορία)/ ήταν 
ισόβια εξορία ή ίσως καταδίκη σε θάνατο . Αν ήταν οστρακισμός ο 
Θουκυδίδης θα μπορούσε να επιστρέψει στην Αθήνα μετά το 414 π.Χ.. Ο 
Θουκυδίδης επιστρέφει μετά το 404 π.Χ., την εγκαθίδρυση δηλαδή του 
καθεστώτος των 30 τυράννων και την πλήρη επικράτηση της Σπάρτης στον 
ελλαδικό χώρο. Ενας από τους όρους που επέβαλλαν οι Λακεδαιμόνιοι μετά 
την επικράτησή τους στον Πελοποννησιακό πόλεμο ήταν η γενική αμνηστεία 
και η επαναφορά των φυγάδων. >  
  
 
 
 
424 π.Χ.: Αθήνα: δεύτερη επιχείρηση του Νικία  
424 π.Χ.: (Ιουν): Αθήνα: Νικίας, Νικόστρατος, Αυτοκλής (συστρατηγοί) 
424 π.Χ.: (Ιουν): δυνάμεις Νικία : 60 πλοία, 2.000 οπλίται, λίγο ιππικό, και 
σύμμαχοι Μιλήσιοι  
424 π.Χ.: (Ιουν): Νικίας: κατάληψη Κύθηρα  
< Κύθηρα: νησί που το φρουρούσε πάντα στρατιωτική φρουρά. Το διοικούσε 
Σπαρτιάτης διοικητής: ο «Κυθηροδίκης» 
 - Η σημασία της νήσου των Κυθήρων για την ασφάλεια της Λακωνικής πολύ 
μεγάλη: η νήσος των Κυθήρων προστάτευε την Λακωνική από πειρατικές 
επιδρομές και εχθρικές αποβάσεις >  
424 π.Χ.: Αθήνα: κατάληψη Κυθήρων 
424 π.Χ.: Αθήνα: (Νικίας): οι Κυθήριοι καταφεύγουν στην ακρόπολη και 
παραδόθηκαν στους Αθηναίους μόνο με τον όρο να μην θανατωθούν  
424 π.Χ.: Αθήνα: (μετά κατάληψη Κυθήρων): λεηλασίες σε Λακωνική (επί 
επτά ημέρες) χωρίς να συναντούν αντίσταση  
424 π.Χ.: Αθήνα: απόβαση στην Επίδαυρο Λιμηρά  
424 π.Χ.: Αθήνα: επιδρομές στη Θυρία της Κυνουρίας  
 < Στη Θυρία της Κυνουρίας: οι Σπαρτιάτες είχαν εγκαταστήσει τους 
Αιγινήτες>  
424 π.Χ.: Αθήνα: αιχμαλωσία Αιγινητών στη Θυρέα  
424 π.Χ.: Αθήνα: μεταφορά Αιγινητών αιχμαλώτων από την Θυρέα στην 
Αττική, όπου και θανατώθηκαν οι Αιγινήτες αιχμάλωτοι  
424 π.Χ.: Αθήνα: στη Θυρέα οι Αθηναίοι συνέλαβαν τον σπαρτιάτη αρχηγό, 
τον Τάνταλο, και  μετέφεραν στην Αθήνα ως όμηρο (μ 
424 π.Χ.: Αθήναι: μετά την κατάληψη των Κυθήρων ο αποκλεισμός της 
Λακωνικής έγινε πολύ στενός  
424 π.Χ.: Αθήναι: ευρύτερο σχέδιο γενικού αποκλεισμού της Πελοποννήσου  
 < οι Αθηναίοι είχαν καταλάβει τα Κύθηρα, είχαν καταλάβει τα Μέθανα / 
είχαν καταλάβει το Ανακτόριον (Β.Δ. ακτή Ακαρνανίας, βόρεια της 
Λευκάδας) >  
424 π.Χ.: Αθήναι: σχέδιο κατάληψης Μεγάρων (: με Μέγαρα οι Αθηναίοι θα 
απέκοπταν τους Πελοποννησίους από τους βόρειους συμμάχους τους, τους 
Βοιωτούς)  
 
 
424 π.Χ.: Αθήναι: τα Μέγαρα έρχονται σε συνεννόηση με τους Αθηναίους 
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στρατηγούς: Ιπποκράτη και Δημοσθένη για να παραδώσουν την πόλη τους 
στην Αθήνα  
424 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός Ιπποκράτης (γιος του Αρίφρονος και ανηψιός 
του Περικλή) 
424 π.Χ.: Αθήναι: Ιπποκράτης και Δημοσθένης πλέουν στη Μινώα (: νησί της 
Μεγαρίδος) 
424 π.Χ.: Αθήναι: Ιπποκράτης (:600 οπλίται), Δημοσθένης (:σώμα από 
ελαφρά οπλισμένους Πλαταιείς και Αθηναίους «περιπόλους») 
424 π.Χ.: Αθήναι: Ιπποκράτης και Δημοσθένης με την βοήθεια συνωμοτών 
από τα Μέγαρα εισβάλλουν και καταλαμβάνουν τμήμα των μακρών τειχών 
της πόλης των Μεγάρων. Ετσι αποκόπτουν τα Μέγαρα από τη Νίσαια.  
424 π.Χ.: Μέγαρα: απέτυχε το δεύτερο στάδιο της συνωμοσίας για την 
παράδοση της πόλης των Μεγάρων στους Αθηναίους  
424 π.Χ.: Μέγαρα: διαρροή του σχεδίου των δημοκρατικών Μεγαρέων στους 
ολιγαρχικούς Μεγαρείς 
424 π.Χ.: Μέγαρα: ο στρατός των Μεγαρέων δεν βγαίνει στην πεδιάδα για να 
δώσει μάχη με τον στρατό των Αθηναίων που είχε έλθει από την Ελευσίνα (: 
4.000 οπλίται και 600 ιππείς)  
424 π.Χ.: Σπάρτη: ο Βρασίδας βρίσκεται στην Κορινθία και τη Σικυωνία  
424 π.Χ.: Κορινθία: ο Βρασίδας ετοίμαζε την εκστρατεία του στη «Θράκη» 
(:Χαλκιδική και ακτές Ανατολικής Μακεδονίας)  
424 π.Χ.: Βρασίδας: κινείται προς την Μεγαρίδα με όλες τις δυνάμεις που 
διαθέτει  
< δυνάμεις Βρασίδα: 2.700 Κορίνθιοι οπλίται / 400 Φλειάσιοι / 600 
Σικυώνιοι >  
424 π.Χ.: οι Αθηναίοι αποφεύγουν να δώσουν μάχη (: συνετά ενεργώντας)  
424 π.Χ.: Μέγαρα: τότε οι Μεγαρείς ανοίγουν τις πύλες της πόλεως στον 
Βρασίδα  
424 π.Χ.: Μέγαρα: επαναφορά ολιγαρχικών πολιτικών εξορίστων από τις 
Πηγές  
424 π.Χ.: Μέγαρα: οι ολιγαρχικοί παραβιάζουν τις συνθήκες που είχαν 
συνάψει με τους δημοκρατικούς  
424 π.Χ.: Μέγαρα: ολιγαρχικοί φονεύουν εκατό δημοκρατικούς  
424 π.Χ.: (Αυγ): Μέγαρα: «εις ολιγαρχίαν τα πράγματα κατέστησαν» - 
επικράτηση ολιγαρχικών  
424 π.Χ.: Αθήνα: διατήρησε την Νίσαια (αλλά η επιχείρηση ελέγχου των 
Μεγάρων απέτυχε) 
 
 
424 π.Χ.: Αθήναι: Αριστοφάνης, «Ιππείς» (κωμωδία)  
 
 
 
424 π.Χ.: Αθήνα: ο Ιπποκράτης (του Αρίφρονος) φθάνει στη Βοιωτία  
424 π.Χ.: Αθήνα: ο Ιπποκράτης καταλαμβάνει το Δήλιον (παραλιακή θέση 
στον Ευβοϊκό, απέναντι και κάτω από την Χαλκίδα)  
424 π.Χ.: Αθήνα: ο Ιπποκράτης περιμένει τον Δημοσθένη  
424 π.Χ.: Αθήνα: ο Ιπποκράτης οχυρώνει το Δήλιον (: το σημερινό: Δήλεσι) 
424 π.Χ.: μάχη στο Δήλιον: Βοιωτοί έναντι Αθηναίων  
424 π.Χ.: μάχη στο Δήλιον: νίκη Βοιωτών 
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424 π.Χ.: μάχη στο Δήλιον: Παγώνδας (Βοιωτός) vs Ιπποκράτης (Αθήνα)  
424 π.Χ.: μάχη στο Δήλιον: δυνάμεις Βοιωτών: 7.000 οπλίται, 1.000 ιππείς, 
500 πελτασταί, 10.000 ψιλοί  
424 π.Χ.: μάχη στο Δήλιον: η μεγαλύτερη καταστροφή των Αθηναίων μετά 
την μάχη της Κορώνειας (447 π.Χ.) 
424 π.Χ.: μάχη στο Δήλιον: παρατάχθηκε σχεδόν ολόκληρη η δύναμη των 
Αθηναίων οπλιτών (:~ 7.000 οπλίται) 
424 π.Χ.: μάχη στο Δήλιον: ο Παγώνδας (:Βοιωτάρχης, αρχιστράτηγος) για 
πρώτη φορά εφάρμοσε τη «λοξή φάλαγγα»  <σημασία στην πολεμική 
τακτική >  
424 π.Χ.: μάχη στο Δήλιον: απώλειες Αθηναίων: 1.000 οπλίται, ψιλοί, 
Ιπποκράτης (στρατηγός)  
424 π.Χ.: μάχη στο Δήλιον: θάνατος Ιππονίκου του Καλλίου (πάμπλουτου) 
424 π.Χ.: μάχη στο Δήλιον: με τον θάνατο του πατέρα του Ιππονίκου, ο γιος 
του, ο Καλλίας του Ιππονίκου, ο νεώτερος κληρονομεί 200 τάλαντα  
424 π.Χ.: μάχη στο Δήλιον: θάνατος Ιπποκράτης (γιος του Αρίφρονος και 
ανηψιός του Περικλή)  
424 π.Χ.: μάχη στο Δήλιον: απώλειες Βοιωτών: 500 άνδρες  
424 π.Χ.: μάχη στο Δήλιον: μετέχει ο Σωκράτης (46 ετών) 
424 π.Χ.: μάχη στο Δήλιον: ο Αλκιβιάδης (ιππεύς) σώζει από θάνατο τον 
Σωκράτη (πεζικό), ανταπόδωση χάρης από την μάχη της Ποτείδαιας (432 
π.Χ.) 
 
424 π.Χ.: μάχη στο Δήλιον: παραβίαση στρατηγικής αρχής του Περικλή: να 
μην δοθεί μάχη στη ξηρά  
 
 
 
424 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (89η Ολυμπιάδα) 
424 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (89η Ολυμπιάδα): ο Σύμμαχος, Μεσσήνιος, 
νικητής στο στάδιον. 
 < Η δεύτερη νίκη του Συμμάχου, στο αγώνισμα δρόμου στάδιον. Η πρώτη 
του νίκη στα 428 π.Χ. >    
424 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (89η Ολυμπιάδα): Ελλάνικος, Λεπρεάτης, 
πυγμή παίδων 
424 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες: (89η Ολυμπιάδα): νικητής ο Ελλάνικος, 
Λεπρεάτης, παις στην πυγμαχία (:αγώνες παίδων)  
424 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (89η Ολυμπιάδα): Δωριεύς, Διαγόρα, Ρόδιος, 
παγκράτιον  
424 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες: (89η Ολυμπιάδα) 3η νίκη Δωριέως στο 
παγκράτιον 
424 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες: (89η Ολυμπιάδα): Δωριεύς (εξ Ιαλυσού Ρόδου) 
νικητής στο παγκράτιον (η τρίτη του και τελευταία νίκη του στο παγκράτιον)   
<οι τρεις νίκες του Δωριέως, Διαγόρα, Ροδίου στο παγκράτιον: 432, 428, 424 
π.Χ.>  
424 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (89η Ολυμπιάδα): Λέοντος, Λακεδαιμονίου, 
τέθριπππν  
424 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (89η Ολυμπιάδα): ο Λέων, Λακεδαιμόνιος, 
νικητής στο αγώνισμα του τεθρίππου (: δηλ. το τέθριππον άρμα, ιδιοκτησίας 
του Λέοντος, του Λακεδαιμονίου, ενίκησε στο αγώνισμα του τεθρίππου 
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άρματος)  
 

 
424 π.Χ.: Περσία: Δαρείος Β’ άνοδος στο θρόνο  
        < Δαρείος Β’, ο Νόθος : 424 π.Χ. – 404 π.Χ.>  
 
424 π.Χ.: Περσία: Δαρείος Β’: ανανέωση της Καλλίειου ειρήνης ώστε να έχει 
«αιώνια ισχύ»  
 < Ο Ανδοκίδης στο λόγο του «Περί της προς Λακεδαιμονίους ειρήνη» του 
έτους 392 π.Χ. στο κεφ. 29 μας πληροφορεί ότι η ειρήνη του Καλλία 
ανανεώθηκε από τον Δαρείο Β’ κατά την άνοδό του στο θρόνο (424 π.Χ.) 
ώστε να έχει «αιώνια ισχύ» >  
 
   
----------------------------------------------- 
423 π.Χ.: το ένατο έτος του Πελοποννησιακού πολέμου  
 
 
 
 
423 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο  Αμεινίας  
423 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Νικίας, του Νικηράτου, Κυδαντίδης  
423 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Κλέων, του Κλεαινέτου, Κυδαθηναιεύς  
423 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Νικόστρατος, του  Διειτρέφους, Σκαμβωνίδης  
 
 
423 π.Χ.: Σπάρτη: επώνυμος έφορος ο Πιτύας  
 
 
 
423 π.Χ.: Αθήναι: Μ. Διονύσια: Αριστοφάνης, «Νεφέλαι» (κωμωδία): 3ο 
βραβείο   
423 π.Χ.: Αθήναι: Αριστοφάνης, «Νεφέλαι» (Κωμωδία)  
423 π.Χ.: Αθήναι: Αριστοφάνης «Νεφέλαι» (: επίθεση στο Σωκράτη)  
423 π.Χ.: Αθήναι: Κρατίνος, «Πυτίνη» (Κωμωδία)  
 
 
 
423 π.Χ.: Αρκαδία: διένεξη ανάμεσα σε Μαντίνεια και Τεγέα (:πηγή: 
Θουκυδίδης, Δ΄,  134)  
 < Αρκαδία: η πρώτη απόπειρα των δύο πόλεων να επεκτείνουν την επιρροή 
τους >  
 
 
 
423 π.Χ.: Ηπειρος: ο Θαρύπας επιστρέφει στην Ηπειρο και ανεβαίνει στο 
θρόνο  
423 π.Χ.: Ηπειρος: ο Ευριπίδης διδάσκει την «Ανδρομάχη» στην Πασσαρώνα  
  < : η «Ανδρομάχη» του Ευριπίδου είχε διδαχθεί στην Αθήνα πριν το 425 π.Χ. 
Στο έργο τονίζεται η ηρωική καταγωγή του βασιλικού γένους των Μολοσσών, 
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επομένως και του Θαρύπα >  
 
 
 
 
---------------------------------------------- 
422 π.Χ.: το δέκατο έτος του Πελοποννησιακού πολέμου  
 
 
 
 
422 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο  Αλκαίος  
422 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Κλέων, του Κλεαινέτου, Κυδαθηναιεύς 
 
 
422 π.Χ.: Σπάρτη: επώνυμος έφορος ο Πλειστόλας  
 
 
 
422 π.Χ.: Αθήναι: (Λήναια): Αριστοφάνης, «Σφήκες» (κωμωδία): 2ο βραβείο  
422 π.Χ.: Αθήναι: ο Αριστοφάνης με τις «Σφήκες» στα «Λήναια» κερδίζει το 
δεύτερο βραβείο κωμωδίας  
422 π.Χ.: Αθήναι: Αριστοφάνης, «Σφήκες» (Κωμωδία)  
  
422 π.Χ.: Αθήναι: Πλάτων (κωμικός ποιητής), «Πείσανδρος»  (Κωμωδία)  
 
422 π.Χ.: ο Βρασίδας (στρατηγός Σπάρτης) φθάνει στην Αμφίπολη  
422 π.Χ.: ο Κλέων (Αθηναίος πολιτικός) οδεύει κατά του Βρασίδα στην 
Αμφίπολη 
422 π.Χ.: Αμφίπολη: αρχικές επιτυχίες του Κλέωνος στην Αμφίπολη  
422 π.Χ.: Αμφίπολη: μάχη Σπαρτιατών – Αθηναίων 
422 π.Χ.: μάχη Αμφίπολης: Σπάρτη vs Αθήνα  
422 π.Χ.: μάχη Αμφίπολης: νίκη Σπάρτης  
422 π.Χ.: μάχη Αμφίπολης: ήττα Αθηναίων στην Αμφίπολη  
422 π.Χ.: μάχη Αμφίπολης: θάνατος Κλέωνος 
422 π.Χ.: μάχη Αμφίπολης: ο πελταστής Μυρκίνιος φονεύει τον Κλέωνα κατά 
την μάχη  
422 π.Χ.: μάχη Αμφίπολης: (Οκτ): θάνατος Κλέωνος, του Κλεαινέτου, δήμου 
Κυδαθηναίων  
422 π.Χ.: μάχη Αμφίπολης: θάνατος Βρασίδα (Σπαρτιάτη) 
422 π.Χ.: μάχη Αμφίπολης: μετά τον θάνατο του Βρασίδα, ο Κλεαρίδας 
(σπαρτιάτης στρατηγός) ανασυγκροτεί το στράτευμα του Βρασίδα  
422 π.Χ.: μάχη Αμφίπολης: ο Κλεαρίδας (Σπαρτιάτης) καταλαμβάνει την 
Αμφίπολη  
422 π.Χ.: Αμφίπολη: στα χέρια Σπαρτιατών (Κλεαρίδας) 
422 π.Χ.: μάχη Αμφίπολης: συμμετέχει ο Σωκράτης, ως στρατεύσιμος 
(Αθήνα) 
 
------------------------------------------------------- 
421 π.Χ.: το ενδέκατο έτος του Πελοποννησιακού πολέμου  
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421 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο  Αριστίων 
421 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Νικίας, του Νικηράτου, Κυδαντίδης  
 
 
421 π.Χ.: Σπάρτη: επώνυμος έφορος ο Κλεινόμαχος  
 
 
421 π.Χ.: Αθήναι: ο μάντης Λάμπων εξουσιοδοτείται να υπογράψει 
σημαντικές συνθήκες  
 < ο μάντης Λάμπων: οικιστής των Θουρίων  
     ο μάντης Λάμπων: είχε προβλέψει ότι ο Περικλής θα επικρατούσε έναντι 
του πολιτικού του αντιπάλου, Θουκυδίδη, του Μειλησίου με βάση τον οιωνό 
ένός μονόκερου κριαριού >  
 
 
421 π.Χ.: Νικίειος ειρήνη   (Αθήναι – Σπάρτη)  
 
 
421 π.Χ.: Αθήναι: (Μ. Διονύσια): Αριστοφάνης, «Ειρήνη» (κωμωδία) : 2ο 
βραβείο 
421 π.Χ.: Αθήναι: ο Αριστοφάνης με την «Ειρήνη» κερδίζει στα Μ. Διονύσια 
το 2ο βραβείον κωμωδίας  
421 π.Χ.: Αθήναι: Αριστοφάνης, «Ειρήνη»  (Κωμωδία)  
421 π.Χ.: Αθήναι: Εύπολις, «Κόλακες»  (κωμωδία)  
 
421 π.Χ. :Αθήναι: ο σοφιστής Πρωταγόρας επιστρέφει στην Αθήνα (με την 
υπογραφή της Νικίειου ειρήνης) 
421 π.Χ.: Αθήναι: επιστροφή σοφιστή Πρωταγόρα: αυτό τεκμαίρεται από 
την παλαιά κωμωδία «Κόλακες» του Ευπόλιδος  
 < Ο Πρωταγόρας λογικά θα πρέπει να διέμεινε στην Αθήνα από το 421 π.Χ. 
μέχρι τα 415 π.Χ. ή τα 411 π.Χ. όπου κατηγορήθηκε για ασέβεια κα κάηκαν 
τα βιβλία του στην Αγορά της Αθήνας>  
 
 
 
 
421 π.Χ.: Μαντίνεια: αναγνωρίζεται με ασφάλεια το πολίτευμα της 
δημοκρατίας  
 
 
 
420 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Αστύφιλος  
420 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Αλκιβιάδης, του Κλεινίου, Σκαμβωνίδης  
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420 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (90η Ολυμπιάδα)  
420 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες: ((90υ Ολυμπιάδα) οι Ηλείοι αποκλείουν την 
Σπάρτη  
 < μομφή Ηλείων κατά Σπάρτης: η Σπάρτη είχε στείλει στρατεύματα στο 
Λέπρεο κατά την διάρκεια της Ολυμπιακής εκεχειρίας >  
420 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (90η Ολυμπιάδα): Υπέρβιος, Συρακόσιος, 
στάδιον 
420 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (90η Ολυμπιάδα): Ανδροσθένης, Μαινάλιος, 
παγκράτιον 
420 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (90η Ολυμπιάδα): Θέαντος, Λεπρεάτης, πυγμή 
παίδων 
420 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (90η Ολυμπιάδα): Τέθριππον δημόσιον 
Θηβαίων (: ανήκε στον Λακεδαιμόνιο Λίχα)  
420 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (90η Ολυμπιάδα): το δημόσιον τέθριππον των 
Θηβαίων νικητής στο αγώνισμα του τεθρίππου άρματος (: αυτό όμως το 
δημόσιον τέθριππον των Θηβαίων ανήκε ουσιαστικά στον Λίχα, τον 
Λακεδαιμόνιο)  
 
 
 
 
420 π.Χ.: Σπάρτη: επώνυμος έφορος ο Ίλαρχος  
 
 
 
420 π.Χ.: Αθήναι: Πλάτων (κωμικός ποιητής), «Νίκαι»  (Κωμωδία)  
 
420 π.Χ.: Χαλκίδα: γέννηση Ισαίος < λογογράφος> (Ρητορική)  
 
 
 
420 π.Χ.: Γλυπτικά: Πολύκλειτος – τα νεώτερα έργα του  
Γύρω στα 420 π.Χ. τοποθετούνται τα νεώτερα έργα του Πολυκλείτου (: ενώ 
τα παλαιότερα έργα του γύρω στα 460 π.Χ. – 452 π.Χ.)  
 
 
420 π.Χ: Γλυπτική: Πολύκλειτος - «Διαδούμενος»  
Ο «Διαδούμενος» είναι από τα τελευταία έργα του Πολεκλείτου.  
Με τον «Διαδούμενο» το ίδιο βασικό σχήμα (όπως εκείνο που είχε θεσπίσει 
στον «Κανόνα», δηλαδή στον «Δορυφόρο» (440 π.Χ.) κερδίζει νέα ευκινησία 
με μικρές μεταβολές.  
 
 
 
420 π.Χ.: (Τέχνη – γλυπτική): Αθήναι: επιτύμβια στήλη του υποδηματοποιού 
Ξάνθιππο  
 < Εικονίζεται γενειοφόρος άνδρας, που κάθεται σε κάθισμα  (κλισμός), 
σηκώνοντας με το ένα χέρι του ένα καλαπόδι υποδηματοποιού. Τον 
συνοδεύουν οι δύο μικρές θυγατέρες του >   
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~ 420 π.Χ.: (κεραμεική): ερυθρόμορφη λήκυθος (εργαστήριο του ζωγράφου 
του Μειδία): θέμα της: ο Θάμυρις στον μουσικό αγώνα του με τις Μούσες  
 
420 π.Χ.: (κεραμεική): ερυθρόμορφος καλυκωτός κρατήρας (του ζωγράφου 
του Δίνου): θέμα του: η Αταλάντη και ο Ιππομένης πριν από τον αγώνα 
δρόμου (Bologna, Museo Civico)  
 
419 π.Χ.  
 
419 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων  ο Αρχίας  
419 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Αλκιβιάδης, του Κλεινίου, Σκαμβωνίδης  
 
419 π.Χ.: Σπάρτη: επώνυμος έφορος ο Λέων  
 
 
419 π.Χ.: Αθήναι:  Αλκιβιάδης (στρατηγός) 
419 π.Χ.: (έαρ): οι Βοιωτοί καταλαμβάνουν την Ηράκλεια Τραχίνια  
419 π.Χ.: Αθήναι: εντυπωσιακό εγχείρημα Αλκιβιάδη: εκστρατεία στην 
Πάτρα  
419 π.Χ.: Αθήναι: ο Αλκιβιάδης ηγείται στρατεύματος το οποίο οδηγεί στην 
Πάτρα.  
419 π.Χ.: Πάτρα: ο Αλκιβιάδης πείθει τους κατοίκους της Πάτρας να 
κατασκευάσουν τείχη μέχρι την θάλασσα  
419 π.Χ.: ο Αλκιβιάδης στρέφεται στην Επίδαυρο (υπήρχε διαμάχη μεταξύ 
Αργους και Επιδαύρου)  
419 π.Χ.: Αθήναι: Αλκιβιάδης: σπασμωδικές επιχειρήσεις στην Επίδαυρο 
(χωρίς αποτέλεσμα) 
 
419 π.Χ.: Αθήναι: (Λήναια): Καλλίστρατος «Αμφίλοχος» (Τραγωδία) 
419 π.Χ.: Αθήναι (Λήναια): Καλλίστρατος «Ιξίων» (Τραγωδία) 
419 π.Χ.: Αθήναι: (Λήναια): ο  τραγικός υποκριτής Καλλιππίδης ενίκησε στα 
Λήναια (στον αγώνα υποκριτών) με τα δύο ανωτέρα δράματα (Αμφίλοχος, 
Ιξίων) 
419 π.Χ.: Αθήναι: Πλάτων (κωμικός ποιητής), «Υπέρβολος» (Κωμωδία)  
419 π.Χ.: Αθήναι: Πλάτων (κωμικός ποιητής), «Κλεοφών» ( Κωμωδία)  
 
 
419 π.Χ.: (χειμών): Σπάρτη: εισβολή στην Επίδαυρο από τη θάλασσα (300 
άνδρες) 
 
 
418 π.Χ.  
 
 
418 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο  Αντιφών  
418 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Νικίας, του Νικηράτου, Κυδαντίδης  
418 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Αλκιβιάδης, του Κλεινίου, Σκαμβωνίδης  
418 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Νικόστρατος, του Διειτρέφους, Σκαμβωνίδης  
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418 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Καλλίστρατος, του Εμπέδου, Οήθεν 
418 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Λάχης, του Μελανώπου, Αιξωνεύς (:Αιξωνή) 
418 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Δημοσθένης, του  Αλκισθένους, Αφιδναίος 
418 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Αυτοκλής, του Τολμαίου, Αναφλύστιος  
418 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Ευθύδημος, του  Ευδήμου  
 
418 π.Χ.: Σπάρτη: επώνυμος έφορος ο Χαιρίλας  
 
 
 
 
417 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων: Εύφημος  
417 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγοί: Νικίας, Αλκιβιάδης, Τεισίας, Κλεομήδης  
417 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Νικίας, του Νικηράτου, Κυδαντίδης 
417 π.Χ.: Αθήνα: στρατηγός ο Αλκιβιάδης, του Κλεινίου, Σκαμβωνίδης 
417 π.Χ.: Αθήνα: στρατηγός ο Τεισίας, του Τεισιμάχου, Κεφαλήθεν 
417 π.Χ.: Αθήνα: στρατηγός ο Κλεομήδης, του  Λυκομήδους, Φλυεύς 
 
 
 
 
 
417 π.Χ.: Σπάρτη: επώνυμος έφορος ο Πατησιάδας  
 
 
 
417 π.Χ.: Αθήναι: Αμφίπολη: εκστρατεία του Νικία (:ανεπιτυχής)  
417 π.Χ.: Αμφίπολη: η 1η εκστρατεία Αθηναίων για ανακατάληψη της 
Αμφίπολης -Νικίας (:ανεπιτυχής)  
 
 
 
416 π.Χ.  
 
416 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων: Αρίμνηστος  
416 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγοί: Νικίας, Αλκιβιάδης, Τεισίας, Λάμαχος, 
Κλεομήδης, Φιλοκράτης 
416 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Νικίας, του Νικηράτου, Κυδαντίδης 
416 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο  Αλκιβιάδης, του Κλεινίου, Σκαμβωνίδης 
416 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο  Τεισίας, του Τεισιμάχου, Κεφαλήθεν 
416 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο Κλεομήδης, του Λυκομήδους, Φλυεύς 
416 π.Χ.: Αθήναι: στρτατηγός ο  Λάμαχος, του Ξενοφάνους, Οήθεν 
416 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός ο  Φιλοκράτης, του Δημέου  
 
 
 
416 π.Χ.: Σπάρτη: επώνυμος έφορος ο Κλεοσθένης  
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416 π.Χ.: Αθήναι: Εύπολις, «Βάπται»  (κωμωδία)  
 
416 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες: (91η Ολυμπιάδα) 
416 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (91η Ολυμπιάδα): Εξαίνετος, Ακραγαντίνος, 
στάδιον 
416 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (91η Ολυμπιάδα): Ανδροσθένης, Μαινάλιος. 
Παγκράτιον  
416 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (91η Ολυμπιάδα): Λακράτης, Λακεδαιμόνιος, 
εις άγνωστον διαγώνισμα 
416 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (91η Ολυμπιάδα): Γνάθων, Αρκάς, πυγμή 
παίδων 
416 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (91η Ολυμπιάδα): Αλκιβιάδου, Κλεινίου, 
Αθηναίου, τέθριππον  
416 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (91η Ολυμπιάδα): ο Αλκιβιάδης, του Κλεινίου, 
Αθηναίος, νικητής στο τέθριππον άρμα (: το τέθριππον άρμα, ιδιοκτησίας του 
Αλκιβιάδου, υιού του Κλεινίου, Αθηναίου, ενίκησεν εις το αγώνισμα του 
τεθρίππου άρματος)  
 
 
415 π.Χ.: Αθήναι: Β’ Σικελική εκστρατεία  (415 π.Χ. – 413 π.Χ.)  
 
 
415 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων: Χαρίας 
415 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγοί: Νικίας, Αλκιβιάδης, Λάμαχος, Τηλέφωνος 
415 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Νικίας, του Νικηράτου, Κυδαντίδης 
415 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Αλκιβιάδης, του Κλεινίου, Σκαμβωνίδης 
415 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Λάμαχος, του Ξενοφάνους, Οήθεν 
415 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Τηλέφωνος 
  
 
415 π.Χ.: Σπάρτη: επώνυμος έφορος ο Λυκάριος  
 
 
415 π.Χ.: Αθήναι: Ευριπίδης, «Τρωάδες» (τραγωδία)  
415 π.Χ.: Αθήναι: Ευριπίδης: τριλογία με θέμα τον Τρωϊκό πόλεμο  
 
415 π.Χ.: Αθήναι: «Εροκοπίδαι»  
415 π.Χ.: Αθήναι: σκάνδαλο κοπής Ερμαϊκών στηλών  (: «Ερμοκοπίδαι»  )  
 < « Ερμαί »:   αι στήλαι του Ερμού (οδοδείχτες)  
Εκτός από τας «Ερμάς» υπήρχαν και αι στήλαι που ονομάζονταν 
«Ερμηράκλης» και «Ερμαθηνά» 
« Ερμηράκλης »: οι Ερμαί που είχαν στην κορυφή τους το κεφάλι του 
Ηρακλή, αντί το κεφάλι του Ερμού  
« Ερμαθηνά »: αι Ερμαί που είχαν στην κορυφή τους το κεφάλι της Αθηνάς, 
αντί το κεφάλι του Ερμού >  
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415 π.Χ.: Αθήναι: οι μέτοικοι κατέχουν περίοπτη θέση ανάμεσα στους 
καταγγέλοντες τις βεβηλώσεις (και κατά των Ελευσινίων μυστηρίων, αλλά 
και κατά των Ερμών) κατά τις παραμονές της Σικελικής εκστρατείας  
415 π.Χ.: Αθήναι: συνενώνονται τα δύο σκάνδαλα: των Ερμοκοπιδών και της 
διακωμώδησης των Ελευσινίων μυστηρίων  
415 π.Χ.: Αθήναι: διακωμώδηση Ελευσινίων μυστηρίων από Αλκιβιάδη  
415 π.Χ.: Αθήναι: διακωμώδηση Ελευσινίων μυστηρίων στην οικία του 
Πουλυτίωνος  
415 π.Χ.: Αθήναι: διακωμώδηση Ελευσινίων μυστηρίων στην οικία του 
Πουλυτίωνος οι παριστάμενοι ιερόσυλοι: Αλκιβιάδης, Νικιάδης, Μέλητος, 
Ανδρόμαχος, Ικέσιος (αυλητής) 
 
415 π.Χ.: Αθήναι: (Μαϊ): ακρωτηριασμός Ερμών  
415 π.Χ.: Αθήναι: οι δημοκρατικοί αποδίδουν την πράξη του ακρωτηριασμού 
των Ερμών σε μέλη της εταιρείας του Ευφιλήτου καθώς και στον Αλκιβιάδη  
415 π.Χ.: Αθήναι: Ανδοκίδης: μέλος της εταιρείας του Ευφιλήτου 
(ολιγαρχική εταιρεία) 
415 π.Χ.: Αθήναι: ο Διοκλείδης κατηγορεί μέλη της εταιρείας του Ευφιλήτου 
415 π.Χ.: Αθήναι: ομαδικές συλλήψεις μελών της εταιρείας του Ευφιλήτου  
415 π.Χ.: Αθήναι: σύλληψη Αντιφώντος  
415 π.Χ.: Αθήναι: ο Ανδοκίδης αποκαλύπτει τους ενόχους  
415 π.Χ.: Αθήναι: ομολογία Ανδοκίδου (: ο Ανδοκίδης πετυχαίνει την 
ελευθέρωση του πατέρα του και πολλών άλλων)  
415 π.Χ.: Αθήναι: ο Ανδοκίδης καταδίδει μέλη της εταιρείας του Ευφιλήτου  
415 π.Χ.: Αθήναι: αποφυλάκιση Αντιφώντος  
415 π.Χ.: Αθήναι: ο Ανδοκίδης μισείται πλέον από τους ολιγαρχικούς  
415 π.Χ.: Αθήναι: ψήφισμα δήμου: επιβολή «ατιμίας» σε όσους είχαν 
διαπράξει ιερόσυλες πράξεις (π.χ. «ερμοκοπίδαι», εμπαιγμός Μυστηρίων): οι 
«ατιμοι» αποκλείονται από τις ιεροτελεστίες και την Αγορά  
415 π.Χ.: Αθήναι: ο Αντιφών αυτοξορίζεται στην Κύπρο  
 < Στην Κύπρο ο Αντιφών δημιουργεί ικανοποιητική περιουσία >  
 
 
 
415 π.Χ.: Αθήναι: γραφή ασεβείας κατά του Πρωταγόρα  
 < άλλη πιθανή ημερομηνία το 411 π.Χ. >  
 
 
 
 
415 π.Χ.: Αθήναι: Νέο Βουλευτήριο (στην Αγορά) 
415 π.Χ.: Αθήναι: το Νέο Βουλευτήριο (415 π.Χ. – 406 π.Χ.)  
415 π.Χ.: Αθήναι:  το Νέο Βουλευτήριο (: δυτικά του Παλαιού Βουλευτηρίου) 
415 π.Χ.: Αθήναι: Νέο Βουλευτήριο (: εκεί συνεδρίαζε η Βουλή των 
Πεντακοσίων 
 
 
415 π.Χ.: Σικελία: ο Ερμοκράτης, του Ερμωνος συνειδητοποιεί πρώτος την 
σοβαρότητα της Αθηναϊκής απειλής  
415 π.Χ.: Σικελία: ο Ερμοκράτης προσπαθεί να πείσει Συρακουσίους να 
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λάβουν απαιτούμενα μέτρα κατά των Αθηναίων  
415 π.Χ.: Σικελία-Συρακούσαι: οι ακραίοι δημοκρατικοί και φιλοαθηναϊκά 
στοιχεία φέρουν αντίδραση στις προτάσεις του Ερμοκράτη 
415 π.Χ.: Συρακούσαι: ο Αθηναγόρας (πολιτικός αντίπαλος Ερμοκράτη) 
κατηγορεί τον Ερμοκράτη ότι επεδίωκε να τρομοκρατήση το πλήθος, για να 
καταλάβη την αρχή με την βοήθεια των ολιγαρχικών και των «νεωτέρων» 
(δηλ. ολιγαρχικών εταιρειών) 
415 π.Χ.: Συρακούσαι: πρώται αποτυχίαι Συρακουσίων κατά Αθηναίων 
415 π.Χ.: Συρακούσαι: Ερμοκράτης: πρόταση για αντικατάσταση 15 
στρατηγών με 3 στρατηγούς αυτοκράτορες (οι στρατηγοί αυτοκράτορες: 
είχαν απόλυτη εξουσία και διοικούσαν κατά την κρίση τους) 
415 π.Χ.: Συρακούσαι: ο Ερμοκράτης ένας από τους τρεις στρατηγούς 
αυτοκράτορες  
 
 
 
 
 
 
 
 
414 π.Χ. : Αθήναι: επώνυμος άρχων: Τείσανδρος  
414 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγοί: Νικίας, Λάμαχος, Ευδύδημος, Ευρυμέδων, 
Μένανδρος, Δημοσθένης 
414 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Νικίας, του Νικηράτου, Κυδαντίδης 
414 π.Χ.: Αθήναι: στατηγός: Λάμαχος, του Ξενοφάνους, Οήθεν 
414 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Ευθύδημος, Ευδήμου  
414 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός; Ευρυμέδων, του Θουκλέους 
414 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Μένανδρος  
414 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Δημοσθένης, του Αλκισθένους, Αφιδναίος 
 
414 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Πυθόδωρος 
414 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Διειτρέφης, Σκαμβωνίδης 
414 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Χαρικλής, του Απολλοδώρου, Οινηίδος 
414 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Κόνων, του Τιμοθέου, Αναφλύστιος 
414 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Δημάρατος 
414 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Λαισποδίας, Ανδρωνύμιος 
414 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Ευετίων  
 
 
414 π.Χ.: Σπάρτη: επώνυμος έφορος ο Επήρατος  
 
 
414 π.Χ.: Αθήναι: η 2η εκστρατεία Αθηναίων για ανακατάληψη της 
Αμφίπολης: Ευετίων 
414 π.Χ.: Αμφίπολη: ο Αθηναίος στρατηγός Ευετίων εκστρατεύει ανεπιτυχώς 
κατά της Αμφίπολης  
414 π.Χ.: Αμφίπολη: η 2η ανεπιτυχής εκστρατεία Αθηναίων για 
ανακατάληψη Αμφίπολης 
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414 π.Χ.: Αθήναι: (Μ. Διονύσια): Αριστοφάνης, «|Ορνιθες» (κωμωδία): 2ο 
βραβείο 
414 π.Χ.: Αθήναι: ο Αριστοφάνη με τους «Ορνιθες» κερδίζει στα Μ. Διονύσια 
το 2ο βραβείο κωμωδίας  
414 π.Χ.: Αθήναι: Αριστοφάνης, «Ορνιθες»   
 
 
414 π.Χ.: Αμβρακία: βοηθά τον Γύλιππο (σπαρτιάτη ναύαρχο)  
 
 
 
414 π.Χ.: Συρακούσαι: οι Συρακούσιοι βρίσκονται αποκλεισμένοι από τα 
«επιτειχίσματα» του Νικία  
414 π.Χ.: Συρακούσαι: δεν φθάνει σε Συρακουσίους καμμία ουσιαστική 
βοήθεια από Πελοπόννησο  
414 π.Χ.: Συρακούσαι: επικρατούν τα φιλοαθηναϊκά στοιχεία  
414 π.Χ.: Συρακούσαι: καθαίρεση Ερμοκράτη από στρατηγό-αυτοκράτορα  
414 π.Χ.: Συρακούσαι: φιλοαθηναϊκά στοιχεία έρχονται σε επαφή με τον 
Νικία για συνθηκολόγηση  
414 π.Χ.: Συρακούσαι: άφιξη Γυλίππου με δυνάμεις από Πελοπόννησο  
414 π.Χ.: Συρακούσαι: άφιξη Γυλίππου ενισχύει κύρος του Ερμοκράτη  
414 π.Χ.: Συρακούσαι: ανάκληση Ερμοκράτη  
 
 
 
413 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων: ο Κλεόκριτος  
 
413 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγοί: Νικίας, Δημοσθένης, Ευρυμέδων, / 
Στρομβιχίδης, Αριστοκράτης, Δίφιλος, Ιπποκλής 
413 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός Νικίας, του Νικηράτου, Κυδαντίδης 
413 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Δημοσθένης, του Αλκισθένους, Αφιδναίος 
413 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Ευρυμέδων, του Θουκλέους 
413 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Στρομβιχίδης, του Διοτίμου, Ευωνυμεύς 
413 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Αριστοκράτης, του Σκελίου, Κεκροπίδος 
413 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Δίφιλος 
413 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Ιπποκλής, του Μενίππου  
 
 
 
413 π.Χ.: Σπάρτη: επώνυμος έφορος ο Ονομάντιος  
413 π.Χ.: Σπάρτη: ναύαρχος ο Μελαγκρίδας  
 
 
 
 
413 π.Χ.: Αθήναι: Σοφοκλής, «Ηλέκτρα» (τραγωδία)  
 
413 π.Χ.: (Σεπ): Σικελία: ναυμαχία Συρακουσών (Συρακούσιοι vs Αθήνα)  
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413 π.Χ.: (Σεπ): ναυμαχία Συρακουσών: ο Γύλιππος (Σπαρτιάτης) νικά τον 
Αθηναϊκό στόλο σε ναυμαχία κοντά στο λιμάνι των Συρακουσών  
413 π.Χ.: Σικελία: αποδεκατισμός αθηναϊκού εκστρατευτικού σώματος  
413 π.Χ.: Συρακούσαι: οι Συρακούσιοι προσφέρεουν πάνδημες θυσίες στους 
θεούς για την νίκη τους κατά των Αθηναίων  
413 π.Χ.: Συρακούσαι: σύγκληση εκκλησίας του δήμου Συρακουσών για να 
αποφασίσουν για τις τύχες των αιχμαλώτων Αθηναίων  
413 π.Χ.: Συρακούσαι: συνέλευση εκκλησίας του δήμου 
413 π.Χ.: Συρακούσαι: σύγκρουση Ερμοκράτη με ακραίους δημοκρατικούς  
413 π.Χ.: Συρακούσαι: Εμοκράτης κατά Διοκλή  
413 π.Χ.: Συρακούσαι: Διοκλής «ο ενδοξότατος των δημαγωγών» 
413 π.Χ.: Συρακούσαι: ο Διοκλής προτείνει θανάτωση των στρατηγών των 
Αθηναίων και να πωληθούν οι αιχμάλωτοι ως δούλοι  
413 π.Χ.: Συρακούσαι: ο Ερμοκράτης αντιτίθεται στις ακραίες προτάσεις του 
Διοκλή 
 
 
 
413 π.Χ.: Σικελία: αποτυχία της αθηναϊκής εκστρατείας  
413 π.Χ. Θούριοι: στάσις των λακωνιζόντων (εκδιώκονται οι δημοκρατικοί)  
413 π.Χ.: Θούριοι: ο Λυσίας εγκαταλείπει τους Θουρίους λόγω της 
επικράτησης των ολιγαρχικών και μεταβαίνει στην Αθήνα  
 
 
413 π.Χ.: Μακεδονία: τελευταίο έτος βασιλείας Περδίκκα Β’  
                   < Περδίκκας Β’: 460/450 – 413 π.Χ. >  
413 π.Χ.: συνθήκη Αθήνας – Περδίκκα Β’: η Αθήνα απαγορεύει στον 
Περδίκκα Β’ να εξάγει ναυπηγήσιμη ξυλεία χωρίς τη συγκατάθεσή της  
 
 
413 π.Χ.: Μακεδονία: θάνατος Περδίκκας Β’  
       < Ο Περδίκκας Β’ ήταν γιος του Αλεξάνδρου Α’ >  
 
413 π.Χ.: Μακεδονία: Αρχέλαος άνοδος στο θρόνο  
  <: Αρχέλαος: (νόθος υιός του Περδίκκα Β’): 413 – 399 π.Χ. >  
   < Αρχέλαος: γιος του Περδίκκα Β’ και της δούλης Σιμμίχης>  
  <: ο Αρχέλαος δεν αντιμετωπίζει τα προβλήματα που αντιμετώπιζε ο πατήρ 
του Περδίκκας Β’ με τους Αθηναίους, λόγω της πανωλεθρίας των Αθηναίων 
στις Συρακούσες στα 413 π.Χ.>  
     < ο Αρχέλαος παντρεύεται την χήρα Κλεοπάτρα >  
  < ο Αρχέλαος παρουσιάζεται στον «Γοργία» του Πλάτωνος ως παράδειγμα 
αδίκου ανθρώπου >  
 
 
 
413 π.Χ.: Κυρήνη: πολιορκείται από Λίβυες  
413 π.Χ.: Κυρήνη: διασώζεται από μοίρα Σπαρτιατικού στόλου  
 
412 π.Χ.:  Ιωνικός ή Δεκελεικός πόλεμος  (η τρίτη περίοδος του 
Πελοποννησιακού   (412 π.Χ. – 404 π.Χ.)  



 

20
7 

 
412 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Καλλίας, Σκαμβωνίδης   
 
 
 
412 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Στρομβιχίδης, του Διοτίμου, Ευωνυμεύς 
412 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Ευκράτης, του Νικηράτου, Κυδαντίδης 
412 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Φρύνιχος, του Στρατωνίδου, Δειραδιώτης 
412 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Ονομακλής, Κεκροπίδος 
412 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Θρασυκλής 
412 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Διομέδων  
412 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Λέων  
412 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Σκιρωνίδης 
412 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Ευκτήμων 
412 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Χαρμίνος  
 
 
412 π.Χ.: Σπάρτη: επώνυμος έφορος ο Αλεξιππίδας  
412 π.Χ.: Σπάρτη: ναύαρχος ο Αστύοχος  
 
 
 
 
412 π.Χ.: Αθήναι: επανέρχονται από τους Θουρίους περίπου 300 άποικοι εξ 
αιτίας της επικράτησης της μερίδας των ολιγαρχικών στους Θουρίους 
412 π.Χ.: Αθήναι: επιστροφή του Λυσία και του Πολεμάρχου στην Αθήνα 
από τους Θουρίους  
 < Ο Λυσίας θα ζήσει στην Αθήνα μέχρι και το 404 π.Χ., επικράτηση των 
ολιγαρχικών>  
 
 
412 π.Χ.: (έαρ): Χίος: ολιγαρχικοί Χίου αναμένουν στόλο Πελοποννησίων στη 
νήσο  
412 π.Χ.: Αθήνα: στέλνει Αριστροκράτη (στρατηγό) στην Χίο για να 
παραπονεθεί για τις προθέσεις των Χίων ολιγαρχικών  
 
412 π.Χ.: Χίος: οι ολιγαρχικοί της Χίου δηλώνουν στον Αριστοκράτη ότι 
παραμένουν πιστοί στους Αθηναίους (ψεύδος) και ανταποκρίνονται στις 
αξιώσεις των Αθηναίων στέλνοντας 7 πλοία ως συμμαχική συνδρομή  
412 π.Χ.: Χίος: αποκάλυψη των σχεδίων των Χίων ολιγαρχικών  
 
 
412 π.Χ.: Σικελία: Συρακούσαι: στέλνουν στο Αιγαίο μοίρα στόλου υπό την 
ηγεσία του Ερμοκράτους (προς βοήθειαν των Πελοποννησίων) 
 
412 π.Χ.: ναυμαχία στο Σπείραιο (Αθηναίοι vs Πελοποννήσιοι)  
412 π.Χ.: Σπείραιο: (λιμάνι της Επιδαύρου): ναυμαχια Αθηναίων κ’ 
Πελοποννησίων (νίκη Αθήνας) 37 αθηναίκά πλοία νικούν 21 πλοία Κορινθίων  
412 π.Χ.; Σπείραιο της Επιδαύρου: στη ναυμαχία φονεύεται και ο στρατηγός 
των Πελοποννησίων, ο Αλκαμένης (αρχηγός συμμαχικού στόλου 
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Πελοποννησίων)  
412 π.Χ.: ναυμαχία στο Σπείραιο: η πρώτη επιχείρηση του Ιωνικού πολέμου  
 
412 π.Χ.: Σπάρτη: μετά την ήττα στο Σπείραιο η Σπάρτη άπραγη και 
φοβισμένη  
412 π.Χ.: Σπάρτη: ο Αλκιβιάδης μεταπείθει τους εφόρους τονίζοντάς τους 
την σημασία της εξέγερσης στην Ιωνία 
412 π.Χ.: Σπάρτη: Αλκιβιάδης με 5 πλοία Σπάρτης πλέει με τον Χαλκιδέα 
στην Χίο  
 
412 π.Χ.: Χίος: άφιξη Αλκιβιάδη στη νήσο (προετοιμασία αποστασίας Χίου)  
412 π.Χ.: Χίος: Αλκιβιάδης μυστική συνάντηση με ολιγαρχικούς που 
προετοίμαζαν την αποστασία  
412 π.Χ.: Χίος: σύγκληση της βουλής από τους ολιγαρχικούς  
412 π.Χ.: Χίος: ο Αλκιβιάδης και ο Χαλκιδεύς αγορεύουν στην βουλή  
412 π.Χ.; Χίος: Αλκιβιάδης και Χαλκιδεύς πείθουν τους Χίους να 
αποστατήσουν από Α’ Αθ. συμμ. (:με την διαβεβαίωση πως και άλλα 
πελοποννησιακά πλοία θα κατεύθαναν στην Χίο)  
412 π.Χ.: Χίος: αποστασία Χίου από Α’ Αθ. συμμ.  
412 π.Χ.: Χίος: η μεγαλύτερη και η σημαντικότερη πόλη της Α’ Αθ. συμμ.  
412 π.Χ.: Ερυθραί: αποστασία από Α’ Αθ. συμμ. (ακολουθούν παράδειγμα 
της Χίου)  
412 π.Χ.: Κλαζομεναί: αποστασία από Α’ Αθ. συμμ (ακολουθούν παράδειγμα 
της Χίου) 
412 π.Χ.: Εφεσος: αποστασία από Α’ Αθ. συμμ. (ακολουθούν παράδειγμα της 
Χίου)   
 
 
412 π.Χ.: Αθήναι: είδηση για αποστσία Χίου και λοιπών συμμαχικών πόλεων  
412 π.Χ.: Αθήναι: απόφαση για χρησιμοποίηση αποθέματος 1.000 ταλάντων 
για ναυπήγηση πολλών νέων πλοίων  
412 π.Χ.: Αθήναι: στέλνουν τον Στρομβιχίδη στην Ιωνία για να προλάβει νέες 
αποστασίες 
412 π.Χ.: Τέως: αποστασία από Α’ Αθ. συμμ.  
412 π.Χ.; Μίλητος: αποστασία από Α’ Αθ. συμμ.  
412 π.Χ.: ο Στρομβιχίδης δεν προλαβαίνει να σταματήσει τις νέες αποστασίες  
412 π.Χ.: Αθήναι: ενισχύουν τον Στρομβιχίδη με 12 νέα πλοία  
412 π.Χ.: ο αθηναϊκός στόλος (Στρομβιχίδης) αποσύρεται στην Λάδη (νήσος)  
 
 
 
412 π.Χ.: Ρόδος: αποστασία από Α’ Αθ. Συμμ.  
412 π.Χ.: ναυμαχία της Σύμης: Αθήνα vs Σπάρτη  
412 π.Χ.: ναυμαχία της Σύμης: ο Δωριεύς (:περιοδονίκης) βοηθά τους 
Σπαρτιάτες κατά των Αθηναίων στην ναυμαχία της Σύμηης  
 
412 π.Χ.: Αθήναι: Ευριπίδης, «Ελένη» (ιλαροτραγωδία)  
  
 
~ 412 π.Χ.: Αθήναι: πιθανόν ο Λυσίας να επιστρέφει στην Αθήνα (εξ αιτίας 
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της επικράτησης των ολιγαρχικών στους Θουρίους)  
 
 
 
412 π.Χ.: Ηράκλεια Τραχίνια: επιστρέφει και πάλι στην κατοχή της Σπάρτης  
     < την είχαν καταλάβει από το 419 π.Χ.: οι Βοιωτοί >   
 
 
412 π.Χ.: Σικελία: Συρακούσαι: η απουσία του Ερμοκράτους (στο Αιγαίο) 
αφήνει το πεδίο ελεύθερο στους πολιτικούς του αντιπάλους 
412 π.Χ.: Σικελία: Συρακούσαι: επικρατεί ο Δημοκλής («άκρα δημοκρατία»)  
 
 
 
 
412 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (92η Ολυμπιάδα)  
412 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (92η Ολυμπιάδα): νικητής ο Εξαίνετος, από τον 
Ακράγαντα, στο στάδιον (: αγώνισμα του σταδίου)  
 
 
412 π.Χ.; Σινώπη Παφλαγονίας – Εύξεινος Πόντος: γένν. Διογένης ο Κύων 
  < Διογένης ο Κύων: 412 π.Χ. – 323 π.Χ.> 
  < Διογένης ο Κύων: ιδρυτής της Κυνικής Σχολής >  
 
411 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων: Μνασίλοχος  / και: Θεόπομπος  
 
 
 
411 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγοί στην Αθήνα: (Θηραμένης, Διειτρέφης, 
Αρίσταρχος, Αριστοτέλης, Αλεξικλής, Θυμοχάρης, Μελάνθιος) 
 
 
 
 
 
411 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγοί στη Σάμο: (Θρασύβουλος, Αλκιβιάδης, 
Θράσυλλος, Εύμαχος, Χαιρέας, Θηραμένης, Κόνων, Σίμιχος, Θυμοχάρης)  
 
 
 
411 π.Χ.: Σπάρτη: επώνυμος έφορος ο Μισγολαϊδας  
411 π.Χ.: Σπάρτη: ναύαρχος ο Μίνδαρος  
 
 
411 π.Χ.: Αθήναι: (Λήναια): Αριστοφάνης, «Λυσιστράτη» (κωμωδία)  
411 π.Χ.: Αθήναι: Αριστοφάνης, «Λυσιστράτη»  
411 π.Χ.: Αθήναι: Αριστοφάνους «Λυσιστράτη»  
< «Λυσιστράτη»: ο Αριστοφάνης στη Λυσιστράτη προτείνει μία συνωμοσία 
των γυναικών έως ότου οι άντρες τους δεχθούν να σταματήσουν τον πόλεμο. 
Αυτή η συνωμοσία των γυναικών πρέπει να συμβεί σε ολόκληρο τον ελληνικό 
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κόσμο και πρέπει να το οργανώσει η ιέρεια της Αθηνάς (: μάλλον συνδέεται 
με κάποιο υπαρκτό πρόσωπο). Οι χαρακτηρισμοί των γυναικών από όλη την 
Ελλάδα είναι κωμικοί. Στη «Λυσιστράτη» πρωταγωνιστούν οι γυναίκες. Η 
«Λυσιστράτη» δεν είναι το μοναδικό έργο του Αριστοφάνη με γυναίκες. 
Υπάρχουν άλλα δύο: «Θεσμοφοριάζουσαι» (411 π.Χ.) και «Εκκλησιάζουσαι» 
(392 π.Χ.). >  
 
 
 
411 π.Χ.: Αθήναι: Πλάτων (κωμικός ποιητής), «Σοφισταί»  (Κωμωδία)  
 
 
411 π.Χ.: Αθήναι: ολιγαρχικό πραξικόπημα των τετρακοσίων (400)  
   < πρωτοστατούν: Αντιφών ο Ραμνούσιος, Ερατοσθένης >  
411 π.Χ.: Αθήναι: ολιγαρχικό πραξικόπημα 
< ο δήμος ελπίζοντας πως α) αν το πολίτευμα γινόταν ολιγαρχικό η Αθήνα θα 
αποκτούσε την εύνοια των Περσών και πως β) μια αλλαγή στο πολίτευμα 
μπορεί να έφερνεε και αλλαγή στα πολεμικά μέτωπα συγκατένεσε στην 
αλλαγή του πολιτεύματος  
411 π.Χ.: Αθήναι: ολιγαρχικό πραξικόπημα  
 < ψηφίσθηκε ένα σχέδιο πολιτεύματος που είχε τυπικά ως βάση έναν 
περιορισμένο αριθμό 5.000 πολιτών: τελικά αυτό δεν εφαρμόσθηκε >  
411 π.Χ.: Αθήνα: περιορισμός του δυκαιώματος του πολίτη  
411 π.Χ.: Αθήνα: όλοι οι φτωχοί χάνουν τα πολιτικά τους δικαιώματα  
411 π.Χ.: Αθήνα: ολιγαρχικό πραξικόπημα (βουλή των 400):  
 < Στην πράξη ώσπου να λειτουργήσει το νέο πολίτευμα ανέλαβαν όλες τις 
εξουσίες τετρακόσιοι πολίτες, οι ισχυρότεροι>  
411 π.Χ.: Αθήνα: ολιγαρχικό πραξικόπημα: Βουλή από 400 μέλη, Εκκλησία 
του δήμου: 5.000 μέλη / κανένα σώμα δεν συνήλθε σε συνέλευση  
411 π.Χ.: Αθήνα: ολιγαρχικό πραξικόπημα (βουλή των 400): σοβαρές 
διαφωνίες ανάμεσα στους 400.  
411 π.Χ.: Αθήνα: ολιγαρχικό πραξικόπημα: σχάση ανάμεσα σε αδιάλλακτους 
και διαλλακτικούς ολιγαρχικούς  
α) αδιάλλακτοι ολιγαρχικοί: επικεφαλής ο Αντιφών, ο Ραμνούσιος  
Οι αδιάλλακτοι ολιγαρχικοί (ακραιφνείς) ήθελαν να περιοριστεί η εξουσία σε 
ελαχίσους 
β) διαλλακτικοί ολιγαρχικοί: επικεφαλής ο Θηραμένης. 
Οι διαλλακτικοί ολιγαρχικοί ήθελαν ένα μεικτό πολίτευμα – υποστήριζαν το 
δικαίωμα των 5.000 πολιτών  
 
411 π.Χ.: Αθήναι: οι αδιάλλακτοι ολιγαρχικοί (Αντιφών) στέλνουν πρεσβεία 
στη Σπάρτη για να ζητήσουν ειρήνη  
 
 
 
 
 
 
 
411 π.Χ.: Κύπρος: ο Αδοκίδης από την Κύπρο βοηθά οικονομικά τους 
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Αθηναίους  
< δωρίζει στον αθηναϊκό στόλο στη Σάμο: τρόφιμα και μέσα εξοπλισμού>  
411 π.Χ.: Αθήναι: 1η επιστροφή Ανδοκίδου στην Αθήνα (μετά την αυτοεξορία 
του) 
411 π.Χ.: Αθήναι: ο Ανδοκίδης επιστρέφει στην Αθήνα  
411 π.Χ.: Αθήναι: ο Ανδοκίδης συλλαμβάνεται από τους ολιγαρχικούς τη 
επανόδω τω στην Αθήνα  
411 π.Χ.: Αθήναι: ο Ανδοκίδης μόλις και μετά βίας γλυτώνει την εκτέλεση  
411 π.Χ.: Αθήναι: ο Ανδοκίδηης καταφέρνει και φεύγει από την Αθήνα  
 
 
411 π.Χ.: νίκη Αθηναίων σε Κυνός σήμα  
411 π.Χ.: Αθήνα: επαναφορά της Κυζίκου στην Α’ Αθ. συμμ.  
411 π.Χ.: σε αυτό το έτος τελειώνει η εξιστόρηση του Πελοποννησιακού 
πολέμου από τον Θουκυδίδη με την νίκη των Αθηναίων στο Κυνός σήμα και 
την επαναφορά της Κυζίκου στην Α’ Αθ. συμμαχία  
 
 
 
 
 
411 π.Χ.: την ιστορία του Πελοποννησιακού πολέμου από το 411 έως και το 
404 π.Χ. συνεχίζει ο Ξενοφών στα «Ελληνικά»  (βιβλία Α, Β, 3, 10).  
411 π.Χ.: την ιστορία του Θουκυδίδη συνεχίζει επίσης ο Θεόπομπος ο Χίος 
στα «Ελληνικά¨ του από το 411 έως και το 394 π.Χ., την μάχη της Κνίδου.  
 
 
 
411 π.Χ.: Αθήναι: γραφή ασεβείας κατά του Πρωταγόρα  
411 π.Χ.: Αθήναι: Ο Θεόδωρος, του Πολυζήλου κατηγορεί τον Πρωταγόρα 
για ασέβεια  
 < Ο Πρωταγόρας στο σύγγραμμά του «Περί θεών» εκδήλωνε αμφιβολία για 
την ύπαρξη των θεών>  
< Τα συγγράμματα του Πρωταγόρα καίγονται δημόσια στην αγορά των 
Αθηνών  
< Ο Πρωταγόρας αναγκάζεται να διαφύγει με πλοίο προς τη Σικελία >  
< Ο Πρωταγόρας πλέοντας προς τη Σικελία βρήκε το θάνατο με πνιγμό >  
 
 
411 π.Χ.: Αμβρακία: βοηθά τον πελοποννησιακό στόλο  
 
 
 
410 π.Χ.  
 
 
410 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων: Γλαύκιππος  
410 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: ο Ευωνυμεύς 
410 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: ο Ευκλείδης 
410 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: ο Θηραμένης, του Αγνωνος, Στειριεύς 
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410 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: ο Θρασύβουλος, του Λύκου, Στιειριεύς 
410 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: ο Αλκιβιάδης, του Κλεινίου, Σκαμβωνίδης 
410 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Πασιφών, Φρεάρριος  
410 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Αριστοκράτης, του Σκελίου, Κεκροπίδος 
410 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Οινόβιος, Δεκελεεύς 
410 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Δεξικράτης, Αιγιλιεύς 
410 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Θράσυλλος  
 
 
 
 
 
410 π.Χ.: Σπάρτη: επώνυμος έφορος ο Ισίας  
410 π.Χ.: Σπάρτη: ναύαρχος ο Πασιππίδας (;) 
 
 
410 π.Χ.: Αθήναι: (Μ. Διονύσια): Αριστοφάνης, «Θεσμοφοριάζουσαι» 
(κωμωδία)  
 
 
410 π.Χ.: Αθήναι: μετά την καταστροφή του στόλου των Λακεδαιμονίων έξω 
από την Κύζικο ο λόγος για την μεταβολή του δημοκρατικού πολιτεύματος 
είχε εκλείψει  
410 π.Χ.: Αθήναι: ο δήμος ανατρέπει τους 400  
410 π.Χ.: Αθήνα: αποκατάσταση δημοκρατίας  
410 π.Χ.: Αθήναι: οι ηγέτες των 400 φεύγουν από την Αθήνα και 
καταφεύγουν στη Δεκέλεια (: οχυρό των Λακεδαιμονίων)  
410 π.Χ.: Αθήναι: ο Αντιφών δεν φεύγει  
410 π.Χ.: Αθήναι: ο Αντιφών μένει στην Αθήνα και παρουσιάζεται στο 
δικαστήριο  
410 π.Χ. : Αθήναι: δίκη και εκτέλεση Αντιφώντος, του Ραμνουσίου 
(ολιγαρχικού)  
410 π.Χ.: Αθήναι: θάνατος Αντιφώντος (480 π.Χ. – 410 π.Χ.) 
 < Αντιφών: ο πρώτος από τους ρήτορες του «Κανόνος» Λογογράφος, 
διδάσκαλος της ρητορικής τέχνης, ολιγαρχικός. Ο πρώτος που κατέγραψε 
τους λόγους του  
Ο Αντιφών καταγόταν από παλαιά αρχοντική οικογένεια που είχε 
συνεργασθεί με τους Πεισιστρατίδες. Οι ολιγαρχικές του πεποιθήσεις τον 
είχαν κρατήσει μακρυά από την πολιτική. Εμφανίστηκε στο πολιτικό 
προσκήνιο γύρω στα 411 π.Χ., στα γεράματά του, όταν επικράτησαν οι 
ολιγαρχικοί. >  
 
 
 
410 π.Χ.: Αττική: εκστρατεία του Αγιδος (Αγις) στην Αττική  
410 π.Χ.: (θέρος): ο Αγιος φθάνει σχεδόν μέχρι τα τείχη της Αττικής  
410 π.Χ.: (θέρος): ο Αγις αποσύρεται λόγω του Θράσυλου  
410 π.Χ.: Αθήνα: ο Θράσυλος συγκεντρώνει τα διαθέσιμα στρατεύματα της 
Αθήνας στο Λύκειο για να αποκρούσει τον Αγι  
410 π.Χ.: Αθήνα: οι Αθηναίοι ψηφίζουν να δοθούν στον Θράσυλο οι δυνάμεις 
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τις οποίες είχε ζητήσει (για να μεταβεί με αυτές στη Σάμο)  
  < Ο Θράσυλος θα αποπλεύσει τελικά το 409 π.Χ. >  
 
 
 
410 π.Χ.: (Τέχνη – γλυπτική): Αθήναι: επιτύμβια στήλη των Σωσία και 
Κηφισόδωρου  
< Ανάγλυφη παράσταση αποχαιρετισμού «δεξίωσης» δύο πολεμιστών. Και οι 
δύο φορούν κοντούς χιτώνες και κωνικά κράνη, κρατούν ασπίδες. Τα 
ονόματα των δύο πολεμιστών είναι χαραγμένα στη στήλη. >  
 
410 π.Χ.: Μακεδονία: αποστασία της Πύδνας από την ηγεμονία του 
Αρχέλαου  
410 π.Χ.: Μακεδονία: ο Αρχέλαος ζητεί την βοήθεια των Αθηναίων  
410 π.Χ.: Μακεδονία: πολιορκία Πύδνας από Αρχέλαο  
410 π.Χ.; Αθήνα: εκστρατευτικό σώμα με Θηραμένη οδεύει προς συνδρομή 
του Αρχελάου  
410 π.Χ.: Πύδνα: σθεναρή αντίσταση κατά Αρχελάου και Θηραμένη  
410 π.Χ.: ο Θηραμένης φεύγει προς Θράκη  
 
 
 
410 π.Χ.: Σικελία: Συρακούσαι: επικρατεί ο Διοκλής (ακραίος δημοκρατικός) 
410 π.Χ.: Σικελία: Συρακούσαι: ο Διοκλής επωφελείται από την ήττα των 
Πελοποννησίων στην ναυμαχία της Κυζίκου, στην οποία είχε λάβει μέρος ο 
Ερμοκράτης  
410 π.Χ.: Σικελία: Συρακούσαι: ο Διοκλής επιτυγχάνει την καταδίκη του 
Ερμοκράτους καθώς και των άλλων συστρατήγων του σε εξορία   
410 π.Χ.: Σικελία: Συρακούσαι: Διοκλής: μετατροπή του μικτού 
πολιτεύματος σε «άκρα δημοκρατία» (Αρ. της «πολιτείας» σε «δημοκρατία»)  
 < άλλος ο συγκεκριμένος δημαγωγός Διοκλής του 410 π.Χ., και άλλος ο πολύ 
προγενέστερός του Διοκλής, νομοθέτης των Συρακουσών >  
410 π.Χ.: Σικελία: Συρακούσαι: Διοκλής μετατροπή του πολιτεύματος σε 
«άκρα δημοκρατία»: αντικατάσταση των αιρετών αρχόντων (του παλαιού 
πολιτεύματος) από κληρωτούς 
410 π.Χ.: Σικελία: Συρακούσαι: Διοκλής: μετατροπή του πολιτεύματος σε 
«άκρα δημοκρατία»: αύξηση του αριθμού των στρατηγών από 3 σε 10  
410 π.Χ.: Σικελία: Συρακούσαι: Διοκλής: μετατροπή του πολιτεύματος σε 
«άκρα δημοκρατία»: το νέο πολίτευμα δεν έδινε στους κληρωτούς άρχοντες 
επαρκή εξουσία για να διευθύνουν αποτελεσματικά τις συνελεύσεις της 
Εκκλησίας του δήμου  
410 π.Χ.: Σικελία: Συρακούσαι: παρά την πολιτειακή μεταβολή παραμένει η 
συμμαχία με τους Πελοποννησίους και τους Λακεδαιμονίους  
 
 
410 π.Χ.: Αιγαίο: εξέγερση του στόλου των Συρακουσίων κατά της απόφασης 
που ήθελε την παύση του Ερμοκράτους και των συστρατήγων του από την 
ηγεσία του στόλου των Συρακουσίων  
410 π.Χ.: Αιγαίο: ο στόλος των Συρακουσίων επανεκλέγει και πάλι τον 
Ερμοκράτη και τους άλλους στρατηγούς ως προσωρινούς αρχηγούς   
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410 π.Χ.: Αιγαίο: φθάνουν οι νέοι στρατηγοί των Συρακουσίων προς 
αντικατάσταση του Ερμοκράτους 
410 π.Χ.: Αιγαίο: νέοι στρατηγοί Συρακουσίων: Δήμαρχος του Επικύδου, 
Μύσκων του Μενεκράτους, Πόταμις του Γνωσίου  
 
410 π.Χ.: (χειμών): Συλυμβρία: δίνουν μεν χρήματα στους Αθηναίους, αλλά 
δεν προσχωρούν σε συμμαχία μαζί τους  
 
 
 
410 π.Χ.: (κεραμεική): αμφορεύς από τη Λουκανία, του ζωγράφου του 
Αμύκου: θέμα του: ο Προίτος παραδίδει στον Βελλερεφόντη το γράμμα για 
τον Ιοβάτη (Napoli, Museum Nazionale Archeologicio)  
410 π.Χ.: (κεραμεική): ερυθρόμορφος αμφορεύς (της τεχνοτροπίας του 
ζωγράφου του Δίνου): [θέμα : ο Πέλοπας με την Ιπποδάμεια στην 
αρματοδρομία] (Arezzo, Museo Civici)  
410 π.Χ.: Συρακούσαι: (κεραμεική): ερυθρόμορφος κωδονόσχημος κρατήρας 
(του ζωγράφου του Δίνου) [θέμα: ο Πανδίων προσφέρει σπονδές πριν 
ξεκινήσει για τον πόλεμο] (Συρακούσαι, Museo Nazionale)  
~410 π.Χ.: (κεραμεική) ερυθρόμορφη υδρία (του ζωγράφου του Μειδία) 
[θέμα: ο Φάων και οι γυναίκες της Λέσβου]   (Φλωρεντία, Museo 
Archeologico)  
 
 
 
 
409 π.Χ.:  
 
 
409 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων: Διοκλής 
409 π.Χ.: Αθήναι; Επί επωνύμου άρχοντος Διοκλέους αναγράφονται και 
τοποθετούνται μπροστά στη βασίλειο στοά οι «φονικοί νόμοι» του Δράκοντος  
409 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγοί (Θηραμένης, Θρασύβουλος, Αλκιβιάδης, 
Περικλής Περικλέους, Λεωτροφίδης, Τίμαρχος, Ανυτος, Θράσυλλος) 
409 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Θηραμένης, του Αγνωνος, Στειριεύς 
409 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Θρασύβουλος, του Λύκου, Στειριεύς 
409 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Αλκιβιάδης, του Κλεινίου, Σκαμβωνίδης 
409 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Περικλής, του Περικλέους, Χολαργεύς (:γιος 
Περικλή)  
409 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Λεωτροφίδης 
409 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Τίμαρχος  
409 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Ανυτος, του Ανθεμίωνος  
409 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Θράσυλλος  
 
 
409 π.Χ.: Σπάρτη: επώνυμος έφορος ο Άρακος  
409 π.Χ.: Σπάρτη: ναύαρχος ο Κρατησιππίδας  
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409 π.Χ.: Σπάρτη: τέλος βασιλείας Πλειστοάναξ (Αγιάδαι) 
409 π.Χ.: Σπάρτη: άνοδος στη βασιλεία Παυσανίας (Αγιάδαι) 
  < Παυσανίας (γιος του Πλειστοάνακτος): 409 π.Χ. – 395 π.Χ.  (:Αγιάδαι) >  
 
 
 
409 π.Χ.: Αθήναι: η νομοθεσία του Δράκοντος αντιγράφεται σε μαρμάρινες 
στήλες και τοποθετείται μπροστά στη βασίλειο στοά το 409 π.Χ. στη βασίλειο 
στοά επί επωνύμου άρχοντος Διοκλέους .  
 
 
 
409 π.Χ.: (έαρ): Αθήνα: αποπλέει ο Θράσυλος για Ιωνία  
409 π.Χ.: (έαρ): Αθήνα: δυνάμεις Θράσυλου: 1.000 οπλίτες, 100 ιππείς, 30 
πλοία, 5.000 πελταστές  
409 π.Χ.: Αθήνα: ο Θράσυλος καταγάγει νίκη στα Πύγελα  
409 π.Χ.: Αθήνα: ο Θράσυλος μεταβαίνει στο Νότιον  
409 π.Χ.: Αθήνα: ο Θράσυλος ανακαταλαμβάνει την Κολοφώνα  
409 π.Χ.: Ιωνια: η Κολοφών ανακαταλαμβάνεται από τους Αθηναίους 
(Θράσυλο)  
409 π.Χ.: Λυδία: ο Θράσυλος συγκεντρώνει πλούσια λάφυρα από την Λυδία  
409 π.Χ.: Εφεσος: ο Θράσυλος κατευθύνεται προς την Εφεσο (:τον κύριο 
στόχο του) 
 
 
409 π.Χ.: Αθήναι (Μ. Διονύσια) : Σοφοκλής, «Φιλοκτήτης» (τραγωδία) –
κερδίζει το πρώτο βραβείο  
409 π.Χ.: Αθήναι: Ευριπίδης, «Ορέστης» (τραγωδία)  
409 π.Χ.: Αθήναι: ο τραγικός υποκριτής Ηγέλοχος, του Κυντάρου, κάνει 
φωνητικό λάθος κατά την απαγγελία του στ. 279 του «Ορέστη» του Ευριπίδη, 
όπου αντί να τονίσει το ορθόν «γαληνά» (κύματα) τόνισε λανθασμένα τη λέξη 
«γαλην’» ως «γαλήν» (: δηλ. ζώον) 
409 π.Χ.: Αθήναι: στο παροιμιώδες λάθος του τραγικού υποκριτού Ηγελόχου 
το κοινό αντέδραση με εντονότατες αποδοκιμασίες  
409 π.Χ.: Αθήναι: ο Ηγέλοχος, του Κυντάρου, τραγικός υποκριτής εξ αιτίας 
αυτού του παροιμιώδους λάθους του γίνεται στόχος επιθέσεων κωμικών 
ποιητών  
 
 
 
409 π.Χ.: Πύδνα: άλωση πόλης από Αρχέλαο  
409 π.Χ.: Πύδνα: ο Αρχέλαος υποχρεώνει τους ηττημένους Πυδναίους να 
μεταφέρουν την πόλη του είκοσι στάδια προς το εσωτερικό, έτσι ώστε να 
χάσει η πόλις την στρατηγική της θέση ως εμπορικός λιμήν  
  
 
 
409 π.Χ.: (έαρ): Συρακούσαι: στέλνουν ως ενισχύσεις στο Αιγαίο (συμμαχικός 
στόλος Πελοποννησίων) 5 τριήρεις και 2 τριήρεις των Σελινουντίων στο 
συμμαχικό στόλο στη Μίλητο 
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409 π.Χ.: (έαρ): Συρακούσαι: νέοι αρχηγοί: Ευκλής του Ιππωνος, Ηρακλείδης 
του Αριστογένους  
 
 
 
409 π.Χ.: Περσία: ο Τισσαφέρνης έχει συγκεντρώσει μεγάλη δύναμη στην 
Ιωνία για να αντιμετωπίσει τους Αθηναίους 
409 π.Χ.: Εφεσος: οι δυνάμεις του Τισσαφέρνη βρίσκονται στην Εφεσο  
409 π.Χ.: Εφεσος: άνδρες από τον στόλο των Συρακουσίων βοηθούν στην 
άμυνα της Εφέσου  
409 π.Χ.: Εφεσος: ο Θράσυλος αποβιβάζει στρατεύματα σε δύο σημεία κοντά 
στην πόλη  
409 π.Χ.: Εφεσος: ο Θράσυλος αναχαιτίζεται από Εφεσίους  
409 π.Χ.: Εφεσος: ο Θράσυλος χάνει 400 άνδρες του στην μάχη  
409 π.Χ.: Εφεσος: αποτυχία Θρασύλου να καταλάβει την Εφεσο  
409 π.Χ.:  Ελλήσποντος: ο αθηναϊκός στόλος καταλαμβάνει 4 τριήρεις των 
Συρακουσίων που πήγαιναν προς τον Ελλήσποντο  
409 π.Χ.: Σηστός: ο Θράσυλος μετά την Εφεσο (αποτυχία) πηγαίνει στη 
Σηστό  
409 π.Χ.: Σηστός: ο Θράσυλος ενώνει τις δυνάμεις του με τις δυνάμεις του 
Αλκιβιάδη 
409 π.Χ.: Λάμψακος: από κοινού, Θράσυλος και Αλκιβιάδης, μεταβαίνουν 
στην Λάμψακο για να διαχειμάσουν  
409 π.Χ.: Λάμψακος: τριβές μεταξύ Αλκιβιάδη και Θράσυλου  
409 π.Χ.: Λάμψακος: τριβές μεταξύ των νικητών της ναυμαχίας της Αβύδου 
(άνδρες του Αλκιβιάδη) με ηττημένους άνδρες στην Εφεσο (άνδρες του 
Θράσυλου) 
409 π.Χ.: Λάμψακος: τριβές μεταξύ Αθηναίων (άνδρες Αλκιβιάδη και άνδρες 
Θρασύλου) είχαν κατά βάσιν πολιτικά αίτια: οι άνδρες του Θρασύλου 
(εκφράζοντας το δημοκρατικό καθεστώς της Αθήνας) ένιωθαν 
καχύποπτα/αμήχανα απέναντι στην ανεξαρτησία των κινήσεων που 
ακολουθούσαν (σχεδόν ανεξάρτητα) οι αθηναϊκές δυνάμεις του Ελλησπόντου, 
δηλ. του Αλκιβιάδη 
409 π.Χ.: Λάμψακος: ο Αλκιβιάδης (δυνάμεις Ελλησπόντου) είχε την δική 
του ανεξαρτησία κινήσεων, και διέθετε τις δικές του πηγές χρηματοδότησης 
(:ουσιαστικά ήταν ανεξέλεγκτος από την δημοκρατική κυβέρνηση της 
Αθήνας) 
 
 
 
409 π.Χ.: (χειμών): Πύλος: η Πύλος παραδίδεται στους Σπαρτιάτες που την 
πολιορκούσαν 
409 π.Χ.: (χειμών): Σπάρτη: η Σπάρτη καταλαμβάνει την Πύλο 
409 π.Χ.: Αθήνα: στέλνει με τον Ανυτο μοίρα 30 πλοίων για να στηρίζει την 
Πύλο  
409 π.Χ.: Αθήνα: ο Ανυτος (αρχηγός μοίρας 30 πλοίων) λόγω καιρικών 
συνθηκών αδυνατεί να περιπλεύσει τον Κάβο Μαλέα  
409 π.Χ.: Αθήνα: παραπομπή του Ανυτου σε δίκη  
409 π.Χ.: Αθήνα: δίκη του Ανυτου  
409 π.Χ.: Αθήνα: αθώωση του Ανυτου   <: ο μετέπεται κατήγορος του 
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Σωκράτη>  
409 π.Χ.: Αθήνα: η αθώωση του Ανύτου επιτυγχάνεται με δωροδοκία 
(:Αθηναίων Πολιτεία, ΚΖ, 5) 
 
 
 
409 π.Χ.: Ηράκλεια Τραχινίας: μάχη Ηράκλειας εναντίον Οίτης  
409 π.Χ.: Ηράκλεια Τραχινίας: οι Ηρακλειώτες χάνουν 700 άνδρες και τον 
σπαρτιάτη διοικητή τους  
 
409 π.Χ.: Μέγαρα: οι Μεγαρείς ανακαταλαμβάνουν το λιμάνι τους στη 
Νίσαια, που το κατείχαν Αθηναίοι  
409 π.Χ.: Νίσαια: ανακατάληψη του λιμένος της Νίσαιας από τους Μεγαρείς  
409 π.Χ.: Νίσαια: οι Αθηναίοι χάνουν την Νίσαια 
409 π.Χ.: Αθήνα: στέλνουν 1.000 οπλίτες και 400 ιππείς εναντίον των 
Μεγαρέων  
409 π.Χ.: Αθήνα: μάχη εναντίον Μεγαρέων στην μεθόριο (: «η Μεγαροί 
μάχη» 
409 π.Χ.: Αθήνα: «η Μεγαροί μάχη»  Αθήνα vs Μέγαρα και Σπάρτη  
409 π.Χ.: Αθήνα: «η Μεγαροί μάχη»: οι δυνάμεις των Μεγαρέων και του 
σπαρτιατικού αγήματος μεγαλύτερες από το εκστρατευτικό σώμα των 
Αθηναίων με τους 1.000 οπλίτες και 400 ιππείς 
409 π.Χ.: Αθήνα: «η Μεγαροί μάχη»: νίκη Αθήνας  
 409 π.Χ.: Αθήνα: «η Μεγαροί μάχη»: η μάχη στην οποία συμμετείχαν τα δύο 
αδέλφια του Πλάτωνος, Αδείμαντος και Γλαύκων (:ιππικό) 
409 π.Χ.: Αθήνα: «η Μεγαροί μάχη»: διακρίνονται ως προς την ανδρεία ο 
Αδείμαντος και ο  Γλαύκων (αδέλφια του Πλάτωνος) <Αριστοτέλης: 
Πολιτικά, 368a)  
409 π.Χ.: Αθήνα: «η Μεγαροί μάχη»: νίκη των Αθηναίων κατά Μεγαρέων 
και Σπαρτιατών 
409 π.Χ.: Αθήνα: οι Αθηναίοι ικανοποιημένοι από την νίκη τους στην 
«Μεγαροί μάχη» κυρίως επειδή είχαν νικήσει, εκτός των Μεγαρέων, 
σπαρτιατικό στρατό. 
  
 
 
 
 
 
409 π.Χ.: Συρακούσαι: πόλεμος με Καρχηδονίους  
       < πόλεμος Συρακουσίων με Καρχηδονίους: 409 π.Χ. – 404 π.Χ. >  
       < ο Διονύσιος Α’, ο πρεσβύτερος θα σταματήσει την επέκταση των 
Καρχηδονίων στη Σικελία >  
 
409 π.Χ.: Σικελία: οι Καρχηδόνιοι καταλαμβάνουν τον Σελινούντα  
409 π.Χ.: Σικελία: Σελινούς: κατάληψη από Καρχηδονίους  
409 π.Χ.: Σικελία: οι Καρχηδόνιοι καταλαμβάνουν την Ιμέρα  
409 π.Χ.: Σικελία: Ιμέρα: κατάλψη από Καρχηδονίους  
  < Οι Καρχηδόνιοι θα συνεχίσουν την επέκτασή τους στη Σικελία κατά το 
406 π.Χ: Ακράγας και κατά το 405 π.Χ.: Γέλα, αλλά θα ανακοπούν από τον 
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Διονύσιο Α’ στα 405 π.Χ. > 
 
 
408 π.Χ.:  
 
408 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων: Ευκτήμων 
  
408 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγοί: (Θρασύβουλος, Θηραμένης, Αλκιβιάδης, 
Θράσυλλος) 
408 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Θρασύβουλος, του Λύκου, Στειριεύς 
408 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Θηραμένης, του Αγνωνος, Στειριεύς 
408 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Αλκιβιάδης, του Κλεινίου, Σκαμβωνίδης 
408 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Θράσυλλος  
 
 
408 π.Χ.: Σπάρτη: επώνυμος έφορος ο Ευάρχιππος  
408 π.Χ.: Σπάρτη: ναύαρχος ο Λύσανδρος  
 
 
408 π.Χ.: Αθήναι: Ευριπίδης, «Ορέστης» (τραγωδία)  
 
 
408 π.Χ.: (έαρ): Αθήνα: επανάληψη της επίθεσης εναντίον πόλεων του 
Ελλησπόντου  
408 π.Χ.: (έαρ): Αθήναι: ο αθηναϊκός στόλος πλέει στην Προκόννησο  
408 π.Χ.: (έαρ): ο αθηναϊκός στόλος από την Προκόννησο πλέει στην 
Καλχηδόνα  
408 π.Χ.: (έαρ): Καλχηδών: οι κάτοικοι της Καλχηδόνος με την άφιξη του 
αθηναϊκού στόλου στέλνουν τα υπάρχοντά τους προς τους Βιθυνούς Θράκες 
για να τους τα φυλάξουν  
408 π.Χ.: (έαρ): Αλκιβιάδης: αναγάζει να του παραδώσουν τα υπάρχοντα των 
κατοίκων της Καλχηδόνος  
408 π.Χ.: (έαρ): Αλκιβιάδης: αναγκάζει τους κατοίκους της Καλχηδόνος να 
του παραδώσεουν τα βοοειδή  
408 π.Χ.: (έαρ): Καλχηδών: πολιορκία Καλχηδόνος από Αθηναίους 
408 π.Χ.: (έαρ): Καλχηδών: οι Αθηναίοι αποκλείουν την πόλη, χτίζοντας 
γύρω γύρω δικό τους τείχος ώστε να την περικυκλώσουν (περιτείχιση) 
408 π.Χ.: (έαρ): οι Αθηναίοι περιτειχίζουν την Καλχηδόνα έτσι ώστε να την 
αναγκάσουν να τους παραδοθεί  
408 π.Χ.: (έαρ): Καλχηδών: αρμοστής πόλης ο σπαρτιάτης Ιπποκράτης  
408 π.Χ.: (έαρ): Καλχηδών: απόπειρα του Ιπποκράτη (Σπαρτιάτη) να 
διασπάσει τον αποκλεισμό της πόλης από τους Αθηναίου  
 
408 π.Χ.: (έαρ): μάχη Καλχηδόνος: Αθήνα vs Σπάρτη (:Ιπποκράτης) 
408 π.Χ.: (έαρ): μάχη Καλχηδόνος: Θράσυλος (Αθήνα) εναντίον Ιπποκράτη 
(Σπάρτη) 
408 π.Χ.: (έαρ) :μάχη Καλχηδόνος: καταφθάνει ο Αλκιβιάδης με το ιππικό 
προς βοήθειαν των Αθηναίων  
408 π.Χ.: (έαρ): μάχη Καλχηδόνος: θάνατος Ιπποκράτη (αρμοστή 
Σπαρτιατών) 
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408 π.Χ.: (έαρ): μάχη Καλχηδόνος: νίκη Αθήνας (Θράσυλος και Αλκιβιάδης) 
408 π.Χ.: (έαρ): μάχη Καλχηδόνος: ήττα Σπάρτης 
408 π.Χ.: (έαρ): μάχη Καλχηδόνος: μετά τον θάνατο του Ιπποκράτη, οι 
Σπαρτιάτες υποχωρούν και κλείνονται μέσα στα τείχη της πόλης   
408 π.Χ.: (μετά την μάχη Καλχηδόνος): συνεχίζεται η πολιορκία της πόλης 
από τους Αθηναίους  
408 π.Χ.: Καλχηδών: πολιορκία Καλχηδόνος (συνεχίζεται από Αθηναίους) 
408 π.Χ.: Καλχηδών: ο Φαρνάβαζος αποπειράται να διασπάσει τον 
αποκλεισμό της Καλχηδόνος από τους Αθηναίους  
408 π.Χ.: Καλχηδών: αποτυχία Φαρναβάζου για διάσπαση αποκλεισμού 
Καλχηδόνος από Αθηναίους  
408 π.Χ.: ο Φαρνάβαζος μετά την αποτυχία του να διασπάσει τον αθηναϊκό 
αποκλεισμό της Καλχηδόνος επιστρέφει στο στρατόπεδό του  
 
 
408 π.Χ.: Καλχηδών: ο Θράσυλος και ο Θηραμένης παραμένουν κοντά στην 
Καλχηδόνα  
408 π.Χ.: Καλχηδών: ο Αλκιβιάδης φεύγει από την Καλχηδόνα για να 
συγκεντρώσει χρήματα και δυνάμεις  
408 π.Χ.: Αλκιβιάδης: πλέει με 30 πλοία στη Χερσόννησο για να συλλέξει 
χρήματα  
408 π.Χ.: Χερσόννησος: Αλκιβιάδης μαζεύει χρήματα και στρατολογεί άνδρες 
408 π.Χ.: Αλκιβιάδης: κατάληψη Σηλύμβριας  
  < για Σηλύμβρια: δες Β’ Ελληνικός αποικισμός / οικιστής: ο Σήλυ >  
408 π.Χ.: Σηλύμβρια: ο Αλκιβιάδης καταλαμβάνει την Σηλύμβρια  
408 π.Χ.: Συλύμβρια: η κατάληψη της πόλης έγινε με προδοσία (πηγή: 
Διόδωρος Σικελιώτης, Βιβλίο 13, 66.4) 
408 π.Χ.: Σηλύμβρια: ο Αλκιβιάδης με λίγους άντρες καταλαμβάνει την πόλη  
408 π.Χ.: Συλύμβρια: μετά την είσοδο του Αλκιβιάδη μπαίνουν και άλλες 
δυνάμεις των Αθηναίων στην πόλη   
408 π.Χ.: Συλύμβρια: ο Αλκιβιάδης εμποδίζει τα στρατεύματα να 
λεηλατήσουν την πόλη  
408 π.Χ.: Σηλύμβρια; ο Αλκιβιάδης φέρθηκε καλά στους κατοίκους της 
Σηλύμβριας  
  < δες: ο Αλκιβιάδης πρότεινε στην εκκλησία του δήμου της Αθήνας 
ψήφισμα στα 407 π.Χ. ώστε οι Αθηναίοι να επιστρέψουν τους ομήρους στη 
Σηλύμβρια >  
408 π.Χ.: Αλκιβιάδης: μετά την κατάληψη της Σηλύμβριας πλέει προς το 
Βυζάντιο 
 
408 π.Χ.: ανακωχή μεταξύ Αθηναίων και Φαρνάβαζου: απόντος του 
Αλκιβιάδου  
408 π.Χ.: Καλχηδών: οι εναπομείναντες Αθηναίοι στρατηγοί που 
πολιορκούσαν την Καλχηδόνο κάνουν συμφωνία με τον Φαρνάβαζο  
408 π.Χ.: ανακωχή μεταξύ Αθηναίων και Φαρνάβαζου:  
 Οι όροι της ανακωχής:  
α)-ο Φαρνάβαζος να καταβάλει 20 τάλαντα  
β)-ο Φαρνάβαζος να συνόδευε πρέσβεις των Αθηναίων μέχρι τα Σούσα  
γ)– οι Αθηναίοι να αναστείλουν την πολιορκία της Καλχηδόνος μέχρι να 
επιστρεψουν οι πρέσβεις των Αθηναίων που θα μετέβαιναν στα Σούσα  
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δ)-οι Καλχηδόνιοι να πλήρωναν στους Αθηναίους τους φόρους που ώφειλαν 
αναδρομικά   
 
408 π.Χ.: πρέσβεις Αθηναίων μεταβαίνουν στα Σούσα  
408 π.Χ.: Καλχηδών: οι Αθηναίοι αναστέλλουν πολιορκία Καλχηδόνος  
 
 
408 π.Χ.: Αθηναίοι μεταβαίνουν προς το Βυζάντιο 
408 π.Χ.: Βυζάντιο: πολιορκία Βυζαντίου από Αθηναίους (Αλκιβιάδης, 
Θράσυλος) 
408 π.Χ.: Βυζάντιο: ο Κλέαρχος (Λακεδαιμόνιος)  
408 π.Χ.: Βυζάντιο: ο σπαρτιάτης Κλέαρχος διοικεί λίγες σπαρτιατικές 
δυνάμεις, καθώς επίσης Βοιωτούς και Μεγαρείς  
408 π.Χ.: Βυζάντιο: πολιορκία Βυζαντίου από Αθηναίους  
408 π.Χ.: Βυζάντιο: οι Αθηναίοι αποκλείουν με τείχος (περιτείχιση) το 
Βυζάντιο 
408 π.Χ.: Βυζάντιο: η πρόοδος της πολιορκίας εκ μέρους των Αθηναίων ήταν 
βραδεία  
408 π.Χ.: Βυζάντιο: ο Κλέαρχος φεύγει από το Βυζάντιο για να μεταβεί στον 
Φαρνάβαζο προκειμένου να εξασφαλίσει χρήματα  
408 π.Χ.:Βυζάντιο: απόντος του Κλεάρχου (σπαρτιάτη αρμοστή) προκλήθηκε 
δυσαρέσκεια στην πόλη του Βυζαντίου  
408 π.Χ.: Βυζάντιο: αίτια δυσαρέσκειας: ο Κλέαρχος είχε διανείμε τα 
τρόφιμα μόνον μεταξύ των στρατιωτών του και όχι στους πολίτες της πόλης 
408 π.Χ.: Βυζάντιο: ομάδα πολιτών προδίδει την πόλη στον Αλκιβιάδη  
408 π.Χ.: Βυζάντιο: τέχνασμα Αθηναίων: προσποιούνται ότι λύουν την 
πολιορκία της πόλης  
408 π.Χ.: Βυζάντιο: τέχνασμα Αθηναίων: την ίδα νύχτα επιστρέφουν και 
επιτίθενται τόσο ο στόλος όσο και ο στρατός  
408 π.Χ.: Βυζάντιο: μάχη στο Βυζάντιο (νίκη Αθηναίων)  
408 π.Χ.: Βυζάντιο: οι Μεγαρείς και οι Βοιωτοί παραδίδονται (: οι 
αιχμάλωτοι Βοιωτοί και Μεγαρείς εστάλθηκαν στην Αθήνα)  
408 π.Χ.: Βυζάντιο: κατάληψη της πόλης από Αθηναίους (Αλκιβιάδης) 
408 π.Χ.: Βυζάντιο: επιστρέφει στην Α’ Αθηναϊκή ηγεμονία με ήπιους όρους  
 
 
408 π.Χ.: Γόρδιος της Φρυγίας: εκεί διαχειμάζει η πρεσβεία των Αθηναίων 
(που όδευε προς τα Σούσα) με συνοδό τον Φαρνάβαζο  
408 π.Χ.: Γόρδιος της Φρυγίας: εκεί φθάνουν τα νέα για την κατάληψη του 
Βυζαντίου από τους Αθηναίους (Αλκιβιάδη) 
 
 
408 π.Χ.: Βυζάντιο: οι Αθηναίοι αφήνουν μόνον μια μικρή μοίρα του στόλου 
τους στον Ελλήσποντο  
408 π.Χ.: Αιγαίο: ο αθηναϊκός στόλος από Βυζάντιο αποπλέει προς τη Σάμο  
408 π.Χ.: Σάμος: ο κύριος αθηναϊκός στόλος φθάνει στη Σάμο 
408 π.Χ.: Σάμος: ο Θρασύβουλος επιστρέφει με 30 πλοία στα παράλια της 
Θράκης  
408 π.Χ.: Θρασύβουλος: στόχος η πολιορκία και κατάληψη της Θάσου και η 
κατάληψη των Αβδήρων και άλλων πόλεων στα θρακικά παράλια που τότε 
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ήταν με την πλευρά των Λακεδαιμονίων  
 
408 π.Χ.: Σάμος: ο Θράσυλος (μολονότι δεν έχει εκλεγεί εκείνη τη χρονιά 
στρατηγός) με το κύριο σώμα του αθηναϊκού στόλου κατευθύνεται προς την 
Αθήνα 
408 π.Χ.: Σάμος: ο Αλκιβάδης με 20 πλοία μεταβαίνει στην Καρία  
408 π.Χ.: Καρία: ο Αλκιβιάδης συγκεντρώνει 100 τάλαντα  
408 π.Χ.: Πάτμος: ο Αλκιβιάδης από την Καρία μεταβαίνει στην Πάτμο 
408 π.Χ.: Σάμος: ο Αλκιβιάδης από την Πάτμο μεταβαίνει στη Σάμο  
408 π.Χ.: Γύθειο: ο Αλκιβιάδης από την Σάμο μεταβαίνει στα ναυπηγεία του 
Γυθείου  
408 π.Χ.: Γύθειο: ο Αλκιβιάδης πηγαίνει στο Γύθειο για να ελέγξει αν 
ναυπηγείτο εκεί σπαρτιατικός στόλος  
408 π.Χ/407 π.Χ..: Αλκιβιάδης: μαθαίνει ότι έχει εκλεγεί στρατηγός και 
επιστρέφει στην Αθήνα  
408 π.Χ.: (έαρ): Αθήναι: πανηγυρική επιστροφή του Αλκιβιάδη στην Αθήνα 
408 π.Χ.: (έαρ): Αθήναι: επιστροφή Αλκιβιάδη στην Αθήνα:  ο Καλλιπίδης, 
τραγικός υποκριτής, συμμετέχει στην ένθερμη υποδοχή του Αλκιβιάδη  
 
 
 
 
 
408 π.Χ.: Ρόδος: συνοικισμός της νέας πόλης Ρόδου 
408 π.Χ.: Ρόδος: συνοικισμός Ρόδου  
408 π.Χ.: Ρόδος: η νέα πόλις Ρόδος θα πάρει το όνομά της από το όνομα της 
νήσου  
408 π.Χ.: νήσος Ρόδος: οι τρεις πόλεις Ιαλυσός, Κάμιρος, Λίνδος συνοικίζουν 
και δημιουργούν μια νέα πόλη, εκείνη της Ρόδου, στην οποία δίνουν το ίδιο 
όνομα όπως και το όνομα της νήσου  
408 π.Χ.: Ρόδος: πρωτεργάτης του συνοικισμού της «Ρόδου» ο Δωριεύς 
(περιοδονίκης)  
408 π.Χ.: Ρόδος: σημαντικός ο ρόλος του Δωριέως, του περιοδονίκη, από το 
γένος των Ερατιδών της Ιαλυσού στον συνοικισμό της Ρόδου  
 
 
 
408 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες: (93η Ολυμπιάδα) 
408 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (93η Ολυμπιάδα): εισάγεται νέο αγώνισμα: η 
αρματοδρομία συνωρίδων  
408 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (93η Ολυμπιάδα): νικητής στο αγώνισμα της 
συνωρίδος (:είδος ιπποδρομίας) ο Ευαγόρας, ο Ηλείος (:δηλ.  η συνωρίς, 
ιδιοκτησίας του Ευαγόρα, του Ηλείου, ενίκησεν στο συγκεκριμένο αγώνισμα)  
408 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (93η Ολυμπιάδα): Ευαγόρα, Ηλείου, συνωρίς 
408 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (93η Ολυμπιάδα): Ευβώτας, Κυρηναίος, 
στάδιον 
408 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (93η Ολυμπιάδα): Πουλυδάμας, Σκοτουσαίος, 
παγκράτιον 
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407 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων: Αντιγένης 
 
407 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγοί: (Θρασύβουλος, Αδείμαντος, Αλκιβιάδης, 
Περικλής Περικλέους, Αριστοκράτης, Κόνων, Φανοσθένης) 
407 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Θρασύβουλος, του Λύκου, Στειριεύς 
407 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Αδείμαντος, του Λευκολοφίδου, Σκαμβωνίδης 
407 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Αλκιβιάδης, του Κλεινίου, Σκαμβωνίδης 
407 π.Χ.:Αθήναι:στρατηγός Περικλής, Περικλέους, Χολαργεύς  (:γιος 
Περικλή-Ασπασίας) 
407 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Αριστοκράτης, του Σκελίου, Κεκροπίδος 
407 π.Χ.: Αθήναι: Κόνων, του Τιμοθέου, Αναφλύστιος 
407 π.Χ.: Αθήναι: Φανοσθένης 
 
 
 
407 π.Χ.: Σπάρτη: επώνυμος έφορος ο Παντάλκης  
407 π.Χ.: Σπάρτη: ναύαρχος ο Καλλικρατίδας  
 
407 π.Χ.: (Ιουν): Αθήνα: άφιξη Αλκιβιάδη στην Αθήνα  
407 π.Χ.: (έαρ/θέρος): Αθήναι: πανηγυρική επιστροφή Αλκιβιάδη στην 
Αθήνα από τη Σάμο 
407 π.Χ.: (έαρ/θέρος): Αθήναι: ο Καλλιππίδης, τραγικός υποκριτής, 
συμμετέχει στην ένθερμη υποδοχή του Αλκιβιάδη στην Αθήνα   
407 π.Χ.: : (έαρ/θέρος): Αθήνα: οΑλκιβιάδης φθάνει στην Αθήνα ακριβώς την 
ημέρα των «Πλυντηρίων»: αρχές Ιουνίου 407 π.Χ. 
  <: η ημέρα των «Πλυντηρίων»: εθεωρείτο δυσοίωνη και κανείς Αθηναίος 
δεν ξεκινούσε εκείνη την ημέρα σοβαρά εγχειρήματα >  
407 π.Χ.: Αθήνα: (ημέρα των Πλυνηρίων): ο Αλκιβιάδης διστάζει να 
αποβιβαστεί από το πλοίο   (δεισιδαιμονίες) 
407 π.Χ.: Αθήνα: (ημέρα των Πλυντηρίων):  
407 π.Χ.: Αθήνα: ανακηρύσσει τον Αρχέλαο της Μακεδονίας «πρόξενο και 
ευεργέτη»  
 <: ο Αρχέλαος: προμήθευε σε Αθήνα ναυπηγήσιμη ξυλεία >  
 
407 π.Χ.: Αθήναι: ο Αδοκίδης στέλνει στον Πειραιά ολόκληρα φορτία σιτάρι 
για να διανεμηθούν στο λαό  
407 π.Χ.: Αθήναι: 2η επιστροφή Αδοκίδου   
407 π.Χ.: Αθήναι: Ανδοκίδης, «Περί της εαυτού καθόδου»  
407 π.Χ.: Αθήναι: ανεπιτυχής η απόπειρα Ανδοκίδου για αποκατάστασή του  
407 π.Χ.: Αθήναι: ο Ανδοκίδης αυτοεξορίζεται και πάλι  
 
 
407 π.Χ.: Αθήναι: ο Πλάτων εισέρχεται στον κύκλο του Πλάτωνος  
   < χρόνια μαθητείας Πλάτωνος στον Σωκράτη 8 χρόνια: 407 π.Χ. -399 π.Χ.> 
 
 
407 π.Χ.: Αθήναι: οι Αθηναίοι αιχμαλωτίζουν τον Δωριέα (:γιο του Διαγόρα)  
               < Αργότερα οι Αθηναίοι απελευθερώνουν τον Δωριέα >  



 

22
3 

 
 
 
 
 
407 π.Χ.: Σπάρτη: ανακαλείται ο Λύσανδρος από το αξίωμα του ναυάρχου  
(Σπάρτη: το αξίωμα του ναυάρχου ετήσιο) 
 
407 π.Χ.: (έαρ): Σπάρτη: επιστροφή της σπαρτιατικής πρεσβείας από τα 
Σούσα (επικεφαλής: Βοιώτιος)  
 
 
406 π.Χ. 
 
 
406 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων: Καλλίας, Αγγελήθεν 
406 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγοί (Αρχέστρατος, Περικλής Περικλέους, 
Αριστοκράτης, Κόνων, Αριστογένης, Διομέδων, Ερασινίδης, Θράσυλλος, 
Πρωτόμαχος, Λυσίας, Αδείμαντος Λευκολοφίδου, Φιλοκλής) 
406 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Αρχέστρατος, Φρεάρριος 
406 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Περικλής, του Περικλέους, Χολαργεύς  (:γιος 
Περικλή) 
406 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Αριστοκράτης, του Σκελίου, Κεκροπίδος 
406 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Κόνων, του Τιμοθέου, Αναφλύσιος  
406 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Αδείμαντος, του Λευκολοφίδου, Σκαμβωνίδης 
406 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Αριστογένης 
406 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Διομέδων 
406 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Ερασινίδης 
406 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Θράσυλλος  
406 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Πρωτόμαχος 
406 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Λυσίας 
406 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Φιλοκλής  
 
 
 
406 π.Χ.: Σπάρτη: επώνυμος έφορος ο Πιτύας  
406 π.Χ.: Σπάρτη: ναύαρχος ο Άρακος  
 
406 π.Χ.: (έαρ): Σπάρτη: ο Καλλικρατίδας ναύαρχος στη θέση του 
ανακληθέντος Λυσάνδρου 
406 π.Χ.: (έαρ) Σπάρτη: ο Καλλικρατίδας (ναύαρχος Σπάρτης) περίπου 30 
ετών 
406 π.Χ.: (έαρ): Καλλικρατίδας: με παραλαβή της ναυαρχίας συναντά 
προβλήματα από τα πληρώματα σπαρτιατικού στόλου που ήταν φίλα 
προσκείμενα στον Λύσανδρο  
406 π.Χ.: (έαρ): Καλλικρατίδας: υποφώσκουσα στάση των πληρωμάτων 
κατά του Καλλικρατίδα  
406 π.Χ.: (έαρ): ο Καλλικρατίδας αναγκάζεται να πάει στον Κύρο για να 
ζητήσει χρήματα 
406 π.Χ.: Καλλικρατίδας: αδέξιοι χειρισμοί απέναντι στον Κύρο 
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406 π.Χ.: Κύρος: αρνείται δύο φορές να προσφέρει χρηματική επιχορήγηση 
στον Καλλικρατίδα  
406 π.Χ.: Κύρος: διώχνει τον Καλλικρατίδα σαν να ήταν ζητιάνος 
 
406 π.Χ.: Καλλικρατίδας: συγκεντρώνει στόλο από 140 τριήρεις  
406 π.Χ.: Καλλικρατίδας: αποπλέει με τις 140 τριήρεις προς την Μίλητο 
406 π.Χ.: Μίλητος: ο Καλλικρατίδας ζητά χρήματα από Μιλησίους  
406 π.Χ.: Μίλητος: οι Μιλήσιοι χρηματοδοτούν τον Καλλικρατίδα 
406 π.Χ.: Μίλητος: ο Καλλικρατίδας με οικονομική ενίσχυση Μιλησίων 
δημιουργεί τώρα στόλο από 170 τριήρεις  
406 π.Χ.: Καλλικρατίδας: από Μίλητο αποπλέει προς την Μήθυμνα  
406 π.Χ.: Μήθυμνα: η μοναδική πόλη της νήσου Λέσβου που διάκειτο φιλικά 
προς τους Αθηναίους 
406 π.Χ.: Μήθυμνα: κατάληψη από τον Καλλικρατίδα 
406 π.Χ.: Καλλικρατίδας (Σπάρτη): καταλαμβάνει με έφοδο την Μήθυμνα  
406 π.Χ.: Μύθυμνα: από την Μήθυμνα ο Καλλικρατίδας στρέφεται εναντίον 
του Κόνωνος 
406 π.Χ.: Κόνων: γνωρίζει την κατάληψη της Μήθυμνας από τον 
Καλλικρατίδα 
406 π.Χ.: Κόνων: πλέει προς την νήσο Σάμο (70 τριήρεις και συστρατηγοί ο 
Λέων και ο Ερασινίδης) 
406 π.Χ.: ο Καλλικρατίδας επιτίθεται στον στόλο του Κόνωνος (καθώς ο 
Κόνων έπλεε προς την Σάμο) 
406 π.Χ.: στόλος Κόνωνος: 70 τριήρεις και στρατηγοί ο Λέων και ο 
Ερασινίδης 
406 π.Χ.: μετά την επίθεση του Καλλικρατίδα: ο Κόνων αναγκάζεται να 
καταφύγει στο λιμάνι της Μυτιλήνης  
 
406 π.Χ.: ναυμαχία Μυτιλήνης: νίκη Σπάρτης 
406 π.Χ.: ναυμαχία Μυτιλήνης (Σπάρτη vs Αθήνα) 
406 π.Χ.: ναυμαχία Μυτιλήνης (Καλλικρατίδας vs Κόνων) 
406 π.Χ.: ναυμαχία Μυτιλήνης: ο Κόνων εισέρχεται στο λιμάνι της 
Μυτιλήνης καταδιωκόμενος από τον στόλο του Καλλικρατίδα 
406 π.Χ.: ναυμαχία Μυτιλήνης: ο Καλλικρατίδας εισέρχεται και αυτός με τον 
στόλο του μέσα στο λιμάνι της Μυτιλήνης  
406 π.Χ.: ναυμαχία Μυτιλήνης: διεξάγεται μέσα στο λιμάνι της Μυτιλήνης 
406 π.Χ.: ναυμαχία Μυτιλήνης: ήττα Αθήνας 
406 π.Χ.: ναυμαχία Μυτιλήνης: απώλειες αθηναϊκού στόλου: 30 τριήρεις  
406 π.Χ.: ναυμαχία Μυτιλήνης: οι Αθηναίοι προλαβαίνουν και βγάζουν τα 
υπόλοιπα 40 πλοία του στόλου τους στην ξηρά  
406 π.Χ.: Μυτιλήνη: οι Αθηναίοι (Κόνων) βρίσκουν καταφύγιο στην πόλη 
της Μυτιλήνης 
406 π.Χ.: Μυτιλήνη: πολιορκία Μυτιλήνης (και Αθηναίων) από 
Καλλικρατίδα 
406 π.Χ.: πολιορκία Μυτιλήνης: δυνάμεις Καλλικρατίδα (Μήθυμνα και Χίος) 
406 π.Χ.: πολιορκία Μυτιλήνης: Καλλικρατίδας πολιορκεί Μυτιλήνη από 
ξηρά και από θάλασσα  
406 π.Χ.: πολιορκία Μυτιλήνης: ο Κύρος στέλνει τώρα χρήματα στον 
Καλλικρατίδα 
406 π.Χ.: πολιορκία Μυτιλήνης: κρατά επί μακρόν  
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406 π.Χ.: πολιορκία Μυτιλήνης: ο Κόνων βρίσκεται αποκλεισμένος μέσα στη 
Μυτιλήνη 
406 π.Χ.: πολιορκία Μυτιλήνης: τέχνασμα Κόνωνος / σπάει τον αποκλεισμό 
του Καλλικρατίδα 
406 π.Χ.: πολιορκία Μυτιλήνης: ο Κόνων με τέχνασμα καταφέρνει να 
ειδοποιήσει την Αθήνα  
406 π.Χ.: Αθήναι: στέλνει στον αποκλεισμένο Κόνωνα 12 τριήρεις με τον 
στρατηγό Διομέδοντα  
406 π.Χ.: Καλλικρατίδας: καταφέρνει να συλλάβει τις 10 από τις 12 τριήρεις 
του Διομέδοντος  
406 π.Χ.: ο Διομέδων διαφεύγει οριακά με 2 τριήρεις  
 
 
406 π.Χ.: Αθήναι: πάσει θυσία πρέπει να διατηρηθεί η Μυτιλήνη  
406 π.Χ.: Αθήναι: η Μυτιλήνη σημαντικής στρατηγικής σημασίας πόλη για 
το Αιγαίο 
406 π.Χ.: Αθήναι: απόφαση για διάσωση Μυτιλήνης  
 
406 π.Χ.: Αθήναι: πολιτική απόφαση σταθμός (μεσούσης της πολιορκίας της 
Μυτιλήνης) 
406 π.Χ.: Αθήναι: απόφαση δήμου Αθηναίων  
406 π.Χ.:Αθήναι: ψήφιμα δήμου Αθηναίων: επιστράτευση ελευθέρων 
(πολίτες, μέτοικοι ξένοι) αλλά και δούλων 
406 π.Χ.: Αθήναι: ψήφισμα δήμου Αθηναίων: όσοι δούλοι θα στρατεύονταν 
στα πληρώματα των τριήρων θα αποκτούσαν αυτομάτως την ελευθερία αλλά 
επίσης και πολιτικά δικαιώματα  
406 π.Χ.: Αθήναι: ψήφισμα δήμου Αθηναίων: εκχώρηση πολιτικών 
δικαιωμάτων και σε μέτοικους και σε ξένους  
406 π.Χ.: Αθήναι: εκχώρηση δικαιώματος πολιτογράφησης σε μετοίκους, 
ξένους και σε δούλους  
406 π.Χ.: Αθήναι: απόφαση δήμου Αθηναίων: λιώνουν τα χρυσά αγάλματα 
της Νίκης στην Ακρόπολη 
406 π.Χ.: Αθήναι: ο δήμος συγκεντρώνει 2.000 αργυρά τάλαντα  
 
 
 
 
 
 
 
 
406 π.Χ.: ναυμαχία Αργινουσών (νίκη Αθήνας) 
406 π.Χ.: (Αυγ): ναυμαχία των Αργινουσών (νίκη Αθήνας κατά Σπάρτης) 
406 π.Χ.: ναυμαχία Αργινουσών: η τελευταία νίκη της Αθήνας κατά της 
Σπάρτης 
406 π.Χ.: Καλλικρατίδας: ναύαρχος Σπάρτης 
406 π.Χ.: Καλλικρατίδας με 120 πλοία πλέει στο ακρωτήριο της Λέσβου, την 
Μαλέα 
406 π.Χ.: Αθηναίοι: είχαν καταπλεύσει στις Αργινούσες (:μικρά νησάκια, 
ανατολικά της Μαλέας, κοντά στην Μ. Ασία) 
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406 π.Χ.: ναυμαχία Αργινουσών: η μεγαλύτερη μέχρι τότε ελληνική ναυμαχία 
μεταξύ ελληνικών πόλεων (δυνάμεων) <συνολικά: 300 τριήρεις> 
406 π.Χ.: ναυμαχία Αργινουσών: ο Καλλικρατίδας διαιρεί τον στόλο του  
406 π.Χ.: ναυμαχία Αργινουσών: Καλλικρατίδας: διοικητής δεξιάς πτέρυγας, 
και ο Θηβαίας Θρασώνδας: διοικητής αριστερής πτέρυγας  
406 π.Χ.: ναυμαχία Αργινουσών: μετά την διαίρεση του στόλου του 
Καλλικρατίδα ήταν σαν να δίνονταν δύο διαφορετικές ναυμαχίες (4 στόλοι) 
406 π.Χ.: ναυμαχία Αργινουσών: θάνατος Καλλικρατίδα (ναυάρχου Σπάρτης)  
406 π.Χ.: ναυμαχία Αργινουσών: μετά την είδηση του θανάτου του 
Καλλικρατίδα ο στόλος της Σπάρτης τράπηκε σε φυγή  
406 π.Χ.: ναυμαχία Αργινουσών: ο αρχηγός της αριστερής πτέρυγας,  ο 
Θηβαίος Θρασώνδας αντιτασσόταν ακόμη στον Αθηναίο Πρωτόμαχο  
406 π.Χ.: ναυμαχία Αργινουσών: το νικηφόρο δεξιό κέρας του Αθηναϊκού 
στόλου ετοιμάζεται να επιτεθεί στον Θηβαίο Θρασώνδα μαζί με το ήδη 
αριτερό κέρας του Αθηναίκού στόλου υπό τον Πρωτόμαχο  
406 π.Χ.: ναυμαχία Αργινουσών: ο Θρασώνδας (Θηβαίος) τρέπεται σε φυγή  
406 π.Χ.: ναυμαχία Αργινουσών: νίκη Αθήνας 
406 π.Χ.: ναυμαχία Αργινουσών: η μεγαλύτερη ναυμαχία μέχρι τότε μεταξύ 
των Ελλήνων  
406 π.Χ.: ναυμαχία Αργινουσών: ήττα Σπάρτης  
406 π.Χ.: ναυμαχία Αργινουσών: απώλειες Σπάρτης: 69 πλοία  
406 π.Χ.: ναυμαχία Αργινουσών: απώλειες Αθηναίων: 25 πλοία  
406 π.Χ.: ναυμαχία Αργινουσών: οι ηττημένοι Σπαρτιάτες καταφεύγουν στην 
Χίο και στην Φώκαια  
406 π.Χ.: ναυμαχία Αργινουσών: οι νικητές Αθηναίοι επέστρεψαν στην 
Αργινούσες περισυλλέγοντες τους ναυαγούς που συναντούσαν  
 
406 π.Χ.: μετά την ναυμαχία Αργινουσών: στρατιωτικό συμβούλιο Αθηναίων 
406 π.Χ.: μετά την ναυμαχία Αργινουσών: πρόταση στρατηγού Θράσυλλου  
406 π.Χ.: μετά την ναυμαχία Αργινουσών: ανάθεση σε 47 πλοία, υπό τους 
τριηράρχους Θρασύβουλο και Θηραμένη, την περισυλλογή των ναυαγών, 
των ναυαγίων που μπορούσαν να επισκευασθούν και των νεκρών  
406 π.Χ.: μετά την ναυμαχία Αργινουσών: ο υπόλοιπος Αθηναϊκός στόλος θα 
έπλεε κατά του Ετεονίκου που είχε μείνει στην Μυτιλήνη για να αποκλείσει 
τον Κόνωνα  
406 π.Χ.: μετά την ναυμαχία Αργινουσών: αρχίζει κακοκαιρία  
406 π.Χ.: μετά την ναυμαχία Αργινουσών: η κακοκαιρία εμποδίζει τον 
Θρασύβουλο και τον Θηραμένη να εκπληρώσουν την αποστολή τους  
406 π.Χ.: μετά την ναυμαχία Αργινουσών: ο Θρασύβουλος και ο Θηραμένης 
επιστρέφουν στις Αργινούσες αναμένοντας βελτίωση του καιρού  
 
406 π.Χ.: Μυτιλήνη (μετά την ναυμαχία): ο Ετεόνικος πληροφορείται την 
είδηση της ήττας του σπαρτιατικού στόλου από ταχύπλοο πλοιάριο  
406 π.Χ.: Μυτιλήνη: ο Ετεόνικος διατάζει το πλοιάριο να φύγει μυστικά και 
να επιστρέψη αργότερα και να διαδώση ότι δήθεν ο στόλος του 
Καλλικρατίδα νίκησε τους Αθηναίους  
406 π.Χ.: Λέσβος: ο Ετεόνικος διατάζει τα πλοία του να αποπλεύσουν προς 
την Χίο  
406 π.Χ.: Λέσβος: ο Ετεόνικος: οδηγεί το πεζό στράτευμα στα τείχη της 
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Μήθυμνας (: η Μήθυμνα ήταν με την Σπάρτη) 
 
 
406 π.Χ.; μετά ναυμαχία Αργινουσών: δύο στρατηγοί δεν επιστρέφουν στην 
Αθήνα, επειδή φοβούνται τις συνέπειες της αδυναμίας περισυλλογής των 
πτωμάτων 
406 π.Χ.: (μετά ναυμαχία Αργινουσών): ο στρατηγός Πρωτόμαχος δεν 
επιστρέφει στην Αθήνα 
406 π.Χ.: (μετά ναυμαχία Αργινουσών): ο στρατηγός Αριστογένης δεν 
επιστρέφει στην Αθήνα  
 406 π.Χ.: Αθήναι: (μετά ναυμαχία Αργινουσών): ο Θηραμένης διαβάλλει 
τους 6 στρατηγούς (αφοι οι 2 στρατηγοί: Πρωτόμαχος και Αριστογένης δεν 
είχαν επιστρέψει 
406 π.Χ.:Αθήναι: (μετά ναυμαχία Αργινουσών) δημοκράτες βουλευτές 
προτείνουν για τους έξι στρατηγούς την ποινή του θανάτου 
 
406 π.Χ.: Αθήναι: δίκη στρατηγών ναυμαχίας Αργινουσών 
406 π.Χ.: Αθήναι: δίκη στρατηγών Αργινουσών: κατήγορος ο Καλλίξενος, ο 
επωνομαζόμενος ως «απάνθρωπος» 
406 π.Χ.: Αθήναι: δίκη στρατηγών Αργινουσών: κατήγορος ο Θηραμένης, ο 
ένας εκ των δέκα στρατηγών της ναυμαχίας  
406 π.Χ.: Αθήναι: δίκη στρατηγών Αργινουσών: ο στρατηγός Κόνων 
εξαιρέθηκε από την κατηγορία γιατι δεν είχε λάβει μέρος στη ναυμαχία  
406 π.Χ.: Αθήναι: ο στρατηγός Θρασύβουλος δεν παρουσιάστηκε στην Αθήνα 
(λόγω φόβου) και έτσι διεσώθη 
406 π.Χ.: Αθήναι: οι κατηγορούμενοι στρατηγοί: Περικλής του Περικλέους, 
Διομέδων,  Λυσίας, Αριστοκράτης, Θράσυλλος, Ερασινίδης) 
406 π.Χ.; Αθήναι: δίκη στρατηγών ναυμαχίας Αργινουσών: ο Σωκράτης 
αντιστέκεται στην παράνομη πρόταση καταδίκης των στρατηγών  
406 π.Χ.: Αθήναι: δίκη στρατηγών ναυμαχίας Αργινουσών: ποινή ο θάνατος 
των στρατηγών και η δήμευση της περιουσίας τους 
406 π.Χ.: Αθήναι: εκτέλεση 6 στρατηγών ναυμαχίας Αργινουσών: (Περικλής, 
Διομέδων, Λυσίας, Αριστοκράτης, Θράσυλλος, Ερασινίδης) 
406 π.Χ.: Αθήναι: καταδίκη του Περικλή, του Περικλέους και της Ασπασίας 
(στρατηγού) εις θάνατον 
406 π.Χ.: Αθήναι: καταδίκη του Διομέδοντος (στρατηγού) εις θάνατον 
406 π.Χ.: Αθήναι: καταδίκη του Λυσία (στρατηγού) εις θάνατον 
406 π.Χ.: Αθήναι: καταδίκη του Αριστοκράτους (στρατηγού) εις θάνατον 
406 π.Χ.: Αθήναι: καταδίκη του Θρασύλλου (στρατηγού) εις θάνατον  
406 π.Χ.: Αθήναι: καταδίκη του Ερασινίδους (στρατηγού) εις θάνατον 
 
406 π.Χ.: μετά ναυμαχία Αργινουσών: η συνολική εκτίμηση της κατάστασης 
των εμπολέμων του Πελοποννησιακού πολέμου  
406 π.Χ.; μετά ναυμαχία Αργινουσών: η κατάσταση τώρα έχει αναστραφεί 
υπέρ της Αθήνας 
406 π.Χ.: μετά ναυμαχία Αργινουσών: η Σπάρτη δεν κατάφερε να καταλάβει 
την  Μυτιλήνη και τη Σάμο, όπως και πόλεις της Ιωνίας (πόλεις συμμάχους 
της Αθήνας) 
406 π.Χ.: μετά ναυμαχία Αργινουσών: Σπάρτη: κενό εξουσίας στη διοίκηση 
του ναυτικού  
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406 π.Χ.: Σπάρτη: μετά ναυμαχία Αργινουσών αρχηγός του σπαρτιατικού 
στόλου ο Ετεόνικος  
 
 
 
 
 
 
406 π.Χ.: Εφεσος: πόλη φίλα προσκείμενη σε Σπάρτη πιέζει για επαναφορά 
του Λυσάνδρου 
406 π.Χ.: (Σεπ): Εφεσος: απεσταλμένοι πόλεων της Ιωνίας συναντούνται στην 
Εφεσο και αποφασίζουν να στείλουν πρέσβεις στη Σπάρτη και να ζητήσουν 
ως ναύαρχο τον Λύσανδρο  
406 π.Χ.: Κύρος: πιέζει την Σπάρτη για επαναφορά του Λυσάνδρου  
406 π.Χ.: Σπάρτη: πρόβλημα με επανεκλογή του Λυσάνδρου για δεύτερη 
φορά:  
406 π.Χ.: Σπάρτη: πρόβλημα γιατι ο νόμος της Σπάρτης δεν επέτρεπε να 
ανατεθεί στο ίδιο άτομο δύο φορές τα καθήκοντα του ναυάρχου  
406 π.Χ.: Σπάρτη: πρόβλημα: η πιθανή άρνηση της Σπάρτης για την ανάθεση 
του αξιώματος του ναυάρχου στον Λύσανδρο μπορεί να προκαλούσε 
αντίδραση των Ιώνων συμμάχων τους  
406 π.Χ.: Σπάρτη: ο σπαρτιατικός νόμος ορίζει ότι δεν μπορεί το ίδιο 
πρόσωπο να γίνει ναύαρχος δύο φορές.  
406 π.Χ.: Σπάρτη: ανάθεση ναυαρχίας του στόλου στον Αρακο  
406 π.Χ.: Σπάρτη: ανάθεση υποναυαρχίας του στόλου στον Λύσανδρο 
406 π.Χ.: Σπάρτη: ο Λύσανδρος γίνεται «επιστολεύς» (δηλ. υποναύαρχος) – 
ουσιαστικά ο πραγματικός αρχηγός του στόλου ήταν ο Λύσανδρος  
 
 
 
406 π.Χ.: Μακεδονία: Πέλλα: θάνατος Ευριπίδη (τραγωδού)  
< Ο Ευριπίδης, πεθαίνει στην αυλή του βασιληά Αρχέλαου. Ο Ευριπίδης, 
πέθανε λίγους μήνες πριν τον θάνατο του Σοφοκλή.  >  
 
 
406 π.Χ.: Σικελία: συνέχεια πολέμου Συρακουσίων με Καρχηδονίους (409 π.Χ. 
– 404 π.Χ.)  
406 π.Χ.: Σικελία: οι Καρχηδόνιι καταλαμβάνουν τον Ακράγαντα  
406 π.Χ.; Σικελία: Ακράγας: κατάληψη από Καρχηδονίους  
 
 

 
 
 
405 π.Χ.  
 
405 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων: Αλεξίας  
405 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγοί (Αδείμαντος, Τυδεύς, Κόνων, Κηφισόδοτος, 
Μένανδρος, Φιλοκλής, Ευκράτης) 
405 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Κόνων, του Τιμοθέου, Αναφλύσιος  
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405 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Αδείμαντος, του Λευκολοφίδου, Σκαμβωνίδης 
405 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Τυδεύς, του Λαμάχου, Οήθεν 
405 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Ευκράτης, του Νικηράτου, Κυδαντίδης  
405 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Κηφισόδοτος 
405 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Μένανδρος 
405 π.Χ.: Αθήναι: στρατηγός: Φιλοκλής 
 
 
405 π.Χ.: Σπάρτη: επώνυμος έφορος ο Αρχύτας  
 
 
405 π.Χ.: Αθήναι: (Λήναια): Αριστοφάνης, «Βάτραχοι» (1ο βραβείον 
κωμωδίας) 
405 π.Χ.: Αθήναι: ο Αριστοφάνης με τους «Βατράχους» κερδίζει στα Λήναια 
το πρώτο βραβείον κωμωδίας   
405 π.Χ.: Αθήναι: Αριστοφάνης, «Βάτραχοι»  
  < υπόθεση Βατράχων: η κάθοδος του Διονύσου στον Αδη, όπου τον 
κοροϊδεύουν οι βάτραχοι καθώς μαθαίνει κωπηλασία στη βάρκα του 
Χάροντα. Ο Διόνυσος ψάχνει για ένα μεγάλο τραγικό ποιητή και διαλέγει 
ανάμεσα στον Αισχύλο και τον Ευριπίδη με ένα διαγωνισμό αναμεταξύ τους 
στον οποίο ο ένας τραγικός καταστρέφει τους στίχους του άλλου παρωδώντας 
τους. Τελικώς ο Αισχύλος κερδίζει τον διαγωνισμό στον Αδη.>  
<  Αριστοφάνους «Βάτραχοι»:  
η υπόθεση των Βατράχων: η κάθοδος του Διονύσου, θεού με πολλές 
ανθρώπινες αδυναμίες, στον Αδη. Εκεί τον κοροϊδεύον οι βάτραχοι καθώς 
μαθαίνει κωπηλασία στη βάρκα του Χάροντα. Ο Διόνυσος ψάχνει ένα μεγάλο 
τραγικό ποιητή, και διαλέγει ανάμεσα στον Αισχύλο και τον Ευριπίδη μέσω 
ενός διαγωνισμού. Σε αυτό τον διαγωνισμό μεταξύ Αισχύλου και Ευριπίδη ο 
ένας καταστρέφει τους στίχους του άλλου παρωδώντας και διακωμωδώντας 
τους στίχους. Ο Αισχύλος κερδίζει τον ποιητικό διαγωνισμό στον Αδη, επειδή 
ο Σοφοκλής παραείναι φιλήσυχος για να πάρει μέρος. Ο Αριστοφάνης θέλει 
περισσότερη ποίηση και λιγότερους φιλοσόφους (: αυτό φαίνεται εντονότατα 
στο τέλος του έργουστους στ. 1491-1495 όπου γίνεται σαφής υποτιμητική 
αναφορά στο Σωκράτη).  
(: -πηγή: ΕΕΚ, σ. 257) >   
 
 
405 π.Χ.: Θεσσαλία: Αταγεία (:ταγός των Θεσσαλών  
   < Αταγεία: 405 – 371 π.Χ.>  
 
 
405 π.Χ.: (θέρος): Σπάρτη: ο Λύσανδρος πλέει με 35 πλοία προς την φιλική 
Εφεσο  
405 π.Χ.:(θέρος): Εφεσος: ο Λύσανδρος στην Εφεσο φτιάχνει μεγάλο στόλο  
405 π.Χ.: (θέρος): ο Κύρος στέλνει στον Λύσανδρο χρήματα για να πληρώσει 
τα πληρώματα του σπαρτιατικού στόλου  
405 π.Χ.: (θέρος): Σάρδεις: ο Κύρος καλεί τον Λύσανδρο στις Σάρδεις  
405 π.Χ.: (θέρος): Σάρδεις: γεγονός μοναδικό: ο Κύρος αναθέτει προσωρινά 
στον Λύσανδρο την διοίκηση της επαρχίας του  
405 π.Χ.: (θέρος): Σάρδεις: ο Κύρος αναθέτει στον Λύσανδο προσωρινά 



 

23
0 

ολόκληρη την διοίκηση της σατραπείας του (επειδή ο Κύρος θα έπρεπε να 
μεταβεί στον Δαρείο) 
405 π.Χ.: (θέρος): Σάρδεις: ο Λύσανδρος (με ανάθεση του Κύρου) εισπράττει 
τους φόρους υποτελείας των πόλεων της περιοχής  
405 π.Χ.: (θέρος): ο Λύσανδρος προσωρινός διοικητής της Λυδίας, της 
Μυσίας, των παραλίων της Ιωνίας μέχρι την Μικρή Φρυγία  
 
 
405 π.Χ.: (θέρος): ο Λύσανδρος ανήκε στους «μόθακες» -πληροφορία του 
Αιλιανού  
< μόθακες: οι μη γνήσιοι Σπαρτιάτες, α)οι νόθοι, που είχαν πατέρα 
Σπαρτιάτη  πολίτη («όμοιο») και μητέρα Ειλωτίδα ή β)αυτοί που 
προέρχονταν από οικογένεια «υπομειόνων», δηλ. πρώην Σπαρτιατών πολιτών 
που είχαν χάσει την περιουσία τους και συνακολούθως είχαν χάσει την 
ιδιότητα του πολίτη (του «ομοίου»).  Όμως κάτω από προϋποθέσεις 
(:υιοθεσία από «όμοιο») ένας μόθακας μπορούσε να γίνει «όμοιος».>  
 
 
 
405 π.Χ.: Λύσανδρος: βοηθά τους ολιγαρχικούς στην Μίλητο  
405 π.Χ.: Μίλητος: στάση των ολιγαρχικών (με την βοήθεια του Λυσάνδρου) 
405 π.Χ.: Μίλητος: στάση ολιγαρχικών: οι ολιγαρχικοί εκτελούν 400 
δημοκρατικούς 
405 π.Χ.: Μίλητος: στάση ολιγαρχικών: οι ολιγαρχικοί καταλαμβάνει την 
εξουσία  
405 π.Χ.: ο Λύσανδρος ελέγχει πλέον την Μίλητο με την υποκινούμενη από 
αυτόν στάση των ολιγαρχικών  
 
405 π.Χ.: Λύσανδρος: καταλαμβάνει τις Κεδρειές  
405 π.Χ.: Κεδρειές: καρική πόλη και σύμμαχος των Αθηναίων 
405 π.Χ.: Καρειές: κατάληψη από Λύσανδρο  
405 π.Χ.: Καρειές: ο Λύσανδρος διατάζει την σφαγή των ανδρών και πουλά 
τα γυναικόπεδα ως δούλους 
 
 
405 π.Χ.: Λύσανδρος: τέχνασμα αντιπερισπασμού αθηναϊκού στόλου  
405 π.Χ.: Λύσανδρος: εκκινεί από Μ. Ασία διασχίζει όλο το Αιγαίο και κάνει 
έφοδο στην Αίγινα, στη Σαλαμίνα και σύντομη απόβαση στην ίδια την 
Αττική   
405 π.Χ.: Αίγινα: δέχεται επίθεση από Λύσανδρο  
405 π.Χ.: Σαλαμίνα: δέχεται επίθεση από Λύσανδρο  
405 π.Χ.: Αττική: μικρή απόβαση του Λυσάνδρου 
405 π.Χ.: Αθήναι: ο αθηναϊκός στόλος που σταθμεύει στη Σάμο παίρνει 
εντολή να κυνηγήσει τον Λύσανδρο  
405 π.Χ.: Λύσανδρος: από την σύντομη επιδρομή στην Αίγινα, Σαλαμίνα και 
Αττική ξαναφεύγει προς την Μικρά Ασία  
405 π.Χ.: Λύσανδρος: φθάνει στη Ρόδο  
405 π.Χ.: Λύσανδρος: επιτυχής ο αντιπερισπασμός που είχε επιτύχει  
405 π.Χ.: ο Αθηναϊκός στόλος είχε φύγει από τη Σάμο και έτσι όλα τα 
παράλια της Μ. Ασίας ήταν αφρούρητα από τον αθηναϊκό στόλο 
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405 π.Χ.: ο Λύσανδρος από τη Ρόδο πλέει προς την Αβυδο (: πόλη στην 
ανατολική έξοδο του Ελλησπόντου, απέναντι από την θρακική χερσόνησο) 
405 π.Χ.: Λύσανδρος: στρατηγικός στόχος ο έλεγχος του Ελλησπόντου  
405 π.Χ.: Λύσανδρος: με έλεγχο του Ελλησπόντου αποκοβόταν το αθηναϊκό 
εμπόριο με πόλεις της Προποντίδος και του Εύξεινου Πόντου (:σιτάρι) 
405 π.Χ.: ο Λύσανδρος από την Αβυδο καταλαμβάνει την Λάμψακο (σύμμαχο 
Αθηναίων) 
405 π.Χ.: Λάμψακος: ο Λύσανδρος κυριεύει την Λάμψακο  
 
 
 
405 π.Χ.: Αθήναι: διορίζει τρείς νέους στρατηγούς για να αντιμετωπίσουν τον 
Λύσανδρο: Μένανδρος, Τυδέας, Κηφισόδοτος  
405 π.Χ.: (Σεπ): οι Αθηναίοι (Μένανδρος, Τυδεύς, Κηφισόδοτος) πλέουν 
πρώτα στη Σηστό  
405 π.Χ.: (Σεπ): οι Αθηναίοι από την Σηστό πλέουν στους Αιγός ποταμούς 
(:θρακικά παράλια απέναντι από την Λάμψακο)  
405 π.Χ. (Σεπ): οι μετακινήσεις του αθηναϊκού στόλου απέβλεπταν σε 
ναυμαχία με τον Λύσανδρο και ανακατάληψη της Λαμψάκου  
405 π.Χ.: (Σεπ): Λύσανδρος: ενισχύει τα πλευρά των πλοίων του με ξύλινες 
θωρακίσεις: «παραβλήματα»  
 
 
 
 
 
405 π.Χ.: Σπάρτη: ορίζεται τύποις ναύαρχος ο Αρακος  
405 π.Χ.: Σπάρτη: ορίζεται να σταλή ως «επιστολεύς ύπαρχος»: ο Λύσανδρος  
405 π.Χ.: (θέρος): Εφεσος: ο Λύσανδρος στην Εφεσο με 35 πλοία  
405 π.Χ.: Εφεσος: ο Λύσανδρος συγκεντρώνει τα πλοία του Ετεονίκου  
405 π.Χ.: Εφεσος: οι Ιωνες στέλνουν πλοία στον Λύσανδρο  
405 π.Χ.: Αντανδρος: ο Λύσανδρος ναυπηγεί πολλά πλοία στην Αντανδρο  
405 π.Χ.: Λύσανδρος: μεταβαίνει στον Κύρο  
405 π.Χ.: Λύσανδρος: παίρνει χρήματα από τον Κύρο  
405 π.Χ.: Λύσανδρος: με τα περσικά χρήματα διορίζει τριηράρχους και 
πληρώνει στους ναύτες τους μισθούς που τους ώφειλαν  
405 π.Χ.: Σάρδεις: ο Κύρος προσκαλεί τον Λύσανδρο στις Σάρδεις  
405 π.Χ.: Σάρδεις: ο Κύρος συμβουλεύει τον Λύσανδρο να μην ναυμαχήσει με 
τους Αθηναίους μέχρις ότου να αποκτήσει περισσότερα πλοία από αυτούς  
 
 
405 π.Χ.: Σικελία: Διονύσιος A’ τύραννος των Συρακουσών  
      <     Διονύσιος, τύραννος των Συρακουσών: 405 π.Χ. – 367 π.Χ.  >  
405 π.Χ.: Σικελία (Συρακούσαι): άνοδος στην εξουσία Διονύσιος Α’, ο 
πρεσβύτερος 
405 π.Χ.: Σικελία: συνέχεια πολέμου Συρακουσίων με Καρχηδονίους (409 π.Χ. 
– 404 π.Χ.)  
405 π.Χ.: Σικελία: οι Καρχηδόνιοι καταλαμβάνουν την Γέλα  
405 π.Χ.: Σικελία: Γέλα: κατάληψη από Καρχηδονίους  
405 π.Χ.: Σικελία (Συρακούσαι): ο Διονύσιος Α’ ανακόπτει την επέκταση των 
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Καρχηδονίων στη Σικελία που είχε αρχίσει από το 409 π.Χ.  
405 π.Χ.: Σικελία: συνθήκη ειρήνης Διονυσίου Α’ και Καρχηδονίων  
405 π.Χ.: Σικελία: εδραίωση και επέκταση του κράτους του Διονυσίου Α’ 
(405-403 π.Χ.) 
 
 
 
 
 
 
404 π.Χ. : τελευταίο έτος Πελοποννησιακού πολέμου  
 
404 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Πυθόδωρος (αναρχία)  
 
 
 
404 π.Χ.: Σπάρτη: επώνυμος έφορος ο Εύδιος  
404 π.Χ.: Σπάρτη: ναύαρχος ο Λίβυς  
 
 
404 π.Χ.: πτώση Αθηνών (Λύσανδρος)  
404 π.Χ.: (Αυγ/Σεπ): εγκαθίδρυση ολιγαρχίας <από Λύσανδρο >  
404 π.Χ.: Αθήναι: ο Θουκυδίδης (εξόριστος) επιστρέφει στην Αθήνα  
 
 
 
οι αλλαγές που επέφερε ο Πελοποννησιακός πόλεμος:  
-σαρώνει την δύναμη και την επιρροή της τάξης του Αλκιβιάδη (ανώτερες 
τάξεις) 
-αύξηση του επαγγελματισμού (ιδ. στρατιωτικό τομέα/συσχ. Δ’ αι.: αιών 
μισθοφόρων) 
-αλλαγή του τρόπου της μάχης (από την οπλιτική φάλαγγα στους πελταστές) 
-ανάπτυξη των τρόπων ναυμαχίας (: Φορμίων: ελιγμοί σε ανοιχτή θάλασσα) 
-ανάπτυξη των τρόπων πολιορκίας  
- αύξηση πολιτικής αστάθειας και βίας (οι «απόλιδες», εξόριστοι)  
   (- πηγή: Η Ελλάδα κ΄ο ελληνιστικός κόσμος, σ. 201-202)  
 
 
404 π.Χ.: Αθήναι: τριάκοντα τύραννοι (8 μήνες)  
 <περίοδος τυραννίας: δημεύσεις περιουσιών, διώξεις, δολοφονίες πολιτών 
από τριάκοντα τυράννους. Η περίοδος της τρομοκρατίας εντείνεται κυρίως 
μετά τον θάνατο του ολιγαρχικού Θηραμένη. >  
404 π.Χ.: Αθήναι: τριάκοντα τύραννοι (8 μήνες): όλοι οι φτωχοί χάνουν τα 
πολιτικά τους δικαιώματα (όπως ακριβώς είχε γίνει και το πραξικόπημα του 
411 π.Χ.)  
404 π.Χ.: Αθήναι: οι πολιτικοί εξόριστοι καταφεύγουν στη Χαλκίδα, στη 
Θήβα, στα Μέγαρα, στην Κόρινθο, στο Αργος και στην Ηλιδα. Παρά τις 
πιέσεις της Σπάρτης οι πόλεις αυτές που φιλοξενούσαν τους πολιτικούς 
φυγάδες δεν συμμορφώθηκαν να παραδώσουνν στους τριάκοντα τυράννους 
τους Αθηναίους εξορίστους και τους μετοίκους που είχαν καταφύγει στα 



 

23
3 

εδάφη τους, παρά την απειλή ότι θα πλήρωναν πρόστιμο πέντε ταλάντων ή 
θα θεωρηθούν άσπονδες.  
  
 
404 π.Χ.: Αθήναι: οι Τριάκοντα συλλαμβάνουν τον Πολέμαρχο και τον Λυσία 
404 π.Χ.; Αθήναι: δήμευση περιουσίας Πολεμάρχου και Λυσίου  
404 π.Χ.: Αθήναι: εκτέλεση Πολεμάρχου από τριάκοντα τυράννους  
404 π.Χ.: Αθήναι: ο Λυσίας δραπετεύει στα Μέγαρα  
 
 
404 π.Χ.: Αθήναι: Μέση Αττική Κωμωδία (404 π.Χ. – 320 π.Χ.) 
Μέση Αττική Κωμωδία (404 π.Χ. – 320 π.Χ.)  
Το όριο που χωρίζει την Αρχαία Αττική Κωμωδία από την Μέση Αττική 
Κωμωδία (τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου) είναι συμβατικό.  
Αρκετοί ποιηταί της Αρχαίας Αττικής Κωμωδίας συνεχίζουν και γράφουν 
στις πρώτες δεκαετίες του Δ’ αι. π.Χ. (παράδειγμα: Αριστοφάνης)  
Η Μέση Αττική Κωμωδία είναι τα μεταβατικό στάδιο από την Αρχαία 
Κωμωδία στη Νέα Κωμωδία.  
Με την Μέση Αττική Κωμωδία παραμερίζεται η πολιτική κωμωδία 
Ποιους επιλέγει ως στόχους η Μέση Αττική Κωμωδία:  
Το σκώμμα δεν απευθύνεται πλέον σε πολιτικούς και στρατηγούς αλλά 
κυρίως σε φιλοσόφους, και κυρίως σε διάσημες εταίρες, σε παρασίτους, και 
σε μαγείρους.  
Τα θέματα της Μέσης Αττικής Κωμωδίας:  
Οι υποθέσεις της Μέσης Αττικής Κωμωδίας α) απεικονίζουν σκηνές της 
καθημερινής ζωής ή β) είναι παρωδίες παλιών μύθων  
Οι ποιηταί της Μέσης Αττικής Κωμωδίας: 57  
Η παραγωγή της Μέσης Αττικής Κωμωδίας: 607 έργα  
Ποιηταί Μέσης Αττικής Κωμωδίας:  
- ο Αλεξις  (245 έργα – από αυτά τα 17 με μυθολογικά θέματα)  
-Αμφις  
-Αναξανδρίδης   (65 έργα – από αυτά τα 14 με μυθολογικά θέματα) 
-Αντιφάνης  (260 έργα ή κατ’ άλλους 365 έργα – τα 27 με μυθολογικά θέματα) 
-Αραρώς  
- Αριστοφών 
-Δημόνικος 
- Επικράτης 
- Εριφος  
-Εύβουλος   (104 έργα – από αυτά τα 25 με μυθολογικά θέματα)  
-Εφιππος  
- Θεόφιλος  
- Κλέαρχος  
-Κρατίνος, ο Νεώτερος 
-Μένιππος  
- Μνησίμαχος 
-Νικόστρατος 
- Ξέναρχος  
- Σώφιλος  
- Τιμοκλής  
-Φίλιππος (:κωμικός ποιητής) 
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-Φιλίσκος 
-Φιλέταιρος (:κωμικός ποιητής) 
-Ωφελίων  >  
 
 
 
  404 π.Χ. – 397 π.Χ.: μονοκρατορία της Σπάρτης  
 
 
 
404 π.Χ.: Περσία: τέλος βασιλείας Δαρείος Β’, ο Νόθος  
                   < Δαρείος Β’, ο Νόθος: 424 π.Χ. – 404 π.Χ. >  
 
404 π.Χ.: Περσία: Αρταξέρξης Β’ ο Μνήμων  
   < Αρταξέρξης Β’ ο Μνήμων: 404 – 358 π.Χ.>  
 
 
 
404 π.Χ.: Σικελία: ο Διονύσιος Α’ θέλει να θέση υπό την κυριαρχία του τους 
Σικελούς, οι οποίοι είχαν συμμαχήσει με τους Καρχηδονίους  
404 π.Χ.: Σικελία: Διονύσιος Α’ εκστρατεύει εναντίον Ερβησσίνων  
404 π.Χ.: Σικελία: πολιορκία πόλης Ερβησσού από Διονύσιο Α’  
404 π.Χ.: Σικελία – Συρακούσαι: στάσις εναντίον Διονυσίου Α’  
404 π.Χ.: Σικελία (Συρακούσαι): στάσις εναντίον του τυράννου Διονυσίου Α’  
404 π.Χ.: Σικελία: Ερβησσός: ο Διονύσιος Α’ λύει την πολιορκία της 
Ερβησσού  
404 π.Χ.: Σικελία (Συρακούσαι): Διονύσιος Α’ επιστρέφει στις Συρακούσες  
404 π.Χ.: Σικελία (Επιπολαί): οι στασιασταί εναντίον Διονυσίου Α’ 
στρατοπεδεύουν στις Επιπολές  
404 π.Χ.: Σικελία (Συρακούσαι): ο Διονύσιος Α’ πολιορκημένος μέσα στις 
Συρακούσες  
404 π.Χ.: Σικελία (Συρακούσαι): ο Διονύσιος Α’ ζητεί την βοήθεια των 
Καμπανών 
404 π.Χ.: Σικελία (Συρακούσαι): 1.200 Καμπανείς ιππείς έσπασαν την 
πολιορκία και εισήλθαν στην νήσο Ορτυγία  
404 π.Χ.: Σικελία (Συρακούσαι): νίκη του Διονυσίου Α’ κατά των 
στασιαστών στην συνοικία των Συρακουσών, «νέα πόλη»  
404 π.Χ.: Σικελία: Διονύσιος Α’ καταστέλλει την στάσιν εναντίον του  
404 π.Χ.: Σικελία: οι Καμπανοί ιππείς μεταβαίνουν στην Εντελλα 
404 π.Χ.: Σικελία: Εντελλα: οι Καμπανοί φονεύουν με προδοσία όλο τον 
άρρενα πληθυσμό της πόλης  
404 π.Χ.: Σικελία: Εντελλα: εγκατάσταση Καμπανών στην πόλη Εντελλα 
404 π.Χ.: Σικελία: Εντελλα: η πρώτη εγκατάσταση – αποικία των Ιταλών στη 
Σικελία  
  
 
 
404 π.Χ.: Αίγυπτος: αποστασία Αιγύπτου από Περσία  
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404 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (94η Ολυμπιάδα)  
404 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (94η Ολυμπιάδα): ο Κροκίνας, ο Θεσσαλός, 
νικητής στο στάδιον  
404 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (94η Ολυμπιάδα): Λασθένης, Θηβαίος, δόλιχος 
404 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (94η Ολυμπιάδα): ο Πρόμαχος, Πελληνεύς, 
νικητής στο παγκράτιον  
 
 
403 π.Χ.  
 
403 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Ευκλείδης  
 
 
403 π.Χ.: Σπάρτη: επώνυμος έφορος (: δεν έχει διασωθεί το όνομά του)  
403 π.Χ.:Σπάρτη: ναύαρχος ο Πανθοίδας  
 
 
403 π.Χ.: (Μαϊ): Αθήναι: ο Θρασύβουλος εκκινεί από την Φυλή (με 1.000 
δημοκρατικούς)  
 < Φυλή: οχυρό φρούριο ΝΔ της Πάρνηθας>  
403 π.Χ.: Αθήναι: οι από Φυλής (Θρασύβουλος) εγκαθίστανται στην 
Μουνιχία  
 < Μουνιχία: οχυρό του Πειραιά >  
 
403 π.Χ.: Αθήναι: αποκατάσταση δημοκρατίας  
403 π.Χ.: Αθήναι: εκχώρηση γενικής αμνηστίας (: Θρασύβουλος) 
 
~ 403 π.Χ.: Αθήναι: ο Πλάτων εγκαταλείπει την Ποίηση  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
403 π.Χ.: Κύπρος: αποστασία Κύπρου από Περσία  
 
 
403 π.Χ.: Σικελία: Κατάνη: ο Διονύσιος Α’ ο πρεσβύτερος εγκαθιστά 
Καμπανούς μισθοφόρους 
403 π.Χ.: Σικελία: Διονύσιος Α’ επιτίθεται στο φρούριον της Αίτνας (: εκεί 
είχαν καταφύγει οι φυγάδες στασιασταί του 404 π.Χ.) 
403 π.Χ.: Σικελία: Αίτνα: ο Διονύσιος Α’ καταλαμβάνει την Αίτνα  
403 π.Χ.: Σικελία: Διονύσιος Α’ στρέφεται κατά των Λεοντίνων 
403 π.Χ.: Σικελία: Λεοντίνοι: οι Λεοντίνοι αντιστέκονται και ο Διονύσιος Α’ 
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λύει την πολιορκία της πόλης  
403 π.Χ.: Σικελία: Λεοντίνοι: ο Διονύσιος Α’ λεηλατεί την ύπαιθρο χώρα των 
Λεοντίνων 
403 π.Χ.: Σικελία: ο Διονύσιος Α’ στρέφεται κατά της πόλης των Ερβιταίων 
403 π.Χ.: Σικελία: αποτυχία κατάληψης των Ερβιταίων από Διονύσιο Α’  
403 π.Χ.: Σικελία: σύναψη ειρήνης Διονυσίου Α’ και Ερβιταίων  
403 π.Χ.: Σικελία: ο Διονύσιος Α’ κατευθύνεται προς τα παράλια  
403 π.Χ.: Σικελία: Διονύσιος Α’ πολιορκεί την Κατάνη  
403 π.Χ.: Σικελία: Κατάνη: ο στρατηγός της Κατάνης Αρκεσίλαος παραδίδει 
την πόλη στον Διονύσιο ύστερα από προδοσία  
403 π.Χ.: Σικελία: Κατάνη: προδοασία της πόλης από τον Αρκεσίλαο  
403 π.Χ.: Σικελία: Κατάνη: κατάληψη πόλης από Διονύσιο Α’  
403 π.Χ.: Σικελία: Κατάνη: ο Διονύσιος Α’ εξανδραποδίζει τους κατοίκους 
της  
403 π.Χ.: Σικελία: Κατάνη: ο Διονύσιος Α’ εγκαθιστά Καμπανούς 
μισθοφόρους  
403 π.Χ.: Σικελία: Κατάνη: η δεύτερη ιταλική αποικία στην Σικελία  
403 π.Χ.: Σικελία: Νάξος: ο Διονύσιος Α’ στρέφεται κατά της Νάξου 
403 π.Χ.: Σικελία: Νάξος: πολιορκία της Νάξου από τον Διονύσιο Α’  
403 π.Χ.: Σικελία: Νάξος: προδοσία της πόλης από τον Προκλή  
403 π.Χ.: Σικελία: Νάξος: ο στρατηγός Προκλής της Νάξου εξαγοράζεται από 
τον Διονήσιο και προδίδει την πόλη του  
403 π.Χ.: Σικελία: Νάξος: κατάληψη από Διονύσιο Α’ (μετά από προδοσία)  
403 π.Χ.: Σικελία: Νάξος: η αρχαιότερη ελληνική αποικία της Σικελίας  
403 π.Χ.: Σικελία: Νάξος: ο Διονύσιος Α’ εξανδραποδίζει τους κατοίκους της 
403 π.Χ.: Σικελία: Νάξος: ο Διονύσιος Α’ λεηλατεί την Νάξο   
403 π.Χ.: Σικελία: Νάξος: ο Διονύσιος Α’ κατεδαφίζει εκ θεμελίων την πόλη  
403 π.Χ.: Σικελία: Νάξος; ο Διονύσιος Α’ παραδίδει τα εδάφη της Νάξου σε 
ιθαγενείς Σικελούς  
403 π.Χ.: Σικελία: ο Διονύσιος Α’ κατευθύνεται τώρα πάλι εναντίον των 
Λεοντίνων 
403 π.Χ.: Σικελία: Λεοντίνοι: πολιορκία Λεοντίνων από Διονύσιο Α’  
403 π.Χ.: Σικελία: Λεοντίνοι: ο Διονύσιος Α’ απαιτεί από τους κατοίκους της 
πόλης να εγκατασταθούν στις Συρακούσες  
403 π.Χ.: Σικελία: Λεοντίνοι: οι κάτοικοι της πόλης αναγκάζονται να 
αποδεχθούν τους όρους του Διονυσίου Α’  
403 π.Χ.: Σικελία: εγκατάσταση των κατοίκων των Λεοντίνων στις 
Συρακούσες  
403 π.Χ.: Σικελία: ο Διονύσιος Α’ κατέστρεψε όλες τις ελληνικές πόλεις της 
Σικελίας εκτός από την Μεσσήνη  
 
403 π.Χ.: Σικελία: Διονύσιος Α’ – δημιουργία μισθοφορικού στρατού:  
 < η τυραννίς ήταν συνδεδεμένη με την χρήση μισθοφορικών στρατευμάτων. 
α)Ο Διονύσιος Α’: διπλασίασε τον μισθό των μισθοφόρων (ο Διονύσιος Α’ 
προσεταιρίστηκε τους μισθοφόρους επειδή δεν μπορούσε να έχει 
εμπιστοσύνη, ως τύραννος, στον πολιτικό σρατό (που προερχόταν από τις 
ανώτερες τάξεις, ιδίως οι ιππείς, και ήταν επομένως οι κύριοι πολιτικοί του 
αντίπαλοι)  
β) ο Διονύσιος Α’ αφοπλίζει τους πολίτες: μετά τη στάση του 403 π.Χ. ο 
Διονύσιος Α’ αφώπλισε τους πολίτες και διαμοίρασε τα όπλα τους σε 
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απελεύθερους δούλους και μισθοφόρους. 
γ) ο Διονύσιος Α’ οπλίζει τους πολίτες μόνον κατά την διάρκεια των πολέμων 
εναντίον των Καρχηδονίων (: τότε στηριζόταν στον πατριωτισμό των 
Συρακουσίων)  
δ)  ο Διονύσιος Α’ πρόσφερε μεγάλα ποσά για να δημιουργήσει πολυάριθμο 
μισθοφορικό σρατό.  
ε) η σύνθεση του μισθοφορικού στρατού του Διονυσίου Α’:  
i) απόλιδες Σικελιώτες, (: απόλιδες που οι πόλεις τους είχαν καταστραφεί είτε 
από τους Καρχηδονίους, είτε από τον ίδιο τον Διονύσιο Α’)  
ii) απελεύθεροι δούλοι  
iii) φτωχοί Συρακόσιοι 
iv) Πελοποννήσιοι  
v) Καμπανοί 
vi) Κέλτες 
vii) Ιβηρες 
viii) Λίβυες  
στ) οι έξτρα αμοιβές που προσέφερε ο Διονύσιος Α’ στους μισθοφόρους: 
i)δικαίωμα στη λαφυραγωγία  
ii)πλούσια δώρα  
iii)δικαίωμα λεηλασίας των πόλεων που κατελάμβανε  
iv)εγκαταστάσεις μισθοφόρων σε πόλεις: (Κατάνη-403 π.Χ., / Λεοντίνοι-396 
π.Χ./ Ταυρομένιο-392 π.Χ.)  

 
 
 
 
402 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Μίκων  
402 π.Χ.: Αθήναι: Διονύσια: Πολύζηλος (Κωμωδία) βραβείον  
  < Ο Πολύζηλος, Αθηναίιος κωμικός ποιητής της Αρχαίας Αττικής 
Κωμωδίας, βραβεύτηκε στα Διονύσια στα 402 π.Χ. Επίσης βραβεύτηκε στα 
Λήναια 4 φορές. Θέματα των κωμωδιών του ήταν η διακωμώδηση της 
μυθικής παράδοσης >  
 
 
402 π.Χ.: Σπάρτη: επώνυμος έφορος ο Αριστεύς (;) 
402 π.Χ.: Σπάρτη: επώνυμος έφορος ο Εχεμένης (;) 
402 π.Χ.: Σπάρτη: ναύαρχος ο Πυθαγόρας 
402 π.Χ.: Σπάρτη: ναύαρχος ο Σάμιος  
 
402 π.Χ.: Αθήναι: 3η επιστροφή Ανδοκίδου   
< Ο Ανδοκίδης επιστρέφει στην Αθήνα μετά την χορηγηθείσα αμνηστία του 
403 π.Χ. 
402 π.Χ.: Αθήναι: αποκατάσταση Ανδοκίδου  
402 π.Χ.: Αθήναι: (Διονύσια):: ο Πολύζηλος (Αθηναίος κωμικός ποιητής της 
Αρχαίας Αττικής Κωμωδίας) παίρνει βραβείον   (Κωμωδία)  
 
 
 
402 π.Χ.: Σικελία (Συρακούσαι): οχύρωση Συρακουσών - Διονύσιος Α’  
 



 

23
8 

402 π.Χ.: Σικελία: Συρακούσαι: αρχίζει η οχύρωση της πόλης από τον 
Διονύσιο τον πρεσβύτερο  
 < οχύρωση Συρακουσών: 402 π.Χ. – 398 π.Χ. >  
 
402 π.Χ.: Σικελία: Συρακούσαι: οχύρωση Συρακουσών – Διονύσιος Α’  
< αι Συρακούσαι προστατεύθηκαν από τείχη που έκτισε ο Διονύσιος Α’ (27 χλμ) 
μεταξύ του 402 π.Χ. και του 397 π.Χ. για να προστατευθεί η πόλις από τις 
επιδρομές των Καρχηδονίων. > 
  
 
 
 
 
 
401 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Ξεναίνετος  
 
 
401 π.Χ.: Σπάρτη: επώνυμος έφορος ο Εύιππος (;)  
401 π.Χ.: Σπάρτη: ναύαρχος ο Αναξίβιος  
 
401 π.Χ.: Αθήναι (Μ.Διονύσια): ο εγγονός του Σοφοκλέους, Σοφοκλής και 
αυτός, διδάσκει την τραγωδία του τεθνεώτος μεγάλου τραγικού «Οιδίπους 
επί Κολωνώ»   
 
 
401 π.Χ.: Σάρδεις: ο Ξενοφών (ιστορικός) βρίσκεται στις Σάρδεις μαζί με τον 
φίλο του Πρόξενο (από την Βοιωτία)  
401 π.Χ.: Σάρδεις: ο Πρόξενος και ο Ξενοφών στο πλευρό του Κύρου  
401 π.Χ.: Περσία: Κύρος κατά Αρταξέρξη  
 
401 π.Χ.: (3 Σεπ): Περσία: μάχη στα Κούναξα (Κύρος vs Αρταξέρξης) 
401 π.Χ.: (Σεπ): μάχη στα Κούναξα: θάνατος Κύρου  
401 π.Χ.: μάχη στα Κούναξα: με δόλο συλλαμβάνονται από άνδρες του 
Αρταξέρξη οι στρατηγοί των ελλήνων μισθοφόρων και εκτελούνται  
401 π.Χ.: μετά την μάχη στα Κούναξα: ο Ξενοφών αναλαμβάνει την ηγεσία 
του στρατεύματος των ελλήνων μισθοφόρων (Κάθοδος των Μυρίων)  
 
 
 
401 π.Χ.: Σικελία: Συρακούσαι: ο Διονύσιος Α’ αρχίζει τα οχυρωματικά έργα 
των Συρακουσών και ετοιμάζετι στόλο από 200 τριήρεις  
 < Διονύσιος Α’: 401 π.Χ. – 398 π.Χ.: πολεμικές ετοιμασίες για πόλεμο 
εναντίον Καρχηδονίων >  
 
 
400 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Λάχης  
 
 
 
400 π.Χ.: Αθήναι: το Νομισματοκοπείο στην Αγορά  
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400 π.Χ.: Αθήναι: το Νομισματοκοπείο (γύρω στα 400 π.Χ.)  
400 π.Χ.: Αθήναι: το Νομισματοκοπείο (:εκεί παράγονταν τα χάλκινα 
αθηναίκά νομίσματα και κατασκεύαζονταν τα κρατικά χάλκινα μέτρα και 
σταθμά) 
400 π.Χ.: το Νομισματοκοπείο  (: το κτήριο ήταν η έδρα των Δέκα Επιστατών: 
οι δέκα Επιστάτες οι άρχοντες οι επιφορτισμένοι με τη διοίκηση του 
Νομισματοκοπείου)  
 < Δεν έχει όμως εντοπιστεί ακόμη το νομισματοκοπείο των Αθηναίων στο 
οποίο παράγονταν τα αργυρά αθηναϊκά νομίσματα >  
 
 
400 π.Χ.: Σπάρτη; Επώνυμος έφορος ο Θυιονίδας (;) 
400 π.Χ.: Σπάρτη: ναύαρχος ο Πώλος  
 
400 π.Χ.: Πόλεμος Σπάρτης κατά Περσίας στην Μ. Ασία (Wilcken) 
400 π.Χ.: Μ. Ασία: Θίβρων (Σπάρτη) 
 
 
400 π.Χ.: Θεσσαλία: Αρίστιππος της Λαρίσης καλεί τον Αρχέλαο της 
Μακεδονίας για να τον βοηθήσει κατά των μετριοπαθών ολιγαρχικών  
400 π.Χ.: Αρχέλαος: εκστρατεία σε Θεσσαλία  
400 π.Χ.: Αρχέλαος: αιματηρή επέμβαση σε Θεσσαλία  
400 π.Χ.: Σπάρτη: δυσφορία κατά επέμβασης Αρχελάου σε Θεσσαλία  
400 π.Χ.: Σπάρτη: παρ’ ολίγον σύγκρουση με Αρχέλαο (αλλά την 
προλαμβάνει ο θάνατος του Αρχελάου στα 399 π.Χ.)  
400 π.Χ.: Θεσσαλία: Αρχέλαος επαναφέρει στην εξουσία τους Αλευάδες  
400 π.Χ.: Θεσσαλία: οι αποκατεστημένοι στην εξουσία Αλευάδες 
ανακηρύσσουν τον Αρχέλαο της Μακεδονίας «πολίτη της Λαρίσης»  
 
 
 
400 π.Χ.: κατάλογος Ολυμπιονικών από Ιππία (Ηλείο σοφιστή)  
400 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (95η Ολυμπιάδα)  
400 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (95η Ολυμπιάδα): Μίνων, ο Αθηναίος, νικητής 
στο στάδιον  
400 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (95η Ολυμπιάδα): Ευθυμένης, Μαινάλιος, πάλη 
παίδων  
 
 
~ 400 π.Χ.: (κεραμεική): ερυθρόμορφη υδρία: [θέμα της: ο Πέλοπας 
επικαλείται τη βοήθεια του Ποσειδώνα: σκηνή ικεσίας]  (New York, 
Metropolitan Museum)  
 
 
~400 π.Χ.: Κ. Ιταλία: Ποσειδωνία (Paestum) (κεραμεική): ποσειδωνιακός 
σκύφος (400 π.Χ. -375 π.Χ)   [θέμα: η τιμωρία του Ακταίωνα]  (Καρλσρούη)  
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Δ΄αι. π.Χ. / 4ος αι. π.Χ.  
 
399 π.Χ.  
 
399 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Αριστοκράτης  
 
 
 
 
 
399 π.Χ.: Σπάρτη: τέλος βασιλείας Αγις Β’  (:Ευρυπωντίδαι) 
399 π.Χ.: Σπάρτη: άνοδος βασιλείας Αγησίλαος Β’  (:Ευρυπωντίδαι) 
     < Αγησίλαος Β’ (αδελφός Αγιδος Β’): 399 π.Χ. – 360 π.Χ. >  
 
399 π.Χ.: Αθήναι: κατηγορία κατά Σωκράτη περί ασεβείας (γραφή ασεβείας) 
399 π.Χ.: Αθήναι: δίκη Σωκράτη  
399 π.Χ.: Αθήναι: καταδίκη Σωκράτη  
399 π.Χ.: Αθήναι: εκτέλεση Σωκράτη  
399 π.Χ.: Αθήναι: οι παρόντες μαθηταί του Σωκράτους κατά την τελευταία 
ημέρα της ζωής του εις το δεσμωτήριον (οι πληροφορίες με βάση την 
περιγραφή του Φαίδωνος προς τον Εχεκράτην εις τον ομώνυμον διάλογον του 
Πλάτωνος «Φαίδων». Στο 2ο κεφάλαιον του Προοιμίου του διαλόγου 
«Φαίδωνος» ο Φαίδων απαριθμεί προς τον Εχεκράτην τους παρόντας 
μαθητάς του Σωκράτους κατά την τελευταία ημέρα της ζωής του φιλοσόφου): 
οι παρόντες μαθηταί:  
-Απολλόδωρος: Αθηναίος, Φαληρεύς. Πιστός μαθητής του Σωκράτους. Λόγω 
του χαρακτήρος του επωνομαζόταν «μανικός» Εστερείτο φιλοσοφικού νου 
(βλ. Ξενοφών, Απολογία Σωκράτους, 28) 
-Κριτόβουλος: υιός του Κρίτωνος, δήμος Αλωπεκής, Γνωστός δια την 
ωραιότητά του.  
-Κρίτων: Αθηναίος, δήμος Αλωπεκής, πλούσιος, πατήρ του Κριτοβούλου, 
συνομήλικος, συνδημότης και πιστός φίλος του Σωκράτους. Αυτός 
συντηρούσε οικονομικώς την οικογένεια του Σωκράτους.  
Ο Κρίτων, ο Πλάτων, ο Κριτόβουλος, ο Απολλόδωρος προσφέρθηκαν κατά 
την δίκη του Σωκράτους να υποβάλλουν ως εγγύησιν 30 μνας, εφόσον ο 
Σωκράτης ώριζεν ως ποινήν του το ποσόν αυτό («αγών τιμητός»).  
Ο Κρίτων είναι επίσης γνωστός εκ του ομωνύμου πλατωνικού διαλόγου 
«Κρίτων» 
-Ερμογένης: αδελφός του πλουσίου Καλλίου  
-Επιγένης: Αθηναίος, υιός του Αντιφώντος, από την Κηφισιά (:Κηφισεύς) 
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-Αισχίνης: Αθηναίος, υιός του Λυσανίου (: ο Αισχίνης λέγεται ότι έγραψε 7 
διαλόγους) 
-Αντισθένης: Αθηναίος. Πρώτα υπήρξε μαθητής του Γοργίου, κατόπιν 
μαθητής του Σωκράτους. Ο Αντισθένης είναι ιδρυτής της Κυνικής Σχολής (: 
αδιαφορία προς τα εγκόσμια).  
-Κτήσιππος: Αθηναίος, Παιανιεύς (:δήμος Παιανίας) 
-Μενέξενος: Αθηναίος, συγγενής του Κτησίππου, επιφανούς οικογενείας, 
γνωστός εκ του ομωνύμου πλατωνικού διαλόγου «Μενέξενος» ή «περί 
πολιτείας». Στον πλατωνικό διάλογο «Μενέξενος» περιέχεται ο πλαστός 
επιτάφιος που υποτίθεται ότι τον έχει συνθέσει η Ασπασία. >  
-Φαίδων: Ηλείος ευγενής. Λέγεται ότι είχε κρατηθεί ως δούλος και ότι με 
υπόδειξιν του ιδίου του Σωκράτους εξαγοράσθηκε από πλουσίους φίλους του 
Σωκράτους. Ο Φαίδων είναι ο αφηγητής του πλατωνικού διαλόγου 
«Φαίδων» (386 π.Χ.)    
-Σιμμίας: Θηβαίος, Πυθαγόρειος, μαθητής του Φιλολάου  
-Κέβης: Θηβαίος, Πυθαγόρειος, μαθητής του Φιλολάου (: ο Φιλόλαος, 
Πυθαγόρειος εκ Κρότωνος εκδιωχθείς από τον Κρότωνα της Κ. Ιταλίας 
κατέφυγε στην Θύβα γύρω στα 430 π.Χ. Ο Φιλόλαος και οι Πυθαγόρειοι 
πίστευαν στην μετεμψύχωση)  
-Φαιδώνδης    (ή Φαιδωνίδης): Θηβαίος  
-Ευκλείδης: Μεγαρόθεν (εκ Μεγάρων). Ο Ευκλείδης ήταν ιδρυτής της 
Μεγαρικής Σχολής. Στον Ευκλείδη κατέφυγε ο Πλάτων, για ένα χρόνο 
αμέσως μετά την καταδίκη του Σωκράτους,  
-Τερψίων: Μεγαρόθεν (εκ Μεγάρων). Ο Τερψίων είναι γνωστός από το 
προοίμιον του πλατωνικού διαλόγου «Θεαίτητος».   
Οι απόντες μαθηταί:  
-Πλάτων: πιθανόν να είχε ασθενήσει κατά την ημέραν της εκτέλεσης του 
Σωκράτους. Τις προηγούμενες ημέρες της φυλάκισης του Σωκράτους ήταν 
συνεχώς εκεί.  
-Αρίστιππος εκ Κυρήνης: Ο Αρίστιππος ήταν μαθητής του Πρωταγόρου, 
φίλος του Σωκράτους. Ο Αρίστιππος ήταν ο ιδρυτής της Κυρηναϊκής Σχολής 
(:ηδονική σχολή). Ο Αρίστιππος όπως και Κλεόμβροτος, σύμφωνα με τον 
διάλογο ευρίσκοντο εις την Αίγινα «εν Αιγίνη» 
-Κλεόμβροτος εξ Αμβρακίας:  Απουσίαζε και αυτός όπως και ο Αρίστιππος εν 
Αιγίνη. >  
 
 
399 π.Χ.: Αθήναι: ο Πλάτων μετά την καταδίκη του Σωκράτους καταφεύγει 
στα Μέγαρα 
399 π.Χ.: Μέγαρα: ο Πλάτων στα Μέγαρα για ένα έτος στον Ευκλείδη  
399 π.Χ.: Μέγαρα: ο Ευκλείδης (Μεγαρική ή Εριστική Σχολή 
 
399 π.Χ.: Αθήναι: ο Κηφίσιος κατηγορεί τον Ανδοκίδη   
  < κατηγορία του Κηφισίου κατά Ανδοκίδου: ότι ο Αδοκίδης παραβίασε το 
ψήφισμα του 415 π.Χ. (: αποκλεισμός από ιεροτελεστίες) 
399 π.Χ.: Αθήναι: δίκη Ανδοκίδου   
399 π.Χ.: Αθήναι: Ανδοκίδης, «Περί των μυστηρίων»  
399 π.Χ.: Αθήναι: ο Ανδοκίδης νικά – αποκατάσταση Ανδοκίδου  
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399 π.Χ.: Αθήναι (Μ. Διονύσια): νικητής ο τραγικός υποκριτής Νικόστρατος  
 
 
399 π.Χ.: Σπάρτη: ο Αγις Β΄τέλος από βασιλεία (Ευρυπωντίδης) 
399 π.Χ.: Σπάρτη: Λύσανδρος παρασκηνιακές ενέργειες ώστε να ανέλθει στον 
θρόνο ο Αγησίλαος (:ετεροθαλής αδελφός του Αγιδος Β’) 
399 π.Χ.: Σπάρτη: κανονικά νόμιμος διάδοχος του Αγιδος Β’ ήταν ο υιός του 
ο Λεωτυχίδας  
399 π.Χ.: Σπάρτη: ο Λεωτυχίδας κατηγορήθηκε ότι δεν ήταν υιός του Αγιδος 
Β’, αλλά του Αλκιβιάδη (και η αλήθεια αυτή ήταν – βλ. επεισόδιο με σεισμό 
στη Σπάρτη όπου εξήλθαν λόγω του σεισμού από την ίδια οικία ο Αλκιβιάδης 
και σύζυγος του Αγιδος Β’) 
399 π.Χ.: Σπάρτη: άνοδος στο θρόνο (Ευρυπωντιδών) του Αγησιλάου 
399 π.Χ.: Σπάρτη: ο Λύσανδρος επιτυγχάνει να ανέλθει στο θρόνο ο 
Αγησίλαος (:ετεροθαλής αδελφός του Αγιδος Β’) 
399 π.Χ.: Σπάρτη: ο Αγησίλαος ήταν φίλος και προστατευόμενος του 
Λυσάνδρου 
399 π.Χ.: Σπάρτη :ο Λύσανδρος στην αρχή επηρεάζει τον προστατευόμενό 
του Λύσανδρο, αργότερα όμως ο Αγησίλαος θα αποσπαστεί από τον 
Λύσανδρο και θα αυτονομηθεί  
 
 
399 π.Χ.: Σπάρτη: αρμοστής στην Μ. Ασία ο Δερκυλίδας  
 
 
399 π.Χ.: Μακεδονία: ο βασιλεύς Αρχέλαος μεταφέρει την πρωτεύουσα από 
τις Αιγές στην Πέλλα  
399 π.Χ.: Μακεδονία: νέα πρωτεύουσα η Πέλλα (: επί Αρχελάου)  
399 π.Χ.: Μακεδονία: δολοφονία Αρχελάου από τον Κρατέα  
399 π.Χ.: Μακεδονία:  θάνατος Αρχέλαου 
399 π.Χ.: Μακεδονία: τέλος Αρχέλαος  (413 – 399 π.Χ.)  
  < Αρχέλαος: 413 π.Χ. – 399 π.Χ. / Στη βασιλεία τον διαδέχεται ο Ορέστης  
  < ο Αρχέλαος ήταν γιος του Περδίκκα Β’ και της δούλης Σιμμίχης >  
 < Τον Αρχέλαο κατηγορεί ο Πλάτων στους διαλόγους του και τον φέρει ως 
παράδειγμα αδίκου ανθρώπου που κατέκτησε την εξουσία με βία και 
δολοφονίες >  
 
399 π.Χ.: Μακεδονία: άνοδος στο θρόνο Ορέστης  
   < Ορέστης: ανήλικος γιος του Αρχελάου >  
<  Ορέστης: επίτροπος ανηλίκου Ορέστη ο Αέροπος Β’ >  
<Ο ανήλικος Ορέστης βασιλεύει από το 399 π.Χ. έως το 390 π.Χ. με επίτροπο 
τον Αέροπο Β’. Κατ’ άλλους από το 396 π.Χ. μέχρι το 393 π.Χ. >  
< Ο ανήλικος Ορέστης θα δολοφονηθεί από τον επίτροπό του, τον Αέροπος 
Β’ >  
 
399 π.Χ.: Θράκη: ο Ξενοφών θέτει στην υπηρεσία του βασιληά της Θράκης, 
Σεύθη, όσο στράτευμα είχε διασωθεί από την κάθοδο των Μυρίων: 7.000 
άνδρες  
399 π.Χ.: Ξενοφών: παραδίδει το ελληνικό στράτευμα αργότερα στον 
Θίβρωνα, τον σπαρτιάτη αρμοστή της Μ. Ασίας  
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399 π.Χ.: Σικελία: ο Διονύσιος ο πρεσβύτερος κατασκευάζει πολυάριθμο 
στόλο  
< συνολιικά ο Διονύσιος επισκευάζει 110 πλοία και κατασκευάζει άλλα 200 >  
399 π.Χ.: Σικελία (Συρακούσαι): Διονύσιος Α’: κατασκευή στόλου  
< ο Διονύσιος Α’ κατασκευάζει στον μεγάλο λιμένα των Συρακουσών 160 
νεωσοίκους (: στέγαζαν δύο πλοία ο καθένας)  
Ο Διονύσιος Α’ επισκευάζει επίσης στον μεγάλο λιμένα των Συρακουσών 
τους 150 νεωσοίκους που ήδη υπήρχαν  
Στους νεωσοίκους του μεγάλου λιμένα των Συρακουσών στεγαζόταν ο 
πολυάριθμος στόλος που ναυπήγησε ο Διονύσιος Α’ >  
 
399 π.Χ.: Σικελία (Συρακούσαι): Διονύσιος Α’ – κατασκευή στόλου:  
α)ο Διονύσιος Α’: έστειλε υλοτόμους στην Κάτω Ιταλία στο όρος της Αίτνας 
(πεύκα και έλατα). Αυτή ήταν η πρώτη ύλη για την ναυπήγηση των πλοίων.  
β) ο Διονύσιος Α’: εφεύρεση των τετρήρων (η τετρήρης) και των πεντήρων 
(η πεντήρης) <: -πηγή: Διόδωρος ο Σικελιώτης (<-πηγή:  Φίλιστος) >  
κατά τον Αιλιανό ο Διονύσιος Α’ εφηύρες και τις εξήρεις (: έξι σειρές 
κωπηλατών)  
γ) τα τεράστια αυτά πολεμικά πλοία ήταν κατάφρακτα (: ενισχυμένα με 
εξωτερικά δρύινα παραβλήματα για την προστασία των ερετών) 
δ) συνολική δύναμη στόλου του Διονυσίου Α’:  200 νέα πλοία, επισκευή 110 
ήδη υπαρχόντων πλοίων  
 
398 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Ευθυκλής  
 
 
398 π.Χ.: Σπάρτη: επώνυμος έφορος ο Ευδαμίδας  
398 π.Χ.: Σπάρτη: ναύαρχος ο Φάραξ  
 
398 π.Χ.: Αθήναι: (Ρητορική): Λυσίας, «Κατά Φίλωνος δοκιμασίας»  
 < Ο Blass προτείνει το έτος 398 π.Χ. ως έτος εκφώνησης του συγκεκριμένου 
δικανικού λόγου. Ο λόγος του Λυσίου «Κατά Φίλωνος δοκιμασίας» έχει 
πολλές ομοιότητες με τον λόγο του Λυκούργου «Κατά Λεωκράτους». >  
 
 
 
398 π.Χ.: Τριφυλία: οι Τριφυλιακές πόλεις γίνονται ανεξάρτητες με την 
βοήθεια της Σπάρτης 
< Τριφυλία: περιοχή στη δυτική ακτή της Πελοποννήσου, στον 
Κυπαρισσιακό κόλπο μεταξύ Ηλείας και Μεσσηνίας >  
 
 
398 π.Χ.: Σικελία : ολοκλήρωση οχύρωσης Συρακουσών από Διονύσιο 
πρεσβύτερο 
 
 
 
398 π.Χ.: Σικελία: Α’ Καρχηδονιακός πόλεμος Διονυσίου Α’  (398 π.Χ.-392 
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π.Χ.) 
398 π.Χ.: Σικελία: 1ο έτος του Α’ Καρχηδονιακού πολέμου του Διονυσίου Α’  
398 π.Χ.:Σικελία:  (θέρος): εκκίνηση πολέμου Διονυσίου Α’ κατά 
Καρχηδονίων 
398 π.Χ.: Σικελία (θέρος): ο Διονύσιος Α’ εκστρατεύει κατά της Μοτύης  
398 π.Χ.: Σικελία: στόχος Διονυσίου Α’ να εκδιώξει Καρχηδονίους από 
Σικελία  
398 π.Χ.: Σικελία (Μοτύη): ο Διονύσιος φθάνει στην Μοτύη με 80.000 πεζούς 
και 3.000 ιππείς, 200 τριήρεις, 500 φορτηγά πλοία, πολιορκητικές μηχανές  
398 π.Χ.: Σικελία: Μοτύη: πολιορκία από Διονύσιο Α’  
398 π.Χ.: Σικελία: Μοτύη: κατάληψη της Μοτύης από Διονύσιο Α’   
 
 
 
397 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Σουνιάδης  
 
 
397 π.Χ.: Σπάρτη: ναύαρχος ο Αρχελαϊδας  
 
 
 
397 π.Χ.: Αθήναι: ο Πλάτων επιστρέφει στην Αθήνα (από τα Μέγαρα όπου 
είχε καταφύγει εκεί από το 399 π.Χ.)  
 
397 π.Χ.: Αθήναι: Πλάτων: έναρξη πρώτης συγγραφικής περιόδου του 
Πλάτωνος  
Πρώτη περίοδος Πλάτωνος: 397 π.Χ. – 387 π.Χ.:  
Έργα πρώτης περιόδου: Απολογία, Κρίτων, Ιων, Ιππίας ελάττων, / 
Θρασύμαχος, Λάχης, Χαρμίδης, Ευθύφρων, Πρωταγόρας / Γοργίας, 
Μένεξενος)  
 
 
 
397 π.Χ.: Μακεδονία: γένν. Αντίπατρος  
 < Αντίπατρος, γιος του Ιόλα, αριστοκρατική οικογένεια της Πέλλας (397 π.Χ. 
– 319 π.Χ.) >  
 
 
 
397 π.Χ.: Σικελία: 2ο έτος Α’ Καρχηδονιακού πολέμου Διονυσίου Α’  
 
 
 
396 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Φορμίων  
 
 
396 π.Χ.: Σπάρτη: ναύαρχος ο Πόλλις  
 
 
396 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες: 96η Ολυμπιάδα  
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396 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (96η Ολυμπιάδα): εισάγεται το αγώνισμα των 
σαλπιγκτών  
396 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (96η Ολυμπιάδα): εισάγεται το αγώνισμα των 
κηρύκων  
396 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (96η Ολυμπιάδα): για πρώτη προστίθενται τα 
αγωνίσματα των σαλπιγκτών και των κηρύκων  
396 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (96η Ολυμπιάδα): ο Ευπόλεμος (ή Εύπολις), 
Ηλείος,  νικητής στο στάδιον  
396 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (96η Ολυμπιάδα): Σύμμαχος, Ηλείος, πάλη  
396 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (96η Ολυμπιάδα): Ευκλής, Ρόδιος, πυγμή  
396 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (96η Ολυμπιάδα): Αρχέδαμος, Ηλείος, πάλη 
παίδων 
396 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (96η Ολυμπιάδα): Νικολαϊδας, Φενεάτης, 
πυγμή παίδων  
396 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (96η Ολυμπιάδα): Τίμαιος, Ηλείος, αγών 
σαλπτιγκτών  
396 π.Χ.: (96η Ολυμπιάδα): ο Κράτης, Ηλείος, κήρυξ νικητής στο αγώνισμα 
των κηρύκων 
396 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (96η Ολυμπιάδα): Κυνίσκας, Αρχιδάμου, 
Λακεδαιμονίας, τέθριππον  
396 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (96η Ολυμπιάδα): η Κυνίσκα, η κόρη του 
Αρχιδάμου, βασιλέως της Λακεδαίμονος, νικήτρια στο τέθριππον (: δηλ. το 
τέθριππον άρμα, ιδιοκτησίας της Κυνίσκας, ενίκησε στο αγώνισμα του 
τεθρίππου άρματος):  < : στα αγωνίσματα των ιπποδρομιών υπήρχε ειδική 
εξαίρεση και μόνον σε αυτά μπορούσαν να συμμετάσχουν ως διαγωνιζόμενες 
και οι γυναίκες >    <: η πρώτη νίκη της Κυνίσκας στο τέθριππον >  
396 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (96η Ολυμπιάδα): η πρώτη γυναίκα που 
συμμετέχει σε Ολυμπιακούς αγώνες: η Κυνίσκα  
396 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (96η Ολυμπιάδα): Αισήπου (ή Αισύπου), 
Ηλείου, κέλης 
396 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (96η Ολυμπιάδα): Αίσυπος, Ηλείος, νικητής στο 
αγώνισμα του κέλητος (:είδος ιπποδρομίας) <: δηλ. ο κέλης ιδιοκτησίας του 
Αισύπου, από την Ηλεία, ενίκησεν εις το αγώνισμα >  
 
 
396 π.Χ.: Σπάρτη: εκστρατεία Αγησιλάου κατά των Περσών στην Μ. Ασία  
396 π.Χ.: Σπάρτη: εκστρατεία Αγησιλάου στην Μ. Ασία  
396 π.Χ.: Σπάρτη: Αγησίλαος (προστατευόμενος Λυσάνδρου) στην Μ. Ασία  
396 π.Χ.: Μ. Ασία: ο Αγησίλαος (Σπάρτη) εκστρατεύει στην Μ. Ασία  
396 π.Χ.: Σπάρτη: εκστρατεία Αγησιλάου σε Μ. Ασία (δύναμη: 8.000 άνδρες) 
 
396 π.Χ.: ο Ξενοφών συναντά τον Αγησίλαο  
396 π.Χ.: ο Ξενοφών στενός φίλος του Αγησιλάου  
 
 
396 π.Χ.: Σπάρτη: οι Σπαρτιάτες αιχμαλωτίζουν τον Δωριέα (: γιο του 
Διαγόρα) 
396 π.Χ.: Σπάρτη: εκτέλεση Δωριέως (εξ Ιαλυσού) από Σπαρτιάτες  
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396 π.Χ.: Μακεδονία: άνοδος στο θρόνο Αέροπος Β’ (:επίτροπος Ορέστη) 
  < ο Αέροπος Β’ είχε οριστεί ως επίτροπος του Ορέστη, του ανηλίκου γιου 
του Αρχελάου, ήδη από το 399 π.Χ. Ο Αέροπος Β’ δολοφόνησε τον Ορέστη 
και ανέβηκε τότε ο ίδιος στον θρόνο της Μακεδονίας >   
396 π.Χ.: Μακεδονία: ο Αέροπος Β’ ως επίτροπος του ανηλίκου Ορέστη στο 
θρόνο  
< Αέροπος Β’: 396 π.Χ. - 393 π.Χ. >  
 
 
396 π.Χ.: Σικελία: 3ο έτος του Α’ Καρχηδονιακού πολέμου Διονυσίου Α’  
396 π.Χ.: Σικελία: νέες πολεμικές επιχειρήσεις από το 396 π.Χ.-302 π.Χ.  
 
396 π.Χ.: Σικελία: Λεοντίνοι: ο Διονύσιος ο πρεσβύτερος εγκαθιστά 10.000 
μισθοφόρους 
 
395 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Διόφαντος 
 
395 π.Χ.: Σπάρτη: επώνυμος έφορος ο Διφρίδας  
395 π.Χ.: Σπάρτη: ναύαρχος ο Χειρικράτης  
395 π.Χ.: Σπάρτη: τέλος βασιλείας Παυσανίας (Αγιάδαι) 
395 π.Χ.: Σπάρτη: άνοδος βασιλείας Αγησίπολις Α’ (Αγιάδαι) 
 < Αγησίπολις Α’: γιος του Παυσανία : 395 π.Χ. – 380 π.Χ. >  
 
 
 
395 π.Χ.: Μ. Ασία: μάχη στις Σάρδεις (Σπάρτη vs Περσία)  
395 π.Χ.: Μ. Ασία: μάχη στις Σάρδεις (νίκη Αγησιλάου) 
395 π.Χ.: Μ. Ασία: ο Αγησίλαος εισβάλλει στην Παφλαγονία  
395 π.Χ.: Μ. Ασία (Παφλαγονία): επιτυχής εισβολή Αγησιλάου  
395 π.Χ.: Μ. Ασία: ο Αγησίλαος (Σπάρτη) σχεδιάζει μεγαλύτερες 
επιχειρήσεις για το επόμενον έτος, το 394 π.Χ.  
395 π.Χ.: Περσία: οι Πέρσαι για να ανακόψουν την πορεία του Αγησιλάου 
(Σπάρτης) στην Μ. Ασία υποκινούν με χρήματα τις άλλες ελληνικές πόλεις-
κράτη σε πόλεμο κατά της Σπάρτης  
 
 
395-386 π.Χ.: Κορινθιακός πόλεμος   ή   Βοιωτικός πόλεμος 
 (Αθήνα, Θήβα, Κόρινθος με την υποκίνηση των Περσών εναντίον της Σπάρτης)  
O Κορινθιακός πόλεμος υποκινείται με χρήματα των Περσών 
Έτσι δημιουργείται ο αντισπαρτιατικός συνασπισμός: Αθηναίων, Αργείων, 
Κορινθίων, Θηβαίων  
Ο ετερόκλιτος αυτός συνασπισμός όπου συνυπάρχουν προαιώνιοι αντίπαλοι 
όπως Αθήνα με Κόρινθο, Αθήνα με Θήβα, δημιουργήθηκε για να σταματήσει 
τις αυθαιρεσίες της Σπάρτης μετά το τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου.  
Ακόμη και οι τέως σύμμαχοι της Σπάρτης στην Πελοποννησιακή συμμαχία 
(Κόρινθος, Θήβα) έρχονται αντιμέτωποι με την Σπάρτη και την αυταρχική 
πολιτική της στον ελληνικό χώρο  
Ο Κορινθικός ή Βοιωτικός πόλεμος θα λήξει με την επονείδιστη για την 
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Ελλάδα «Ανταλκίδειο» ή «βασίλειο» ειρήνη (386 π.χ. ΄- άλλοι δίνουν ως 
χρονολογία το 387 π.Χ.) 
 
395 π.Χ.:Βοιωτία: (Κορινθιακός πόλεμος/Βοιωτικός): μάχη στην Αλίαρτο: 
Θήβα+Αθήνα  vs Σπάρτη  
395 π.Χ.: Βοιωτία: (Κορινθιακός/Βοιωτικός πόλεμος): μάχη Αλιάρτου: νίκη 
Θήβας και Αθηναίων  
395 π.Χ.: Βοιωτία: (Κορινθιακός πόλεμος/Βοιωτικός): μάχη Αλιάρτου: ήττα 
Σπάρτης  
395 π.Χ.: Κορινθιακός πόλεμος (μάχη Αλιάρτου): θάνατος Λυσάνδρου  
395 π.Χ.: Κορινθιακός πόλεμος: θάνατος του Λυσάνδρου  
395 π.Χ.: Κορινθιακός πόλεμος (αμέσως μετά την μάχη στην Αλίαρτο) 
395 π.Χ.: Κορινθιακός πόλεμος: οι συνέπειες της μάχης στην Αλίαρτο  
      Στον αντισπαρτιατικό συνασπισμό Θηβαίων και Αθηναίων προσχωρούν 
τώρα και η Κόρινθος, το Αργος και άλλες πόλεις της Πελοποννήσου  
395 π.Χ.: Αθήνα: (μετά την μάχη στην Αλίαρτο): αρχίζει η ανοικοδόμηση των 
Μακρών Τειχών  
 
395 π.Χ.: Σπάρτη: ανακαλεί τον Αγησίλαο από την Μ. Ασία  
 
 
394 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Ευβουλίδης  
 
 
 
 
394 π.Χ.: (Κορινθιακός πόλεμος): εκστρατεία στην Κόρινθο  
394 π.Χ.: Κορινθιακός πόλεμος: μάχη στη Νεμέα (ήττα αντισπαρτιατικού 
συνασπισμού) 
394 π.Χ.: Κορινθιακός πόλεμος: ο Αγησίλαος ανακαλείται από την 
εκστρατεία του στην Μ.  
Ασία 
 
394 π.Χ.: ναυμαχία της Κνίδου: Κόνων + Πέρσαι vs Σπάρτη  
394 π.Χ.: ναυμαχία της Κνίδου: νίκη Κόνωνος  
394 π.Χ.: ναυμαχία της Κνίδου: ήττα σπαρτιατικού στόλου  
394 π.Χ.: ναυμαχία της Κνίδου: καταστροφή σπαρτιατικού στόλου από 
περσικό στόλο (Κόνων)  
 
 
 
394 π.Χ.: Κορινθιακός πόλεμος: ο Αγησίλαος κατεβαίνει στη Βοιωτία  
 < άρα: επιτυχής η κίνηση των Περσών να υποκινήσουν τον Κορινθιακό 
πόλεμο, δεδομένου ότι απηλλάγησαν από την απειλή της εκστρατείας του 
Αγησιλάου στη Μ. Ασία) 
 
394 π.Χ.: (Αυγ): Βοιωτία: ο Αγησίλαος εισέρχεται στην Βοιωτία με 20.000 
άνδρες  
394 π.Χ.: Κορινθιακός πόλεμος: μάχη της Κορώνειας: νίκη του Αγησιλάου  
394 π.Χ.: μάχη Κορωνείας: Σπάρτη vs Θήβα, Αθήνα, Κόρινθος, Αργος  
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394 π.Χ.: μάχη Κορώνειας: νίκη Σπάρτης  
394 π.Χ.: μάχη Κορώνειας: νίκη Αγησιλάου  
 
 
 
 
 
394 π.Χ.: Μακεδονία: άνοδος στο θρόνο Αμύντας Β’, ο Μικρός  
394 π.Χ.: Μακεδονία: Αμύντας Β’, ο Μικρός (394 π.Χ. – 393 π.Χ.) 
394 π.Χ.: Μακεδονία: ο Αμύντας Β’ ο Μικρός ήταν γιός του Αρχέλαου  
   < Ο Αμύντας Β’ ο Μικρός είναι ο 12ος βασιλεύς της δυναστείας των 
Αργεαδών >  
 
 
393 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Δημόστρατος  
 
 
393 π.Χ.: Σπάρτη: επώνυμος έφορος ο Λακρατίδας  
393 π.Χ.: Σπάρτη: ναύαρχος ο Ποδάνημος  
 
393 π.Χ.: Μακεδονία: ο Παυσανίας στο θρόνο Μακεδονίας  
         < Παυσανίας: 393 π.Χ. – 392 π.Χ. >  
        < ο Παυσανίας είναι γιός του Αέροπος Β’ >  
        < ο Παυσανίας είναι ο 13ος βασιλεύς της δυναστείας των Αργεαδών)  
 
393 π.Χ.: Μακεδονία: ο Αμύντας Γ΄στο θρόνο Μακεδονίας  
          < Αμύντας Γ’: 393 π.Χ. – 370 π.Χ.>  
 
393 π.Χ.: Ανταλκίδας καταφτάνει σε Μ. Ασία  
η αποστολή του Ανταλκίδα: να διαπραγματευτή με τον σατράπη Τιρίβαζο  
 
 
393 π.Χ.: Σικελία: Α’ Καρχηδονιακός πόλεμος Διονυσίου Α’  
393 π.Χ.: Σικελία: ο Μάγων (στρατηγός Καρχηδονίων) εκστρατεύει κατά της 
Μεσσήνης 
393 π.Χ.: Σικελία: ο Μάγων λεηλατεί την Μεσσήνη  
393 π.Χ.: Σικελία: ο Μάγων κατευθύνεται στην Αβακαίνη  
393 π.Χ.: Σικελία: ο Μάγων στρατοπεδεύει στην Αβακαίνη  
393 π.Χ.: Σικελία: μάχη της Αβακαίνης: νίκη Διονυσίου Α’ κατά Μάγωνος  
393 π.Χ.: Σικελία: μάχη της Αβακαίνης: ήττα Καρχηδονίων (Μάγωνος) 
 
 
 
 
392 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Φιλοκλής  
 
 
392 π.Χ.: Σπάρτη: ναύαρχος ο Τελευτίας  
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392 π.Χ.: Αθήναι: Αστυδάμας, γιος του Μόρσιμου: πρώτη νίκη σε Τραγωδία  
 
392 π.Χ.: Αθήναι: Αριστοφάνης, «Εκκλησιάζουσαι» (Κωμωδία)  
392 π.Χ.: Αθήναι: «Εκκλησιάζουσαι» (Αριστοφάνους): στην κωμωδία αυτή ο 
χορός εκφωνεί την μεγαλύτερη σε έκταση λέξη (169 γράμματα) στο 
παγκόσμιο θέατρο. Αυτή η λέξη ήταν μία πολυσύνθετη λέξη με τεράστιο 
κατάλογο φαγητών  
 
392 π.Χ.: (αρχές του έτους): Αθήναι: Ανδοκίδης «Περί της προς 
Λακεδαιμονίους ειρήνη» 
392 π.Χ.: Αθήναι: ο λόγος του Ανδοκίδη «Περί της προς Λακεδαιμονίους 
ειρήνη» προηγείται χρονικώς από την αποστολη΄της σπαρτιατικής πρεσβείας 
προς τον Αρταξέρξη τον Μνήμονα    
392 π.Χ.: Αθήναι: ο Ανδοκίδης στο λόγο του «Περί της προς Λακεδαιμονίους 
ειρήνη» στο κεφ. 29 μας πληροφορεί ότι η ειρήνη του Καλλία (449 π.Χ.) 
ανανεώθηκε από τον Δαρείο Β’ κατά την άνοδό του στο θρόνο (424 π.Χ.) 
ώστε να έχει «αιώνια ισχύ»   (Wilcken)  
 
392 π.Χ.: Αθήναι: πρεσβεία προς τη Σπάρτη (Αντιφών) 
392 π.Χ.: Σπάρτη: ανεπιτυχής απόπειρα ειρήνης με τον Αρταξέρξη τον 
Μνήμονα  
392 π.Χ.: Σπάρτη: αυτή η κίνηση της Σπάρτης προς τους Πέρσες ήταν ο 
πρόδρομος της ειρήνης του 386 π.Χ. (:της Βασιλείου ειρήνης/Ανταλκιδείου 
ειρήνης) 
392 π.Χ.: Σπάρτη: αίτια αποτυχίας της ειρήνης της Σπάρτης με την Περσία 
(Αρταξέρξη τον Μνήμονα) 
 Κύριον αίτιον της αποτυχίας για αυτή την συμφωνία ήταν η άρνηση των 
Αθηναίων να εγκαταλείψουν τους Ελληνες της Μ. Ασίας στους Πέρσες  
392 π.Χ.: αποσπάσματα Φιλόχορου: οι Αθηναίοι δεν δέχονται να αφεθούν οι 
Ελληνες της Μ Ασίας στους Πέρσες (αίτιον αποτυχίας της επικείμενης 
ειρήνης Σπάρτης-Περσίας) 
392 π.Χ.: Αθήναι:  
 
392 π.Χ.: Αθήναι: Αριστοφάνης, «Εκκλησιάζουσαι» (κωμωδία)  
392 π.Χ.: Αθήναι: Αριστοφάνους «Εκκλησιάζουσαι»: είναι διδαγμένη μια 
χρονιά όπου η Σπάρτη και η Αθήνα συνάπτουν συμμαχία.  
< «Εκκλησιάζουσαι» (η υπόθεση):: Το τρίτο από τα έργα του Αριστοφάνους 
στο οποίο έχει θέμα τις γυναίκες. Τα άλλα δύο: «Λυσιστράτη» (411 π.Χ.), και 
«Θεσμοφοριάζουσαι» (411 π.Χ.). >  
 (: -πηγή: ΕΕΚ, σ. 256) >  
 
 
392 π.Χ.: Σικελία: Ταυρομένιο: ο Διονύσιος ο πρεσβύτερος εγκαθιστά 
μισθοφόρους  
 
 
 
392 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (97η Ολυμπιάδα)  
392 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (97η Ολυμπιάδα): Περιήρης, Τεριναίος, 
στάδιον 
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392 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (97η Ολυμπιάδα): Ευθυμένης, Μαινάλιος, πάλη 
392 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (97η Ολυμπιάδα): Φορμίων, Αλικαρνασσεύς, 
πυγμή  
392 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (97η Ολυμπιάδα): Κυνίσκας, Αρχιδάμου, 
Λακεδαιμονίας, τέθριππον  
392 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (97η Ολυμπιάδα): η Κυνίσκα, του Αρχιδάμου 
ενίκησεν εις το τέθριππον άρμα (: η δεύτερη και τελευταία νίκη της 
Κυνίσκας, της κόρης του Αρχιδάμου στο τέθριππον)  
 
 
391 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Νικοτέλης  
 
 
391 π.Χ.: Σπάρτη: ναύαρχος ο Εκδικος  
 
 
391 π.Χ.: Αθήναι: ο Καλλίστρατος κατηγορεί τον Ανδοκίδη ότι είχε 
διαπραγματευτεί τα ζητήματα με την Σπάρτη (ως πρέσβης) παρά τις γραπτές 
οδηγίες που του είχαν δοθεί  
391 π.Χ.: Αθήναι: «Περί της προς Λακεδαιμονίους ειρήνης» (: είχε 
επιστρέψει από την πρεσβεία του στη Σπάρτη)  
 
391 π.Χ.: Αθήναι: Πλάτων (κωμικός ποιητής), «Φάων»  (Κωμωδία)  
 
 
 
 
 
 
391 π.Χ.: Μ. Ασία: θάνατος Θίβρωνος (Σπαρτιάτη) 
391 π.Χ.: Μ. Ασία: θάνατος Θερσάνδρου, αυλητού  
 < ο Θέρσανδρος, αυλητής, συνόδευε τον σπαρτιάτη στρατηγό Θίβρωνα κατά 
την εκστρατεία του στην Μ. Ασία: 400 π.Χ. – 391 π.Χ.>  
 
 
 
391 π.Χ.: Κύπρος (Σαλαμίς): ο Ευαγόρας Α’ της Σαλαμίνος θέλει να ενώσει 
υπό την ισχύν του όλα τα βασίλεια της Κύπρου  
391 π.Χ.: Κύπρος: κάποιες πόλεις της Κύπρου ακολουθούν τον Ευαγόρα Α’  
391 π.Χ.: Κύπρος: πόλεμος του Ευαγόρα Α’ κατά των βόρειων και δυτικών 
πόλεων της νήσου  
391 π.Χ.: Κύπρος: ο Ευαγόρας Α’ επεκτείνει τις πολεμικές επιχειρήσεις στα 
νότια της Κύπρου  
391 π.Χ.: Κύπρος: τρεις πόλεις Σόλοι, Κίτιον, Αμαθούς προβάλλουν ισχυρή 
αντίσταση εναντίον του Ευαγόρα Α’ και ζητούν την βοήθεια του Μεγάλου 
Βασιλέως  
(Σόλοι, πόλη  
 
390 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Δημόστρατος  
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390 π.Χ.: Αθήναι: Ισοκράτης: ίδρυση ρητορικής σχολής  
 < κατ’ άλλους η ίδρυση της ρητορικής σχολής του Ισοκράτη στα 393 π.Χ.>  
 < ρητορική σχολή Ισοκράτη: έμφαση στην πρακτική φιλοσοφία. Σημαντικοί 
μαθητές της σχολής του: Τιμόθεος (πολιτικός, στρατηγός), Υπερείδης (ρήτωρ) 
 
 
 
~ 390 π.Χ.: Αθήναι; Πλάτων, χρόνος συγγραφής του διαλόγου «Πρωταγόρας»  
 
390 π.Χ.: Αθήναι: γένν. Υπερείδης (:ρήτωρ κ’ πολιτικός)  
  < Υπερείδης: πολιτικός – αντιμακεδονική παράταξη: 390 – 322 π.Χ. >  
 
 
 
390 π.Χ.: Αθήναι: γένν. Λυκούργος (:ρήτωρ κ’ πολιτικός)  
   < Λυκούργος: πολιτικός : 390 – 324 π.Χ. >  
 
 
 
 
 
390 π.Χ.: Κύπρος: έναρξη Κυπριακού Πολέμου (390 π.Χ. – 380 π.Χ.)  
390 π.Χ.: Κύπρος: 1η περίοδος Κυπριακού πολέμου (390 π.Χ. – 386 π.Χ.)  
390 π.Χ.: Κύπρος: 1η περίοδος Κυπριακού πολέμου  
390 π.Χ.; Κύπρος: 3 πόλεις (Σόλοι, Κίτιον, Αμαθούς) ζητούν την βοήθεια των 
Περσών κατά του Ευαγόρα Α’  
390 π.Χ.: Κύπρος: πόλεμος Ευαγόρα Α’ κατά Περσών  
390 π.Χ.: Κύπρος: ο Ευαγόρας Α’ ζητά την βοήθεια των Αθηναίων  
390 π.Χ.: Αθήναι: η Αθήνα στέλνει μικρή βοήθεια στον Ευαγόρα Α’  
390 π.Χ.: Αθήναι: ο Φιλοκράτης με 10 τριήρεις μεταβαίνει προς την Κύπρο 
390 π.Χ.: η αρχική βοήθεια των Αθηναίων (Φιλοκράτης) δεν φθάνει ποτέ 
στην Κύπρο 
390 π.Χ.: Ρόδος: ο Τελευτίας (Σπαρτιάτης) συλλαμβάνει τις 10 αθηναϊκές 
τριήρεις  
390 π.Χ.: Αθήναι: 2η αποστολή βοήθειας προς Ευαγόρα Α’  
390 π.Χ.: Αθήναι: ο Χαβρίας με 10 τριήρεις και 800 πελτασταί μεταβαίνει 
στην Κύπρο 
390 π.Χ.: Κύπρος: ο Χαβρίας (Αθηναίος στρατηγός) βοηθά τον Ευαγόρα Α’ 
στην κατάληψη αρκετών κυπριακών πόλεων  
390 π.Χ.: Περσία: αντίξοες καταστάσεις στο Περσικό κράτος ευνόησαν στο 
να μην αποσταλεί βοήθεια στην Κύπρο εναντίον του Ευαγόρα Α’  
 
 
 
 
 
389 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Αντίπατρος  
 
389 π.Χ.: Σπάρτη: ναύαρχος ο Ιέραξ  
 



 

25
2 

 
389 π.Χ.: Ασπενδος (Παμφυλία): θάνατος Θρασύβουλου (του μεγάλου 
στρατηγού των Αθηνών)  
 
389 π.Χ.: Εύξεινος Πόντος: Ποντικάπαιον (Κιμμέριος Βόσπορος)  
389 π.Χ.: Ποντικάπαιον: άνοδος στην εξουσία Λεύκων, γιός του Σατύρου Α’  
< Λεύκων: 389 π.Χ. – 349 π.Χ.  
< Ο Λεύκων επεκτείνει το κράτος των Σπαρτοκιδών πρώτα με την κατάληψη 
της Θεοδοσίας, σημαντικού λιμένος, και κατόπιν με την πιθανή κατάληψη 
της Φαναγόρειας και αμέσως μετά της Ερμώνασσας >  
 
 
 
389 π.Χ.: Πλάτων: 1ο ταξίδι Πλάτωνος σε Κ. Ιταλία και Σικελία  
389 π.Χ.: Κ. Ιταλία: Τάρας: ο Πλάτων, ο Σπεύσιππος κ’ ο Ξενοκράτης 
μεταβαίνουν στον Τάραντα  
389 π.Χ.: Κ. Ιταλία: Τάρας: Πυθαγόρειοι  
389 π.Χ.: Κ. Ιταλία: Τάρας: Αρχύτας (Πυθαγόρειοι)  <μαθηματικός>  
389 π.Χ.: Κ. Ιταλία: Τάρας: Αρχύτας (μαθηματικός: διπλασιασμός του κύβου) 
389 π.Χ.: Κ. Ιταλία: Τάρας: ο Πλάτων γνωρίζεται με τον Αρχύτα  
389 π.Χ.: Κ. Ιταλία: Τάρας: ο Πλάτων εισάγεται στις διδασκαλίες των 
Πυθαγορείων 
389 π.Χ.: Κ. Ιταλία: Τάρας: ο Πλάτων μαθαίνει για την ερμηνεία της 
πραγματικότητας με βάση τα γεωμετρικά και αριθμητικά μεγέθη  
389 π.Χ.: Κ. Ιταλία: Τάρας: ο Πλάτων γνωρίζεται με τον Δίωνα  
 389 π.Χ.: Πλάτων: πιθανότατα να ταξίδεψε ο Πλάτων μετά την Κ. Ιταλία και 
στην Αίγυπτο και στην Κυρήνη (: Κυρήνη: γνωριμία Πλάτωνος με 
μαθηματικό Θεόδωρο)  
 
 
 
 
388 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Πυργίων  
 
 
388 π.Χ.: Σπάρτη: ναύαρχος ο Αντιαλκίδας  
 
 
 
388 π.Χ.: Αθήναι: Αριστοφάνης, «Πλούτος» (κωμωδία) <: η τελευταία του 
κωμωδία>  
 < υπόθεση Πλούτου: ο Πλούτος είναι θεόστραβος και δίνει την εύνοιά του σε 
λάθος ανθρώπους. Ο Απόλλων δείχνει στον Πλούτο πως μπορεί να τιθασεύσει 
την τύφλωσή του με τη βοήθεια του Ασκληπιού στην Αθήνα. Ο Πλούτος 
ξαναβρίσκει την όρασή του. Ετσι η αναδιανομή των χρημάτων παράγει 
κωμική σύγχυση.>  
< «Πλούτος», Αριστοφάνους: στο έργο ο Πλούτος είναι θεόστραβος. Ο 
Πλούτος δίνει την εύνοιά του σε λάθος ανθρώπους. Ο Απόλλων δείχνει στον 
Πλούτο πως μπορεί να θεραπεύσει την τύφλωσή του με τη βοήθεια του 
Ασκληπιού στην Αθήνα. Ο Πλούτος ξαναβρίσκει την όρασή του. Επεται η 
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συνακόλουθη αναδιανομή των χρημάτων. Αυτή η αναδιανομή των χρημάτων 
παράγει κωμική σύγχυση. Ο Ερμής μιλά για χάος μεταξύ των θεών. Ο 
Πλούτος ενθρονίζεται στο εθνικό θησαυροφυλάκιο της δυτικής πλευράς του 
Παρθενώνος.  
Η κωμωδία «Πλούτος»: δεν έχει χορικά άσματα. Δεν έχει σχεδόν καθόλου 
χορό. Τα επιχειρήματα είναι κοινωνικού και φιλοσοφικού τύπου. Δεν είναι 
πολιτικού χαρακτήρα. Το χιούμορ είναι τολμηρό και όχι αισχρό.  
(: -πηγή: ΕΕΚ, σ. 258) 
 
 
 
388 π.Χ.: Σικελία (Συρακούσαι): 1ο ταξίδι Πλάτωνος σε Σικελία  
388 π.Χ.: Σικελία: ο Πλάτων αναπτύσσει μπροστά στον Διονύσιο τον 
πρεσβύτερο την θεωρία του κατά τυραννίας (:καταδίκη τυραννίας) 
388 π.Χ.: Σικελία: βίαιη στιχομυθία μεταξύ Πλάτωνος και Διονυσίου του 
πρεσβυτέρου  
388 π.Χ.: Σικελία: ο Δίων επιβιβάζει τον Πλάτωνα για να τον σώσει σε 
τριήρη που μετέφερε τον Σπαρτιάτη Πόλλι στην Ελλάδα 
388 π.Χ.: Σικελία: ο Διονύσιος ο πρεσβύτερος δίνει οδηγίες στον Πόλλι να 
πουλήσει τον Πλάτωνα ως δούλο στην Αίγινα  
388 π.Χ.: Αίγινα: εκείνη την εποχή βρισκόταν σε πόλεμο με την Αθήνα  
388 π.Χ.: Αίγινα: ο Πλάτων πωλείται ως δούλος από τον Πόλλι  
388 π.Χ.: Αίγινα: ο πλούσιος Αννίκερις, ο Κυρηναίος πληρώνει τα λύτρα για 
την απελευθέρωση του Πλάτωνος (30 μναί) 
338 π.Χ.: Αθήναι: απελευθέρωση Πλάτωνος  
388 π.Χ.: Αθήναι: οι μαθητές του Πλάτωνος συγκεντρώνουν τα χρήματα για 
να τα επιστρέψουν στον Αννίκεριν, τον Κυρηναίο  
388 π..: Αθήναι: ο Αννίκερις δεν δέχεται να πάρει τα χρήματα που είχε 
καταβάλει για την απελευθέρωση του Σωκράτη, με αυτά τα χρήματα ως 
βάση θα αγοραστεί το κτήμα που θα στεγαστεί η Ακαδημία 
 
388 π.Χ.: Αθήναι: Πλάτων: επιστροφή στην Αθήνα    
 < ο Πλάτων στα 388 π.Χ.: 40 ετών >  
 
 
 
 
 
 
 
 
387 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Θεόδοτος  
 
 
 
 
387 π.Χ.: Αθήναι: Πλάτων: ίδρυση Ακαδημίας  
 < η Ακαδημία: είχε ως πρότυπο την φιλοσοφική κοινότητα των 
Πυθαγορείων >  
387 π.Χ.: Αθήναι: Ακαδημία  
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 < λειτουργία της Ακαδημίας: για 9 αιώνες: από το 387 π.Χ. έως το 529 μ.Χ.. 
Την κλείνει ο Ιουστινανός: 529 μ.Χ., όπως και όλες τις άλλες φιλοσοφικές 
σχολές των Αθηνών>  
< Ακαδημία: φοιτούσαν άνδρες και γυναίκες>  
< ορισμός διευθυντών Ακαδημίας: α) είτε με διαθήκε του προκατόχου τους, β) 
είτε με εκλογή των μελών της σχολής>  
< οι διευθυνταί της Ακαδημίας 
 Α. ΑΡΧΑΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ: μέσα Δ’ αι. π.Χ. – μέσα Γ’ αι. π.Χ.  
Πλάτων, Αθηναίος  (387 π.Χ. – 347 π.Χ.)  : ο ιδρυτής  
Σπεύσιππος, ο Αθηναίος (347 π.Χ. – 339 π.Χ.) 
Ξενοκράτης, ο Χαλκηδόνιος (339 π.Χ. – 314 π.Χ.) 
Ηρακλείδης, ο Ποντικός (:Ηράκλεια Πόντου): περ. 322 π.Χ.  
Εύδοξος, ο Κνίδιος (390 π.Χ. – 340 π.Χ.) 
Πολέμων, ο Αθηναίος (314 π.Χ. – 270 π.Χ.)  
Κράτης, ο Θηβαίος (269 π.Χ. – 268 π.Χ.) 
Φίλιππος, ο Οπούντιος ( ακμή περ. 350 π.Χ.) 
Κράντωρ, ο Σολεύς ( περ. 335 π.Χ. – 275 π.Χ.) 
Ερμόδωρος, ο Συρακόσιος (4ος αι. π.Χ.)  
 
Β.  Η  ΝΕΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ: μέσα Γ’ αι. π.Χ. – Α’ αι. π.Χ.  
Αρκεσίλαος, ο Αιολεύς (315 π.Χ. – 241 π.Χ.) 
Καρνεάδης, ο Κυρηναίος (214 π.Χ. – 129 π.Χ.) 
Κλειτόμαχος, ο Καρχηδόνιος (186 π.Χ. – 109 π.Χ.) 
Φίλων, ο Λαρισαίος (περ. 80 π.Χ.) 
Αντίοχος, ο Ασκαλωνίτης  (περ. 68 π.Χ.)   
 (: -πηγή: Ι.Ε.Ε., τ. Ε., σ. 298 )  >  
 
 
 
387 π.Χ.: Αθήναι: ο Πλάτων ιδρύει την Ακαδημία  
 
 
387 π.Χ.: Αθήναι: Πλάτων (κωμικός ποιητής), «Αφ’ ιερών» (Κωμωδία) 
 < Η κωμωδία «Αφ’ ιερών» είναι μάλλον η τελευταία κωμωδία του κωμικού 
ποιητή Πλάτωνος. Ο Πλάτων, σύγχρονος του Αριστοφάνους και του 
Ευπόλιδος. Σύμφωνα με τον ΣΟΥΔΑ ο κωμικός ποιητής Πλάτων συνέγραψε 
30 κωμωδίες. Πολλές από τις κωμωδίες του τις παρουσίασε με ψευδώνυμο >  
 
 
 
386 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Μυστιχίδης  
 
 
386 π.Χ.: Ανταλκίδειος ειρήνη ή βασίλειος ειρήνη μεταξύ Περσίας και Σπάρτης  
 < κατ’ άλλους: 387 π.Χ.:  Ανταλκίδειος ειρήνη >  
 < Με την Ανταλκίδειο ειρήνη ο Πέρσης βασιλεύς αναγνωρίζεται ως ρυθμιστής 
των ελληνικών πραγμάτων. Οι Ελληνες της Μ. Ασίας και της Κύπρου υπάγονται 
πλέον στην επικυριαρχία του. Ο Πέρσης μονάρχης γίνεται εγγυητής της 
αυτονομίας των υπολοίπων ελληνικών πόλεων. Ετσι η Σπάρτη αποκτά την 
κυριαρχία στην κυρίως Ελλάδα (ηπειρωτική Ελλάδα) >   
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< Η Βασίλειος ειρήνη είχε διαρκή ισχύ. Δεν είχε κανένα χρονικό περιορισμό >  
< Το ορθόν είναι: «Αντιαλκίδας» και όχι ως είθισται «Ανταλκίδας» 
 
386 π.Χ.: Σπάρτη: έναρξη νέα περίοδος Σπαρτιατικής επιθετικότητας εναντίον 
ελληνικών πόλεων 
 Σπάρτη: επιθετικότητα εναντίον ελληνικών πόλεων (386 π.Χ. – 379 π.Χ.)  
386 π.Χ.: Σπάρτη: μετά την Ανταλκίδειο ειρήνη η Σπάρτη βρέθηκε σε ισχυρότερη 
θέση από ότι στο 404 π.Χ.  
 
386 π.Χ.: Σπάρτη εναντίον Μαντίνειας  
386 π.Χ.: Σπάρτη: ο Αγησίπολις εναντίον Μαντίνειας  
386 π.Χ.: Μαντίνεια: αποκλεισμός Μαντίνειας από Αγησίπολιν (Σπάρτη)  
386 π.Χ. (φθιν): ο Αγησίπολις διαλύει την Μαντίνεια  
386 π.Χ.: Μαντίνεια: συνθηκολόγηση με Σπάρτη  
386 π.Χ.: Μαντίνεια: μετά τη συνθηκολόγηση οι ολιγαρχικοί της πόλης θέλησαν 
να σκοτώσουν τους ηγέτες της δημοκρατικού κόμματος (φιλικού προς το Αργος)  
386 π.Χ.: Μαντίνεια: ο Αγησίπολις εμποδίζει ολιγαρχικούς να φονεύσουν 
δημοκρατικούς  
386 π.Χ.: Μαντίνεια: η πόλις διαλύεται και ο νέος τρόπος κατοίκησης γίνεται 
κατά κώμας  
386 π.Χ.: αι νέαι κώμαι της Μαντίνειας αποτελούν η κάθε μία ξεχωριστό κράτος 
με ολιγαρχική κυβέρνηση (σύμμαχο των Λακεδαιμονίων) 
 
 
 
386 π.Χ.: Αθήνα: μετά την επιβολή της Ανταλκιδείου ειρήνης  
Η Αθήνα μετά το 386 π.Χ.: συμπτώματα κοπώσεως. Διάφορες καταδίκες ή 
αποδοκιμασίες πολιτικών ηγετών, που διετέλεσαν στρατηγοί κατά τον 
Κορινθιακό πόλεμο  
Ηγέτες που καταδικάσθηκαν: ο Αγύρριος: ο εισηγητής των ψηφισμάτων για τον 
«εκκλησιαστικό μισθό» και τα «θεωρικά» Θρασύβουλος ο Κολλυτεύς: πέρασε 
δύο φορές από δίκη αλλά απαλλάχθηκε.  
386 π.Χ.: Αθήνα: πολιτικοί ηγέτες μετάτ το 386 π.Χ.  
Αίσιμος (:δημοκράτης, από τους αντιτυραννικούς του Πειραιώς – συμμετέχει σε 
διπλωματικές αποστολές),  
Κέφαλος (: από τους πρωταίτιους του Κορινθιακού πολέμου – συμμετέχει σε 
διπλωματικές αποστολές),  
Καλλίστρατος (:πρωτοστάτησε στην καταδίκη του Ανδοκίδου (391 π.Χ.) : 
οικονομικά) 
   
 
386 π.Χ.: Αθήναι; αποστέλλει κληρούχους στη Λήμνο  
 
386 π.Χ.: Αθήναι: Πλάτων: έναρξη δευτέρας συγγραφικής περιόδου του 
Πλάτωνος  
Δεύτερη περίοδος Πλάτωνος: 386 π.Χ. – 367 π.Χ.  
Έργα δευτέρας περιόδου Πλάτωνος: Ευθύδημος, Κρατύλος, Μένων, Λύσις, 
Συμπόσιον, Φαίδων, Πολιτεία 
 
386 π.Χ.: Πλάτων, «Φαίδων» ή «περί ψυχής»  
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< Ο διάλογος του Πλάτωνος «Φαίδων» ή «περί ψυχής» είναι δημιούργημα του 
ώριμου Πλάτωνος. Γράφθηκε το 386 π.Χ., μετά την επιστροφή του Πλάτωνος 
από τη Σικελία.  
Στη Σικελία ο Πλάτων γνώρισε τα δόγματα των Πυθαγορείων και ειδικά τις ιδέες 
«περί αθανασίας της ψυχής»  
Σκηνικός χρόνος διαλόγου: Ο διάλογος «Φαίδων» διεξάγεται μέσα στο 
δεσμωτήριο την τελευταία ημέρα της ζωής του Σωκράτους, πριν αυτός πιεί το 
κώνειον.  
Η αφηγηματική τεχνική του διαλόγου:  ο διάλογος έχει τον τρίτο και 
χαρακτηριστικό τρόπο έναρξης των διαλόγων του Πλάτωνος (Πρωταγόρας, 
Πολιτεία) όπου συναντούμε τον εγκιβωτισμό της αφήγησης (:αναδιηγημένος 
διάλογος μέσα σε διάλογο) 
Ο αφηγητής του διαλόγου: αφηγητής του διαλόγου είναι ο Φαίδων, ο οποίος 
διηγείται τα της τελευταίας ημέρας ζωής του Σωκράτους στον Εχεκράτη 
(Πυθαγόρειο εκ Φλειούντος) 
Τα πρόσωπα του πλατωνικού διαλόγου «Φαίδων»: 
-Εχεκράτης: Πυθαγόρειος φιλόσοφος εκ Φλειούντος  
   < Ο Φλειούς, -ούντος: κοντά στη Νεμέα, στα σύνορα Αργολίδος και Σικυώνος. 
Είναι η σημερινή: Ραχιώτισσα >  
-Φαίδων: Ηλείος ευγενής, στενός φίλος του Σωκράτους. Φημολογείτο ότι ο 
Φαίδων είχε συλληφθεί ως δούλος, και ότι ο Σωκράτης έπεισε πλούσιους φίλους 
του να τον εξαγοράσουν και να τον απελευθερώσουν. Από τότε έμεινε μόνιμα 
στην Αθήνα.  
Ο Φαίδων διηγείται εις τον Εχεκράτην τα τα του διαμειφθέντος διαλόγους μεταξύ 
του Σωκράτους και των μαθητών του την τελευταίαν ημέρα ζωής του Σωκράτους.  
-Απολλόδωρος: Αθηναίος, Φαληρεύς. Ενθουσιώδης μαθητής του Σωκράτους. 
Στην αρχή του κειμένου διαφαίνεται μέσα από τους χαρακτηρισμούς του 
Φαίδωνος το κυκλοθυμικόν του χαρακτήρος του. Ο Απολλόδωρος επωνομαζόταν 
«μανικός» (:μανία) λόγω του ιδιότυπου του χαρακτήρος του (βλ. Ξενοφών, 
Απολογία Σωκράτους, 28) 
-Σωκράτης: ο μελλοθάνατος φιλόσοφος,   ο πρωταγωνιστής του διαλόγου  
-Σιμμίας: Θηβαίος, Πυθαγόρειος, μαθητής του Σωκράτους (: ανάμεσα στον 
Σιμμία, τον Κέβη και τον Σωκράτη εξελίσσεται ο κυρίως διάλογος με θέμα την 
αθανασία της ψυχής και την προετοιμασία του πραγματικού φιλοσόφου προς τον 
θάνατον, την αφοβία του φιλοσόφου απέναντι στο θάνατο) 
-Κέβης: Θηβαίος, Πυθαγόρειος, μαθητής του Σωκράτους 
  (: πολύ παραστατικά, μέσα στο διάλογο, θα παρουσιαστεί σύντομα το ιδιόλεκτο 
των δύο αυτών Θηβαίων με τις ιδιότυπες συντάξεις: ηθογραφικό στοιχείο)  
-Κρίτων: Αθηναίος, συνδημότης του Σωκράτους, δήμος Αλωπεκής. Συνομήλικος, 
πιστός φίλος και μαθητής του Σωκράτους. Αυτός συντηρούσε οικονομικά την 
οικογένεια του Σωκράτους. Ο Κρίτων είναι γνωστός εκ του ομωνύμου διαλόγου 
του Πλάτωνος «Κρίτων» (: περί της υπακοής εις τους νόμους)  
-Ο των ένδεκα υπηρέτης: Αυτός είναι εκείνος που προσέφερε το κώνειον εις τον 
Σωκράτην. Μέσα στο κείμενο χωρίς άμεσα να ομιλεί ο ίδιος, προβαίνει σε 
συστάσεις μέσω του Κρίτωνος προς τον Σωκράτην, ώστε ο τελευταίος να μην 
ομιλεί, διότι αυτό θα είχε αρνητικές επιπτώσεις εις την αφομοίωσιν του 
δηλητηρίου, με αποτέλεσμα να αναγκαζόταν ο μελλοθάνατος  Σωκράτης να πιει 
δύο και τρεις φορές πάλι κώνειον. Χαρακτηριστικά και άκρως παραστατικά ο 
Σωκράτης αδιαφορεί πλήρως προς τις συστάσεις του δημίου. Ονομάζεται 
υπηρέτης των ένδεκα (αρχόντων), διότι δέκα οι άρχοντες και ένας ο γραμματεύς 



 

25
7 

ένδεκα. >  
 
 
 
 
386 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες:  
386 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες: ο Διονύσιος ο πρεσβύτερος (τ. Συρακουσών) 
απαγγέλει ποιήματά του στους Ολυμπιακούς αγώνες  
386 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες: άθλια υποδοχή κοινού στα ποιήματα του 
Διονυσίου του πρεσβυτέρου  
 
 
 
 
386 π.Χ.: Κύπρος: με την Βασίλειο ειρήνη (387/386 π.Χ.) η Κύπρος εκχωρείται 
στην επικράτεια των Περσών  
386 π.Χ.: Αθήναι: οι Αθηναίοι αναγκάζονται να αποδεχθούν τον όρο της 
Βασιλείου ειρήνης σχετικά με την Κύπρο και αφήνουν τον Ευαγόρα Α’ μόνο του 
χωρίς βοήθεια  
386 π.Χ.: Κύπρος: 2η περίοδος Κυπριακού πολέμου (386 π.Χ. – 380 π.Χ.)  
386 π.Χ.: Κύπρος: 2η περίοδος Κυπριακού πολέμου (386 π.Χ. – 380 π.Χ.) 
 Ο Ευαγόρας Α’ συνεχίζει μόνος του τον πόλεμο, χωρίς πλέον την βοήθεια των 
Αθηναίων  
386 π.Χ.: Κύπρος (Σαλαμίς): ο Ευαγόρας Α’ στρέφεται προς νέους συμμάχους  
386 π.Χ.: Κύπρος (Σαλαμίς): συμμαχία Ευαγόρα Α’ με τον Ακορι (βασιλέα της 
Αιγύπτου) 
386 π.Χ.: ανατολική Μεσόγειος: μένει επαναστατημένη κατά των Περσών  
386 π.Χ.: 2η περίοδος Κυπριακού πολέμου: ο Ευαγόρας Α’ συνάπτει συμμαχίες  
386 π.Χ.: ο Ευαγόρας Α’ συντελεί στην εξέγερση πολλών περιοχών της Περσικής 
αυτοκρατορίας  
 < εξέγερση Λυκίας, Πισίδων, Βαρκαίων, Κιλικίων >  
 
 
 
 
 
 
 
385 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Δεξίθεος  
 
 
385 π.Χ.: Αθήναι: διπλασιασμός του αριθμού των αρχόντων που λέγονταν 
«ταμίαι της Αθηνάς και των άλλων θεών» (: ενδείκτης οικονομικής ανάκαμψης)  
 
 
385 π.Χ.: Αθήναι: θάνατος του Αριστοφάνη (κωμωδιογράφου)  
  < Αριστοφάνης: ~ 445 π.Χ. – 385 π.Χ. >  
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384 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Διειτρέφης  (ή Διιτρέφης)  
 
 
384 π.Χ.: Αθήναι: συμμαχία με Χίους  
384 π.Χ.: Αθήναι: συμμαχία με Μυτιληναίους 
384 π.Χ.: Αθήναι: συμμαχία με Μηθυμναίους 
 
 
384 π.Χ.: Αθήνα: γένν. Δημοσθένης  <κατ’ άλλους στα 383 π.Χ.>  
 < Δημοσθένης: πατήρ Δημοσθένης, μήτηρ: Κλεοβούλη, δήμος Παιανίας >  
 
 
 
 
384 π.Χ.: Στάγειρα  Χλαλκιδικής: γένν. Αριστοτέλης, του Νικομάχου <κατ’ 
άλλους στα 383 π.Χ.>  
  < Στάγειρα: μικρή παραλιακή πόλις στη Χαλκιδική, αποικία των Ιώνων της 
Άνδρου και των Χαλκιδέων >  
       < Αριστοτέλης: 384 π.Χ. – 322 π.Χ. >  
       < Αριστοτέλης: το μεγαλύτερο πνεύμα ολόκληρης της αρχαιότητος >  
  < Αριστοτέλης - βιογραφικά:  
πατήρ Αριστοτέλους: Νικόμαχος, φίλος και ιατρός του βασιλέως της Μακεδονίας 
Αμύντα Β’  (ο Αμύντας Β’ ήταν ο πάππος του Μ. Αλεξάνδρου) 
κηδεμών Αριστοτέλους: Πρόξενος  
Μετά τον θάνατο τον γονέων του, την ανατροφή του Αριστοτέλους την ανέλαβε ο 
Πρόξενος, συγγενής της οικογένειας από τον Αταρνέα της Μυσίας .  
Η παιδεία του Αριστοτέλους: μουσική, γυμναστική, λοιπή παιδεία, Ομηρος 
18 ετών: ο Αριστοτέλης στην «Ακαδημία» του Πλάτωνος (367 π.Χ.)  
σπουαστής στην «Ακαδημία» του Πλάτωνος: 367 π.Χ. – 347 π.Χ. (20 έτη) >        
 
 
 
384 π.Χ.: Φλειούς: αποκατάσταση στον Φλειούντα Φλεασίων εξορίστων (με 
την βοήθεια της Σπάρτης) 
384 π.Χ.: Φλειούς: νόμος που αποκαθιστά ως κυρίους των περιουσιών τους 
τους εξορίστους Φλειασίους (που είχαν επανέλθει στην πόλη με την βοήθεια 
των Σπαρτιατών) 
 
 
384 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες : εισάγεται το αγώνισμα: αρματοδρομία 
τεθρίππων με πώλου  
 
 
 
383 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Φανόστρατος  
 
 
383 π.Χ.: Αθήναι: γάμος του στρατηγού Ιφικράτη με την κόρη του βασιλέως 
των Θρακών, Κότυγος  
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383 – 378 π.Χ.: Β’ Καρχηδονιακός πόλεμος (Καρχηδόνιοι vs Διονύσιος ο 
πρεσβύτερος:  
383 π.Χ.: Σικελία: Β’ Καρχηδονιακός πόλεμος του Διονυσίου του 
πρεσβυτέρου 
 < Ο πόλεμος λήγει με νίκη των Καρχηδονίων και επαχθείς όρους (378 π.Χ.) 
που αναγκάζεται να αποδεχθεί ο Διονύσιος ο πρεσβύτερος >  
383 π.Χ.: Σικελία: οι Καρχηδόνιοι εκστρατεύουν υπό τον Μάγωνα σε Σικελία 
και Κάτω Ιταλία  
383 π.Χ.: Β΄Καρχηδονιακός πόλεμος: στόχος Καρχηδονίων ο διμέτωπος 
αγώνας κατά Διονυσίου του πρεσβυτέρου (σε Σικελία και Κάτω Ιταλία) 
383 π.Χ.: οι Καρχηδόνιοι συνάπτουν συμμαχία με Ιταλιώτες κατά Διονυσίου  
383 π.Χ.: Β’ Καρχηδονιακός πόλεμος: έναρξη με μικρές συμπλοκές χωρίς 
ουσιαστικά αποτελέσματα (: συνεχίζεται μέχρι το 379 π.Χ.)  
 
382 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Εύανδρος  
 
382 π.Χ.: Μακεδονία: ο Αμύντας Γ’ καλεί τους Σπαρτιάτες σε βοήθεια κατά 
του κοινού των Χαλκιδέων  
382 π.Χ.: Σπάρτη: στρέφεται εναντίον του κοινού της Ολύνθου  
 < ύστερα από πρόσκληση του βασιληά της Μακεδονίας Αμύντα Γ’ >  
382 π.Χ.: Σπάρτη: κατάληψη Καδμείας, ακρόπολης Θηβών (: από τον 
Φοιβίδα)  
382 π.Χ.: Φοιβίδας: με κατάληψη Καδμείας παραβιάζει κάθε έννοια δικαίου  
382 π.Χ.: Σπάρτη: κατάληψη Καδμείας προκαλεί γενική αγανάκτηση στην 
Ελλάδα  
382 π.Χ.: Θήβα: υπό σπαρτιατική κατοχή  
382 π.Χ.: Σπάρτη: εγκαθιστά στη Θήβα (Καδμεία) φρουρά 1.500 ανδρών 
 
 
382 π.Χ.: Μακεδονία: Πέλλα: γένν. Φίλιππος Β’  
                 < Φίλιππος Β’: 382 π.Χ. – 336 π.Χ. >  
    < ο Φίλιππος Β’: τριτότοκος υιός του Αμύντα Β’ και της Ευρυδίκης 
 < Η μητέρα του Ευρυδίκη: κόρη του Σίρρα (:ηγεμών της Λύγκου: 
ημιανεξάρτητο βασίλειο – η Ευρυδίκη ήταν αδελφή του Δέρδα Β’ ) 
 < Ο Αμύντας Γ’ από τον γάμο του με την Ευρυδίκη είχε αποκτήσει τρεις 
γιους: 
Αλέξανδρος Β’  (+ 369 π.Χ.) 
Περδίκκας Γ’ (+ 359 π.Χ.) 
Φίλιππος  Β’  (+ 336 π.Χ.)  
Τα αμφιθαλή αδέλφια του Φιλίππου Β’: Αλέξανδρος Β’, Περδίκκας Γ’ >  
 < Ο Αμύντας Γ’ από τον δεύτερο γάμο του με την Γυγαία είχε αποκτήσει 
επίσης τρία παιδιά:  
Τον Αρχέλαο  
Τον Αρριδαίο  
Τον Μενέλαο  
 < Τα ετεροθαλή αδέλφια του Φιλίππου Β’: Αρχέλαος, Αρριδαίος, Μενέλαος>  
 
 
382 π.Χ.: Μακεδονία: γένν. Αντίγονος Α’, Μονόφθαλμος ή Κύκλωψ  
  < Αντίγονος Α’, Μονόφθαλμος ή Κύκλωψ: 382 π.Χ. – 301 π.Χ. : στρατηγός 
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του Φιλίππου Β’, Μεγ. Αλεξάνδρου και ιδρυτής της δυναστείας των 
Αντιγονιδών στην Μακεδονία (294 π.Χ. από τον γιο του Δημήτριο τον 
Πολιορκητή) >  
 
 
 
381 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Δημόφιλος  
 
381 π.Χ.: Σπάρτη: Αγησίλαος εκστρατεύει εναντίον του Φλυούντος  
381 π.Χ.: Σπάρτη: (2η  επίθεση Σπαρτιατών κατά Φλειούντος) 
381 π.Χ.: Σπάρτη: πολιορκία Φλειούντος: 381 π.Χ. – 379 π.Χ.  
 
 
 
 
 
380 π.Χ. :Αθήναι; επώνυμος άρχων ο Πυθέας  
 
 
380 π.Χ.: Σπάρτη: τέλος βασιλείας Αγησίπολις Α’ (:Αγιάδαι) 
380 π.Χ.: Σπάρτη: άνοδος βασιλείας Κλεόμβροτος Α’ (:Αγιάδαι) 
 < Κλεόμβροτος Α’: αδελφός του Αγησιπόλιδος Α’: 380 π.Χ. – 371 π.Χ. >  
 
 
380 π.Χ.: Αθήναι: Ισοκράτης, «Πανηγυρικός»  
 < Ο Ισοκράτης στον «Πανηγυρικό» κατακρίνει τους δυσμενείς όρους της 
Ανταλκιδείου ειρήνης (βασίλειος ειρήνη) στις $$ 116-117.>  
 < Ο Ισοκράτης στον Πανηγυρικό (ακολουθώντας το παράδειγμα 
προηγούμενων λόγων του Γοργία και του Λυσία) διατύπωσε την ιδέα της 
συμμαχίας/ένωσης όλων των Ελλήνων κατά των Περσών υπό την ηγεμονία 
των Αθηναίων (κατά κύριο λόγο) και των Σπαρτιατών. >  
380 π.Χ.: Επίδαυρος; Αρχίζει η κατασκευή του ναού του Ασκληπιού στην 
Επίδαυρο 
  < ναός Ασκληπιού σε Επίδαυρο: 380 – 375 π.Χ. >  
 
 
380 π.Χ.: Αθήναι: θάνατος Λυσία (λογογράφος) 
 
 
380 π.Χ.: Σπάρτη: ο Κλεόμβροτος διαδέχεται τον Αγησίλαο  
 
 
 
380 π.Χ.: Κύπρος: τέλος Κυπριακού πολέμου  (390 π.Χ. – 380 π.Χ.)  
380 π.Χ.: Κύπρος (Σαλαμίς): πολιορκία Σαλαμίνος από Τιρίβαζο  
380 π.Χ.: Κύπρος (Σαλαμίς): Πέρσαι αρχηγοί που πολιορκούν την Σαλαμίνα: 
Τιρίβαζος και Ορόντης  
380 π.Χ.: Κύπρος (Σαλαμίς): καθαίρεση του Τιριβάζου (Πέρση αρχηγού) 
380 π.Χ.: Κύπρος (Σαλαμίς): αρχηγός Περσών μένει μόνος του πλέον ο 
Ορόντης  
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380 π.Χ.: Κύπρος (Σαλαμίς): ο Ευαγόρας Α’ συνάπτει ειρήνη με τον Ορόντη 
380 π.Χ.: Κύπρος (Σαλαμίς): όροι ειρήνης Ευαγόρα Α’ με Πέρσες (Ορόντη) 
    Ο Ευαγόρας Α’ παραμένει βασιλεύς στην Σαλαμίνα  
 Ο Ευαγάρας Α’ χάνει κάθε άλλη κυπριακή πόλη  
 Ο Ευαγόρας Α’ πληρώνει βαρύ φόρο στον «Μεγάλο βασιλέα»  
 
 
 
 
380 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (100η Ολυμπιάδα) 
380 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (100η Ολυμπιάδα): Διονυσόδωρος, Ταραντίνος, 
στάδιον 
380 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (100η Ολυμπιάδα): Σωτάδης, Κρής ως Εφέσιος, 
δόλιχος 
380 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (100η Ολυμπιάδα): Ναρυκίδας, Φιγαλεύς, πάλη 
 
 
 
 
379 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Νίκων  
 
379 π.Χ.: Θήβα: ο Πελοπίδας και ο Μέλων εκδιώκουν την σπαρτιατική 
φρουρά από την Καδμεία  
379 π.Χ.: Θήβα: εγκαθίδρυση δημοκρατικού πολιτεύματος (: Πελοπίδας, 
Μέλων)  
 
 
 
379 π.Χ.: Σπάρτη: κατάληψη Φλειούντος  
379 π.Χ.: Σπάρτη: κατάληψη Ολύνθου  
 
 
379 π.Χ.: Σικελία: Β’ Καρχηδονιακός πόλεμος (συνέχεια από το 383 π.Χ.)  
379 π.Χ.: Σικελία: μάχη στην τοποθεσία Καβάλα (Συρακούσιοι vs 
Καρχηδόνιοι) 
379 π.Χ.: Σικελία: μάχη στην τοποθεσία Καβάλα (νίκη Συρακουσίων) 
379 π.Χ.: Σικελία: Β’ Καρχηδονιακός πόλεμος: μάχη στην Καβάλα 
 Νεκροί: 10.000, ανάμεσά τους και ο Μάγων, αρχηγός Καρχηδονίων  
379 π.Χ.: μάχη στην τοποθεσία Καβάλα: 5.000 Καρχηδόνιοι αιχμαλωτίζονται  
379 π.Χ.: (μετά την μάχη στην Καβάλα): οι υπόλοιποι Καρχηδόνιοι 
αποκλείονται σε ένα οχυρό  
379 π.Χ.: ανακωχή ανάμεσα σε Συρακουσίους και αποκλεισμένους 
Καρχηδονίους 
379 π.Χ.: Β΄Καρχηδονιακός πόλεμος: λήξη της ανακωχής 
379 π.Χ.: Β’ Καρχηδονιακός πόλεμος: μάχη στο Κρόνιο \(νίκη Καρχηδονίων) 
379 π.Χ.: Β’ Καρχηδονιακός πόλεμος: μάχη στο Κρόνιο (θάνατος του Λεπτίνη) 
379 π.Χ.: Β’ Καρχηδονιακός πόλεμος: μάχη στο Κρόνιο (υποχώρηση σε φυγή 
του Διονυσίου του πρεσβυτέρου)  
379 π.Χ.: Β’ Καρχηδονιακός πόλεμος: μάχη στο Κρόνο  
 < απώλειες Διονυσίου του πρεσβυτέρου: 14.000 νεκροί >  
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379 π.Χ.: Σικελία: Διονύσιος Α’ (τύρ. Συρακουσών) κυριεύει τον Κρότωνα  
 
 
 
 
 
 
378 π.Χ.: Σικελία: λήξη Β\ Καρχηδονιακός πόλεμος: ο Διονύσιος αποδέχεται 
τους επαχθείς όρους των Καρχηδονίων  
 όροι ειρήνης λήξης Β’ Καρχηδονιακού πολέμου:  
α) ο Διονύσιος ο πρεσβύτερος πληρώνει αποζημίωση 1.000 ταλάντων 
β) ως σύνορα δέχεται τους ποταμούς Αλυκό και Ιμέρα ως σύνορα των δύο 
επικρατειών  
γ) ο Διονύσιος αφήνει στους Καρχηδονίους: τον Σελινούντα, τις Θέρμες 
(Ιμεραίες) και μέρος της χώρας του Ακράγαντος, την Ηράκλεια Μινώα   
 
 
 
378 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Ναυσίνικος  
 
378 π.Χ.: Αθήνα: πραξικοπηματική απόπειρα ναυάρχου Σφοδρία να 
καταλάβει τον Πειραιά 
378 π.Χ.: Πειραιεύς: ανεπιτυχής κατάληψή του από Σφοδρία  
378 π.Χ.: Αθήναι: συνέπειες της κίνησης του Σφοδρία κατά Αθηνών 
  α) διακοπή σχέσεων Αθήνας και Σπάρτης 
  β) σύναψη συμμαχίας Αθήνας και Θήβας  
  γ) αφετηρία ίδρυσης Β’ Αθηναϊκής Συμμαχίας  
 
378 π.Χ.: Αθήναι: ανεπιτυχής εκστρατεία Ιφικράτη σε Θράκη  
 
378 π.Χ.: Σπάρτη: ο Αγησίλαος αποτυγχάνει να καταστρέψει τα 
οχυρωματικά έργα Θηβαίων στον Κιθαιρώνα  
378 π.Χ.: Σπάρτη: καταστρέφει την ύπαιθρο χώρα της Θήβας  
378 π.Χ.: Σπάρτη: αποφεύγουν να εμπλακούν σε μάχη με Θηβαίους  
 
 
 
378 π.Χ.: Αθήναι:  ίδρυση Β’ Αθηναίκής συμμαχίας  
    Β' Αθηναική Συμμαχία (378 – 355 π.Χ. ή κατ’ άλλους στα 338 π.Χ. (μάχη 
Χαιρώνειας)  
378 π.Χ.: καταστατικό Β’ Αθηναϊκής συμμαχίας (Καλλίστρατος) 
378 π.Χ.: Αθήναι: στο καταστατικό της Β’ Αθηναϊκής συμμαχίας με πρόταση 
του Καλλίστρατου καθιερώθηκε ένας νέος όρος «συντάξεις» για τις 
οικονομικές συνεισφορές που κατέβαλλαν οι σύμμαχοι για την κοινή άμυνα 
378 π.Χ.: Αθήναι: Β’ Αθηναϊκή συμμαχία (συμμαχία κατά της επεκτατικής 
πολιτικής της Σπάρτης)  
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378 π.Χ.: Κύζικος (Προποντίδος): μέλος Β’ Αθ. Συμμ.  
  < Η Κύζικος μολονότι ήταν υπό τον έλεγχο των Περσών γίνεται μέλος της Β’ 
Αθηναϊκής συμμαχίας >  
 
 
378 π.Χ.: Αμφίπολη: παρά τις πιέσεις των Αθηναίων δεν γίνεται μέλος της Β’ 
Αθηναϊκής συμμαχίας  
 
 
 
377 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Καλλέας  
 
377 π.Χ.: Σπάρτη: ναύαρχος ο Πόλις  
 
 
 
377 π.Χ.: Αθήναι: Δημοσθένης, 7 ετών μένει ορφανός  
< κηδημονία: Θηριππίδης, Αφοβος, Δημοφών . Οι «επίτροποι» είναι 
υπεύθυνοι για την πατρική περιουσία του Δημοσθένους που ανερχόταν σε 14 
τάλαντα.. Κακοδιαχείριση περιουσίας Δημοσθένους από κηδεμόνες-
επιτρόπους >  
 
 
377 π.Χ.: Αθήναι (Λήναια):  1η νίκη του κωμωδιογράφου Αναξανδρίδη, από 
την Κάμιρο της Ρόδου  
< Αναξανδρίδης, από την Κάμιρο, κωμωδιογράφος: συνέγραψε 65 κωμωδίες, 
3 νίκες στα Λήναια >  
 
 
 
376 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Χαρίσανδρος  
 
376 π.Χ.: Σπάρτη: ναύαρχος ο Νικόλοχος  
 
 
376 π.Χ.: Αθήναι: ναυτικές επιχειρήσεις σε Αιγαίο (: Χαβρίας)  
 
376 π.Χ.: ναυμαχία της Νάξου (Αθήνα (Χαβρίας) νικά Σπάρτη)  
με ναυμαχία της Νάξου τέλος της Σπαρτιατικής ηγεμονίας στη θάλασσα  
το τέλος της Σπαρτιατικής ηγεμονίας στην ξηρά με την μάχη των Λεύκτρων 
(371 π.Χ.)  
 
376 π.Χ.: Αθήναι: ο Τιμόθεος στο Ιόνιο εναντίον Σπάρτης και συμμάχων της  
 
 
 
 
376 π.Χ.: ναυμαχία της Αλυζίας (Αθήνα vs Σπάρτη) : νίκη Αθήνας  
376 π.Χ.: ναυμαχία της Αλυζίας ( Τιμόθεος vs Νικόλοχος)  
  < Αλυζία: περιοχή της Ακαρνανίας, κοντά στη Λευκάδα)  
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376 π.Χ.: Θήβαι: η Θήβα κατορθώνει να ανασυστήση την Βοιωτική 
Ομοσπονδία  
 
 
376 π.Χ.: Σπάρτη: αποτυχία του Κλεομβρότου (βασιληά Σπάρτης) να διαβεί 
τον Κιθαιρώνα και να επιτεθεί σε Θήβα  
 
 
 
376 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (101η Ολυμπιάδα) 
376 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (101η Ολυμπιάδα): Δάμων, Θούριος, στάδιον 
376 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (101η Ολυμπιάδα): Αστυάναξ, Μιλήσιος, 
παγκράτιον 
376 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (101η Ολυμπιάδα): Δεινόλοχος, Ηλείος, στάδιον 
παίδων 
376 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (101η Ολυμπιάδα): Ξενόδικος, Κώος, πυγμή 
παίδων  
 
 
375 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Ιπποδάμας  
 
375 π.Χ.: Σπάρτη: ναύαρχος ο Αριστοκράτης  
 
 
374 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Σωκρατίδης  
 
 
374 π.Χ.: Σπάρτη: ναύαρχος ο Αλκίδας  
 
 
374 π.Χ.: Αθήναι: συμμαχία Αθήνας με Αμύντα Γ’ (βασιληά Μακεδονίας)  
374 π.Χ.: συμμαχία Αθήνας – Αμύντα Γ’ (Μακεδονίας) 
374 π.Χ.: η Αθήνα με την συμμαχία της με τον Αμύντα Γ’ αποκτά τη 
δυνατότητα να προμηθεύεται ξυλεία για την ναυπήγηση του στόλου της 
καθώς και ρετσίνι, υλικού απαραίτητου για την αδιαβραχοποίηση των 
πλοίων >  
 
 
374 π.Χ.: Θεσσαλία: ο Ιάσων, τύραννος των Φερών γίνεται κύριος της 
Θεσσαλίας  
 
374 π.Χ.: πρώτη προσέγγιση Αθήνας – Σπάρτης  
 
374 π.Χ.: Σπάρτη: εκστρατεία στην Κέρκυρα  
374 π.Χ.: Σπάρτη: με εκστρατεία στην Κέρκυρα οι Σπαρτιάτες παραβιάζουν 
την ειρήνη με τους Αθηναίους  
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374 π.Χ.: Κύπρος; δολοφονία Ευαγόρα Α’  
374 π.Χ.: Κύπρος: δολοφονία Πνυταγόρα (:γιου Ευαγόρα Α’)  
 
 
373 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Αστείος  
 
 
373 π.Χ.: Σπάρτη: ναύαρχος ο Μνάσιππος  
 
 
373 π.Χ.: Δελφοί: μεγάλος σεισμός στους Δελφούς 
373 π.Χ.: Δελφοί: σεισμός καταστρέφει το ιερό των Δελφών  
 
 
373 π.Χ.: Πλαταιαί: οι Θηβαίοι καταστρέφουν τις Πλαταιές  
 < Πλαταιαί: ήταν το τελευταίο εμπόδιο για τους Θηβαίους πριν 
ενσωματώσουν όλη τη Βοιωτία σε ένα ενιαίο κράτος >  
 
373 π.Χ.: Αθήνα: θορυβείται από την καταστροφή Πλαταιών και προσπαθεί 
να προσεγγίσει την Σπάρτη  
373 π.Χ.: Αθήνα: Καλλίστρατος (:δόγμα της αρχής της ισορροπίας των 
δυνάμεων): προσέγγιση της Σπάρτης  
 
 
 
373 π.Χ.: Θεσσαλία: Ο Ιάσων των Φερών συμμαχεί με τον Αμύντα Γ’ της 
Μακεδονίας 
 
 
372 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Αλκισθένης  
372 π.Χ.: Σπάρτη: επώνυμος έφορος ο Πρόθοος  
 
 
372 π.Χ.: Αθήναι: Αστυδάμας, «Παρθενοπαίος»: μεγάλη νίκη  με Τραγωδία  
372 π.Χ.: Αθήναι: μεγάλη τιμή για τον Αστυδάμαντα (τραγωδό): στένεται 
άγαλμα μέσα στο περιβάλλον του θεάτρου του Διονύσου  
 
 
 
372 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (102η Ολυμπιάδα) 
372 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (102η Ολυμπιάδα): Δάμων, Θούριος, στάδιον 
372 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (102η Ολυμπιάδα): Αστυάναξ, Μιλήσιος, 
παγκράτιον 
372 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (102η Ολυμπιάδα): Λυκίνος, Ηραιεύς, στάδιον 
παίδων 
372 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (102η Ολυμπιάδα): Κριτόδαμος, Κλειτόριος, 
πυγμή παίδων 
372 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (102η Ολυμπιάδα): Τρωίλου, Ηλείου, συνωρίς 
372 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (102η Ολυμπιάδα): Τρωίλου, Ηλείου, άρμα 
πωλικόν  
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371 π.Χ.:  
 
371 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Φρασικλείδης  
 
 
371 π.Χ.: Σπάρτη: τέλος βασιλείας Κλεόμβροτος Α’ (:Αγιάδαι) 
371 π.Χ.: Σπάρτη: άνοδος βασιλείας Αγησίπολις Β’ (:Αγιάδαι) 
  < Αγησίπολις Β’: (γιος του Κλεομβρότου Α’): 371 π.Χ. – 370 π.Χ. >  
(:Αγιάδαι) 
 
 
 
371 π.Χ.: Β’ Αθηναϊκή συμμαχία:  
Θήβα, Ακαρνάνες, Ευβοείς , Χαλκιδείς εγκαταλείπουν την Β’ Αθ. Συμμαχία  
 
371 π.Χ.: Συνέδριο Σπάρτης : για αποκατάσταση ειρήνης  
371 π.Χ.: Συνέδριο Σπάρτης: ο Επαμεινώνδας (:βοιωτάρχης) απορρίπτει τις 
αιτιάσεις Σπαρτιατών και Αθηναίων για το ενιαίο βοιωτικό κράτος  
 < το ενιαίο βοιωτικό κράτος αντίκειτο στους όρους της Ανταλκιδείου 
ειρήνης (:386 π.Χ.), κατά την οποία οι ελληνικές πόλεις-κράτη έπρεπε να 
είναι αυτόνομοι, χωρίς την επικυριαρχία κάποιας άλλης δύναμης >  
 
 
371 π.Χ. (θέρος): συμμαχία Αθήνας – Σπάρτης (:Καλλίστρατος)  
371 π.Χ.: Σπάρτη: αμέσως μετά την υπογραφή συμμαχίας με την Αθήνα 
εκστρατεύουν κατά της Θήβας  
371 π.Χ.: Σπάρτη: ο βασιληάς της Σπάρτης Κλεόμβροτος εισβάλλει στη 
Βοιωτία  
371 π.Χ.: Βοιωτία: εισβολή Κλεομβρότου  
 
 
371 π.Χ.: (Ιουλ): μάχη των Λεύκτρων της Βοιωτίας (Θήβα vs Σπάρτη)  
371 π.Χ.: μάχη των Λεύκτρων (νίκη Θηβαίων)  
371 π.Χ.: μάχη των Λεύκτρων (τέλος Σπαρτιατικής ηγεμονίας: 404 – 371 π.Χ.) 
371 π.Χ.: μάχη των Λεύκτρων (έναρξη Θηβαϊκής ηγεμονίας: 371 – 362 π.Χ.)  
371 π.Χ.: μάχη στα Λεύκτρα (Βοιωτίας): Επαμεινώνδας  
371 π.Χ.: μάχη των Λεύκτρων: ο Επαμεινώνδας χρησιμοποιεί για πρώτη 
φορά την τεχνική της λοξής φάλαγγος  
371 π.Χ.: μάχη των Λεύκτρων ( 6 Ιουλίου)  
371 π.Χ.: μάχη των Λεύκτρων: Πελοπίδας «Ιερός Λόχος»  
 
371 π.Χ.: μετά μάχη των Λεύκτρων: παύει να υπάρχει ο λόγος που 
δημιούργησε την Β’ Αθηναϊκή συμμαχία  
 
 
371 π.Χ.: έναρξη Θηβαϊκής ηγεμονίας (371 π.Χ. – 362 π.Χ.)  
Θηβαϊκή ηγεμονία: βραχύβια από την μάχη των Λεύκτρων (371 π.Χ.) έως την 
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μάχη της Μαντίνειας (362 π.Χ.)  
 
 
371 π.Χ.: Θήβα: ενέργειες που τείνουν να εκμηδενίσουν την Σπάρτη  
 α) οι Θηβαίοι ενθαρρύνουν έξεγερση δημοκρατικών σε πόλεις Πελοποννήσου 
π.χ. : Αργος: «σκυταλισμός» (:θανάτωση με ραβδισμό 1.200 αριστοκρατών)  
β) ίδρυση ανεξάρτητου Μεσσηνιακού κράτους με πρωτεύουσα την Μεσσήνη  
 γ) ιδρυση Αρκαδικής Συμπολιτείας με πρωτεόυσα την Μεγαλόπολη  
 
 
371 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Φρασικλείδης  
371 π.Χ.: Αθήναι: αμέσως μετά την μάχη των Λεύκτρων στην Βοιωτία  
371 π.Χ.: Αθήνα: άμεση αλλαγή προσανατολισμού της εξωτερικής πολιτικής 
Αθηνών  
371 π.Χ.: Αθήναι: Καλλίστρατος «αρχή της ισορροπίας των δυνάμεων» 
371 π.Χ.: Αθήναι: Καλλίστρατος – συμμαχία Αθήνας και Σπάρτης  
  
 
371 π.Χ.: Αθήναι – Β’ Αθηναϊκή συμμαχία:  
Το παράδοξον της Β’ Αθηναϊκής συμμαχίας  
Το 371 π.Χ. όπου ήταν η εποχή της μεγάλης ακμής της Αθηναϊκής συμμαχίας, 
με την πτώση της Σπάρτης (μάχη των Λεύκτρων) έχουμε άμεσα και την 
βασική αιτία της παρακμής της. Η Β’ Αθηναϊκή συμμαχία είχε συσταθεί για 
να απελευθερώσει τους Ελληνες από την ηγεμονία των Σπαρτιατών. Τώρα 
όμως η Σπάρτη είχε χάσει την ηγεμονία της. Ο βασικός λόγος λοιπόν της 
σύστασης της Β’ Αθηναϊκής συμμαχίας είχε εκλείψει.  
 
 
371 π.Χ.: Θεσσαλία: Ιάσων ο Φεραίος (:ταγός Θεσσαλών  
   < Ιάσων ο Φεραίος: 371 – 370 π.Χ. >  
 
 
 
370 π.Χ.:  
 
370 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Δυσκίνητος  
 
 
370 π.Χ.: Σπάρτη: επώνυμος έφορος ο Αντιαλκίδας  
370 π.Χ.: Σπάρτη: τέλος βασιλείας Αγησίπολις Β’ (:Αγιάδαι) 
370 π.Χ.: Σπάρτη: άνοδος βασιλείας Κλεομένης Β’ (:Αγιάδαι) 
 < Κλεομένης Β’ (αδελφός Αγησιπόλιδος Β’): 370 π.Χ. – 309 π.Χ. (Αγιάδαι) >  
 
 
370 π.Χ.: Αθήναι (Λήναια): νικητής ο Αμεινίας, τραγικός υποκριτής  
 
 
370 π.Χ.; Μακεδονία: θάνατος Αμύντα Γ’    <κατ’ άλλους στα 369 π.Χ.>  
370 π.Χ.:Μακεδονία: τέλος Αμύντας Γ’ (393 π.Χ. – 370 π.Χ.)  
370 π.Χ.: Μακεδονία: ο Αμύντας Γ’ (δισέγγονος του Αλεξάνδρου Α’)  
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    < ο Αμύντας Γ’ είναι ο 14ος βασιλεύς της δυναστείας των Αργεαδών >  
 
   
370 π.Χ.: Μακεδονία: άνοδος στο θρόνο Αλέξανδρος Β’  
       < Αλέξανδρος Β’: 370 π.Χ. – 369 π.Χ.>  
       < ο Αλέξανδρος Β’ είναι ο 15ος βασιλεύς των Αργεαδών >  
 
 
370 π.Χ.: Θεσσαλία: δολοφονία Ιάσονος των Φερών  
370 π.Χ.: Θεσσαλία: Πολύδωρος ο Φεραίος (:ταγός των Θεσσαλών)  
370 π.Χ.: Θεσσαλία: Πολύφρων ο Φεραίος (:ταγός των Θεσσαλών)  
   < Πολύφρων ο Φεραίος: 370 – 369 π.Χ.>  
 
 
370 π.Χ.: Αρκαδία: Φλειούς: κατάληψη από το Αργος του λόφου Τρικάρανον  
370 π.Χ.: Αργος: με κατάληψη του λόφου Τρικάρανον χρησιμοποιούν τον 
λόφο ως ορμητήριο εναντίον του Φλειούντος (: πόλης συμμάχου της Σπάρτης)  
 
 
 
 
369 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων Λυσίστρατος  
 
369 π.Χ.: Αθήναι: αποστολή εκστρατευτικού σώματος προς βοήθειαν των 
Λακεδαιμονίων κατά των Θηβαίων  
369 π.Χ.: Αθήναι: καταδίκη του Ξενοκλείδη (Αθηναίου ποιητή) σε ατιμία 
369 π.Χ.: Αθήναι: επιβολή ατιμίας σε Ξενοκλείδη (Αθηναίο ποιητή) για 
«αστρατεία» (:λόγω της μη συμμετοχής του στο εκστρατευτικό σώμα των 
Αθηναίων προς βοήθειαν Λακεδαιμονίων)  
369 π.Χ.: Σπάρτη: κατάληψη Ορχομενού Αρκαδίας 
369 π.Χ.: Σπάρτη: μάχη Σπάρτης με Αρκαδική συμπολιτεία (ήττα Σπάρτης)  
369 π.Χ.: Αρκάδες, Ηλείοι, Αργείοι: κοινή αποστολή πρέσβεων προς Αθήνα 
για αίτηση βοήθειας  
369 π.Χ.: Αθήναι: απόρριψη αιτήματος κοινής αντιπροσωπείας Αρκάδων, 
Αργείων, Ηλείων 
369 π.Χ.: Αρκάδες, Ηλείοι, Αργείοι: στρέφονται για βοήθεια προς τη Θήβα  
369 π.Χ.: Θήβα: συμμαχία με Αρκάδες, Αργείους, Ηλείους κατά 
Λακεδαιμονίων 
369 π.Χ.: Θήβα: ο θηβαϊκός στρατός σε Πελοπόννησο  
 
369 π.Χ.: Σπάρτη: ζητά βοήθεια Αθήνας  
369 π.Χ.: Αθήναι: στέλνει βοήθεια σε Σπάρτη  
369 π.Χ.: Αθήναι: συμμαχία Αθήνας με Σπάρτη (κατά Θήβας)  
369 π.Χ.: Αθήναι: ο Ιφικράτης (στρατηγός) με 12.000 άνδρες στη 
Πελοπόννησο προς βοήθειαν Σπάρτης (κατά Θηβαίων)  
369 π.Χ.: Αθήναι: συμφιλίωση Αθήνας με Ξενοφώντα 
369 π.Χ.: Αθήναι: οι Αθηναίοι ανακαλούν το διάταγμα εξορίας του 
Ξενοφώντα  
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369 π.Χ.: Μακεδονία: θάνατος Αλέξανδρος Β’ (γιος του Αμύντας Γ’ και της 
Ευρυδίκης) 
369 π.Χ.: Μακεδονία: άνοδος στο θρόνο Πτολεμαίος της Αλώρου 
(:σφετεριστής) 
        < Πτολεμαίος της Αλώρου: 369 π.Χ. – 365 π.Χ.>  
        < ο σφετεριστής Πτολεμαίος της Αλώρου είναι ο 16ος βασιλεύς της 
δυναστείας των Αργεαδών ή Τημενιδών >  
 
369 π.Χ.: Θεσσαλία: Αλέξανδρος ο Φεραίος (:ταγός των Θεσσαλών)  
  < Αλέξανδρος ο Φεραίος: 369 – 358 π.Χ. >  
 
369 π.Χ.: Αρκαδία: ίδρυση Μεγαλόπολης από Επαμεινώνδα  
369 π.Χ.: Μεσσηνία: απελευθέρωση Μεσσηνίας από Επαμεινώνδα  
 
 
368 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Ναυσιγένης  
 
368 π.Χ.: Θήβα: ο Φίλιππος Β’ ως όμηρος στη Θήβα  
        < 368 π.Χ. – 365 π.Χ.: Θήβα: τριετής ομηρία του Φιλίππου Β’ σε Θήβα > 
368-365 π.Χ. Φίλιππος Β Όμηρος σε Θήβα (τριετής)  
  < Στη Θήβα ο Φίλιππος Β’ έρχεται σε γνώση με τις στρατιωτικές τεχνικές 
του Επαμεινώνδα «λοξή φάλαγγα» >  
 
368 π.Χ.: Αθήναι: ανεπιτυχής απόπειρα ανακατάληψης της Αμφίπολης 
(Ιφικράτης)  
368 π.Χ.: Αμφίπολη: εκστρατεία του Ιφικράτη (ανεπιτυχής)  
 
 
 
 
368 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (103η Ολυμπιάδα) 
368 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (103η Ολυμπιάδα): Πυθόστρατος, Αθηναίος, 
στάδιον 
368 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (103η Ολυμπιάδα): Αστυάναξ, Μιλήσιος, 
παγκράτιον 
368 π..Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (103η Ολυμπιάδα): Δαμίσκος, Μεσσήνιος, 
στάδιον παίδων 
368 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (103η Ολυμπιάδα): Ευρυλεωνίδος, 
Λακεδαιμονίου, συνωρίς  
 
 
368 π.Χ.: Σικελία: Γ’ Καρχηδονιακός πόλεμος του Διονυσίου  
368 π.Χ.: Σικελία: εκστρατεία Διονυσίου πρεσβυτέρου εναντίον 
καρχηδονιακής επικράτειας στη Σικελία  
 < δυνάμεις Διονυσίου πρεσβυτέρου: 30.000 πεζοί, 3.000 ιππείς, 300 τριήρεις)  
368 π.Χ.: Σικελία: ο Διονύσιος εκστρατεύει κατά του Σελινούντος, Εντελλας, 
Ερυκας 
368 π.Χ.: Σικελία: ο Διονύσιος πολιορκεί το Λιλύβαιο  
368 π.Χ.: Σικελία: ο Διονύσιος ο πρεσβύτερος υποχωρεί από το Λιλύβαιον  



 

27
0 

 
367 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Πολύζηλος  
 
367 π.Χ.: Αθήναι: Πλάτων: έναρξη τρίτης συγγραφικής περιόδου Πλάτωνος  
< τρίτη περίοδος Πλάτωνος: 367 π.Χ. – 347 π.Χ. >  
< έργα τρίτης περιόδου Πλάτωνος: Θεαίτητος, Παρμενίδης, Φαίδρος, 
Σοφιστής, Πολιτικός, Φίληβος, Τίμαιος, Κριτίας, Νόμοι >  
 
 
 
367 π.Χ.: Αθήναι: Ακαδημία: ο Αριστοτέλης 17 ετών εγγράφεται μαθητής 
στην Ακαδημία του Πλάτωνος  
367 π.Χ.: Αθήναι: Ο Αριστοτέλης θα παραμείνει στην «Ακαδημία» για είκοσι 
συναπτά έτη  
367 π.Χ.: Αθήναι: Αριστοτέλης, 18 ετών, στην «Ακαδημία» του Πλάτωνος (367 
π.Χ.)  
Ο Αριστοτέλης ως σπουαστής στην «Ακαδημία» του Πλάτωνος: 367 π.Χ. – 347 
π.Χ. (20 έτη)         
 
 
367 π.Χ.: Αθήναι: Ο Αριστοτέλης όταν ενεγράφη στην «Ακαδημία» δεν 
βρήκε τον Πλάτωνα, ο οποίος απουσίαζε στο τρίτο ταξίδι του στη Σικελία  
 
< Αριστοτέλης: 367 π.Χ. – 347 π.Χ. (έργα 1ης συγγραφικής περιόδου)  
 - Κατηγορίαι 
 - Περί Ερμηνείας  
 - Τοπικά  
 - Αναλυτικά πρότερα 
 - Αναλυτικά ύστερα  
 - Ποιητική  
 - Ρητορική (: τα 2 πρώτα βιβλία και το 3ο βιβλίο) 
 - Ηθικά Μεγάλα  
- Φυσικά (:μέρος των Φυσικών) 
- Περί γενέσεως και φθοράς 
 - Μετά τα Φυσικά  (:μέρος του: «Μετά τα Φυσικά») 
- Ηθικά Ευδήμια   >  

 
 
 
 
367 π.Χ.: Αθήναι: (Λήναια): νίκη Διονυσίου του πρεσβυτέρου «Εκτορος 
λύτρα»  
367 π.Χ.: (έαρ): Αθήναι:  θάνατος Διονυσίου του πρεσβυτέρου (64 ετών) 
τυράννου Συρακουσών  
367 π.Χ.: θάνατος Διονυσίου του πρεσβυτέρου: αποδίδεται στις καταχρήσεις 
με τις οποίες εορτάσθηκε η νίκη του στα Λήναια  
367 π.Χ.: (έαρ): Συρακούσαι: άνοδος στην εξουσία Διονύσιος ο νεώτερος (: 
πρωτότοκος γιος Διονυσίου του πρεσβυτέρου και της Δωρίδος)  
367 π.Χ.: Συρακούσαι: Διονύσιος ο νεώτερος έχει την υποστήριξη των 
μισθοφόρων  



 

27
1 

367 π.Χ.: Συρακούσα: ο Πλάτων 2ο ταξίδι στη Σικελία  
367 π.Χ.: άφιξη του Πλάτωνος για δεύτερη φορά στη Σικελία τώρα επί 
Διονυσίου, Β’ του νεωτέρου  
367 -365 π.Χ.: Σικελία: ο Πλάτων ουσιαστικά αιχμάλωτος για δύο χρόνια του 
Διονυσίου Β’  
365 π.Χ.: Σικελία: ο Δίων (φίλος Πλάτωνος) εξορίζεται από τον Διονύσιο Β’  
365 π.Χ.: Αθήναι: επιστροφή Πλάτωνος από Σικελία  
365 π.Χ.: Αθήναι: ο Δίων, εξόριστος από τις Συρακούσες, έχει καταφύγει 
στην Αθήνα  
 
 
 
367 π.Χ. (ή: 366 π.Χ.) : Ωρωπός: κατάληψη από Θήβα  
367 π.Χ. (ή: 366 π.Χ.): Ωρωπός: οι Θηβαίοι καταλαμβάνουν τον Ωρωπό για 
λογαριασμό του Θεμίστωνος, τυράννου της Ερέτριας  
367 π.Χ. (: ή 366 π.Χ.) : Αθήναι: απώλεια του Ωρωπού  
 
 
 
367 π.Χ.: (έαρ): Σικελία: θάνατος Διονύσιος Α’, τύραννος Συρακουσών 
 
367 π.Χ.: Σικελία: Συρακούσαι: άνοδος στην εξουσία Διονύσιος Β’  
 
 
366 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Κηφισόδωρος  
 
366 π.Χ.: Αθήναι: ο Δημοσθένης ενηλικιώνεται  
 
366 π.Χ.: Αρκαδία: ο Αθηναίος πρεσβευτής Καλλίστρατος θέλει να πείσει 
τους Αρκάδες να μην συμμαχήσουν με το Αργος και τη Θήβα  
366 π.Χ.: Καλλίστρατος: (τα επιχειρήματα του Καλλιστράτου για να πείσει 
τους Αρκάδες: ο μύθος στην υπηρεσία της πολιτικής προπαγάνδας: ο 
Καλλίστρατος στο λόγο του προς τους Αρκάδες τόνισε τα εγκλήματα που 
είχαν γίνει από αυτές τις δύο πόλεις (Αργος, Θήβα) στα μυθικά χρόνια 
(:ιδιαίτερα τη μητροκτονία του Ορέστη, πατροκτονία Οιδίποδα) 
366 π.Χ.: Αρκαδία: η απάντηση του Επαμεινώνδα (:Θήβα) στα επιχειρήματα 
του Καλλιστράτου: ο Επαμεινώνδας ανταπάντησε χρησιμοποιώντας και 
αυτός τον μύθο στην υπηρεσία της πολιτικής προπαγάνδας: Μπορεί 
πράγματι αυτά να ήταν έτσι, αλλά οι Αθηναίοι ήταν εκείνοι (σύμφωνα με τον 
μύθο) που δέχθηκαν και τον Ορέστη και τον Οιδίποδα στη χώρα τους, ενώ 
αντιστοίχως οι Αργείοι είχαν εκδιώξει τον Ορέστη και  οι Θηβαίοι τον 
Οιδίποδα 
 

 
 
 
366 π.Χ.: Τριφυλία: βρίσκεται υπό την κατοχή των Αρκάδων  
< η Τριφυλία: το μήλον της έριδος μεταξύ Ηλείων και Αρκάδων >  
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365 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Χίων  
365 π.Χ.: Αθήναι: ο Τιμόθεος εξαναγκάζει τη Σάμο να προσχωρήσει σε Β΄Αθ. 
Συμμαχία 
365 π.Χ.: Αθήναι: εγκατάστατση αθηναίων κληρούχων στη Σάμο  
365 π.Χ.: Αθήναι: Τιμόθεος εξαναγκάζει τη Σηστό να προσχωρήσει σε Β’ Αθ. 
Συμμαχία 
 
 
365 π.Χ.: Αθήναι: 2η απόπειρα ανακατάληψης της Αμφίπολης  
365 π.Χ.: Αμφίπολη: εκστρατεία Τιμόθεου (ανεπιτυχής) 
 < η 2η ανεπιτυχής προσπάθεια της Αθήνας για ανακατάληψη της Αμφίπολης> 
 
 
365 π.Χ.: Μακεδονία: τέλος Πτολεμαίος της Αλώρου (σφετεριστής) 
365 π.Χ.: Μακεδονία: ο Πτολεμαίος της Αλώρου ως σφετεριστής από το 369 
π.Χ. έως το 365 π.Χ.  
 
 
365 π.Χ.: Μακεδονία: άνοδος στο θρόνο Περδίκκας Γ’   (:Αργεάδαι)  
            < Περδίκκας Γ’: 365 π.Χ. – 359 π.Χ.>  (: έτη βασιλείας του)  
      < ο Περδίκκας Γ’: δευτερότοκος υιός του Αμύντα Γ’  και της Ευρυδίκης>  
        < o Περδίκκας Γ’: αδελφός του Φιλίππου Β’ >  
 
 
365 π.Χ.: Μακεδονία: επάνοδος Φίλιππος Β’ σε Μακεδονία  
365 π.Χ.: Μακεδονία: ο Περδίκκας Γ’ αναθέτει στον Φίλιππο εξουσίες 
στρατιωτικές  
 
 
 
 
365 π.Χ.:Συρακούσαι:γένν.  Φιλήμων (:ποιητής της Νέας Αττικής Κωμωδίας) 
   < Φιλήμων (Νέα Αττική Κωμωδία): 365/360 π.Χ. – 264 π.Χ. >  
   < Φιλήμων: γεννήθηκε στις Συρακούσες / Ανταγωνιστής του Μενάνδρου. 
Σύγχρονος αλλά λίγο μεγαλύτερος ηλικιακά του Μενάνδρου. Ζει και 
δημιουργεί στην Αθήνα. Για ένα διάστημα δημιουργεί στην Αλεξάνδρεια.  
Ο Φιλήμων συνέγραψε 97 κωμωδίες (: διασώζονται 60 τίτλοι έργων του) 
Κωμωδίαι Φιλήμωνος (Νέα Κωμωδία):  
-«Μυρμιδόνες» (μυθολογικό περιεχόμενο) 
-«Παλαμήδης» (:μυθολογικό περιεχόμενο >  
-«Πάριο μάρμαρο»   (327 π.Χ.) 
-«Πανήγυρις» (την έγραψε στην Αλεξάνδρεια) 
-«¨Εμπορος»  
-ο «Θησαυρός» 
-το «Φάσμα»  >  
 
364 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Τιμοκράτης  
364 π.Χ.:Αθήναι: (Μ. Διονύσια): ο αυλητής Αρατος, Αργείος, νικητής σε χορό 
ανδρών Ερεχθηϊδος φυλής στα Διονύσια   
364 π.Χ.: Αθήναι: (Λήναια): νίκη του Ηφαιστίωνος, τραγικού υποκριτού  
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364 π.Χ.: Αθήναι:  
 
 
364 π.Χ.: Αθήναι: εξορία Καλλίστρατος  (ίσως και 363 π.Χ.)  
364 π.Χ.: Αθήναι: ο Καλλίστρατος εξορίζεται επειδή όταν οι Θηβαίοι 
κατέλαβαν τον Ωρωπό, οι Σπαρτιάτες δεν βοήθησαν τους Αθηναίους <: ενώ 
στα 371 π.Χ. ο Καλλίστρατος, μετά την μάχη στα Λεύκτρα, και την ήττα των 
Σπαρτιατών από τους Θηβαίους, είχε προτείνει την σύναψη συμμαχίας 
Αθήνας και Σπάρτης : «δόγμα της ισορροπίας των δυνάμεων»>  
364 π.Χ.: ο Καλλίστρατος, εξόριστος, καταφεύγει στη Θράκη  
364 π.Χ.: Αθήναι (Μ. Διονύσια): νικητής χορός ανδρών Ερεχθηίδος φυλής  
364 π.Χ.: Αθήναι (Μ. Διονύσια): ο Αρατος, Αργείος, αυλητής νικητής σε χορό 
ανδρών Ερεχθηίδος φυλής στα Μ. Διονύσια  
 
364 π.Χ.: εκστρατεία του Πελοπίδα σε Θεσσαλία 
364 π.Χ.: μάχη στις Κυνός Κεφαλές: θάνατος του Πελοπίδα  
364 π.Χ.: Θεσσαλία: θάνατος του Πελοπίδα  
 
 
364 π.Χ.: Βυζάντιον: αποστασία από Β’ Αθ. Συμμ.  
364 π.Χ.: Βυζάντιον: προσχωρεί στη Βοιωτική συμμαχία  
364 π.Χ.: Αθήναι: αρνητικές επιπτώσεις για το εμπόριον της Αθήνας με την 
αποστασία του Βυζαντίου από την Β’ Αθ. Συμμ.  
 
 
364 π.Χ.: Εύξεινος Πόντος: Ηράκλεια εγκαθίδρυση τυραννίας  
364 π.Χ.: Ηράκλεια Ευξείνου Πόντου: ο Κλέαρχος εγκαθιδρύει τυραννία  
< Ο Κλέαρχος ήταν μαθητής του Ισοκράτους και του Πλάτωνος. Είχε μεγάλη 
μόρφωση.  
Ο Κλάρχος ήταν αρχηγός μισθοφόρων.  
364 π.Χ.: Ηράκλεια Πόντου: η ολιγαρχική κυβέρνηση (μόνον 600 πολίται 
είχαν το δικαίωμα του πολίτη) μπροστά στον κίνδυνο κοινωνικής 
επανάστασης ζητά την βοήθεια του Επαμεινώνδα που βρίσκεται στο 
Βυζάντιο. Ο Επαμεινώνδας δεν προσφέρει βοήθεια 
364 π.Χ.: Ηράκλεια Πόντου: η ολιγαρική κυβέρνηση της Ηράκλειας μπροστά 
στον κίνδυνο κοινωνικής επανάστασης ζητά την βοήθεια του επιφανούς 
πολίτη, του Κλεάρχου, τον οποίον η ίδια είχε εξορίσει.  
364 π.Χ.: Ηράκλεια Πόντου: ο Κλέαρχος υπηρετούσε ως αρχηγός 
μισθοφόρων στον γειτονικό δυνάστη Μιθριδάτη  
364 π.Χ.: Ηράκλεια Πόντου: ο Κλέαρχος δέχεται την πρόταση των 
ολιγαρχικών για βοήθεια αλλά τήρησε διαφορετική στάση 
364 π.Χ.: Ηράκλεια Πόντου: ο Κλέαρχος περικύκλωσε το βουλευτήριο, 
συνέλαβε τους ολιγαρχικούς βουλευτές, δήμευσε τις περιουσίες τους και 
απελευθέρωσε τους δούλους 
364 π.Χ.: Ηράκλεια Πόντου: ανεπιτυχής προσπάθεια ολιγαρχικών να 
ανακαταλάβουν την εξουσία  
364 π.Χ.: Ηράκλεια Πόντου: ο Κλέαρχος εγκαθιδρύει τυραννία  
   < Ηράκλεια Πόντου: δυναστεία του Κλεάρχου: 364 π.Χ. – 287 π.Χ. >  
   < Ο Κλέαρχος ήταν μαθητής του Ισοκράτους και του Πλάτωνος. Είχε 
μεγάλη μόρφωση.  
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Ο Κλέαρχος ως προς τους μεν Ελληνες δεν έφερε τον τίτλο: «βασιλεύς». Ο 
Κλάρχος ως προς τους άλλους (μη Ελληνες) παρουσιαζόταν ως «βασιλεύς» 
και ως «γιος του Διός», απαιτούσε μάλιστα θεϊκές τιμές. >  
 
 
 
 
 
364 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώενες (104η Ολυμπιάδα) 
364 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώενες (104η Ολυμπιάδα): Φωκίδης, Αθηναίος, 
στάδιο ή πάλη  
364 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (104η Ολυμπιάδα): Σώστρατος, Σικυώνιος, 
παγκράτιον 
364 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (104η Ολυμπιάδα): Υσμων, Ηλείος, πένταθλον  
364 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (104η Ολυμπιάδα): Ευβώτα, Κυρηναίου, 
τέθριππον 
364 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (104η Ολυμπιάδα): Αρχίας, Υβλαίος, αγών 
κηρύκων  
 
 
363 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Χαρικλείδης  
    (363 π.Χ: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Τιμοκράτης;)  
363 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Τιμοκράτης  
363 π.Χ.: Αθήναι: Τιμόθεος εκστρατεύει σε Βυζάντιο  
 
 
363 π.Χ.: Αθήναι: ο Δημοσθένης 23 ετών  
363 π.Χ.: Αθήναι: ο Δημοσθένης τριήραρχος (1η φορά)  
363 π.Χ.: Αθήναι: Δημοσθένης (23 ετών): εκκίνηση αγωγής κατά Αφόβου  
( 5 «επιτροπικοί»: η δικαστική διαμάχη κρατά 6 χρόνια. Δικαιώνεται τελικώς 
ο Δημοσθένης κατά των επιτρόπων της περιουσίας του) 
 
 
 
363 π.Χ.: Αθήναι (Λήναια): νίκη του τραγικού υποκριτή: Αρηξις  
363 π.Χ.: Αθήναι: (Λήναια): Θεοδωρίδης, «Μήδεια» (Τραγωδία) 
363 π.Χ.: Αθήναι: (Λήναια): Θεοδωρίδης, «Φαέθων» (Τραγωδία)  
 
362 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Μόλων  
 
 
362 π.Χ.: Αθήναι: 3η απόπειρα ανακατάληψης της Αμφίπολης (:ανεπιτυχής) 
362 π.Χ.: Αμφίπολη: εκστρατεία Καλλισθένη (Αθ. Στρατηγού): (:ανεπιτυχής)  
 
362 π.Χ.: Θήβα: Επαμεινώνδας 4η εισβολή σε Πελοπόννησο  
362 π.Χ.: Θήβα: Επαμεινώνδας: καλεί Φωκείς να τον ακολουθήσουν στην 
εκστρατεία του στην Πελοπόννησο  
362 π.Χ.: Φωκείς: αρνούνται να βοηθήσουν τον Επαμεινώνδα κατά την 
εκστρατεία του στην Πελοπόννησο  
362 π.Χ.: Θήβα: η βοιωτική ηγεσία αποφεύγει την χρήση βίας κατά των 
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Φωκέων  
362 π.Χ.: Θήβα: χρησιμοποιεί την μεγάλη επιρροή που διαθέτει στο συνέδριο 
της «δελφικής» αμφικτυονίας για να πιέσει τους Φωκείς  
 
362 π.Χ.: μάχη Μαντινείας (στην Αρκαδία) ( Θήβα vs Σπάρτη και Αθήνα)  
362 π.Χ.: μάχη Μαντινείας: ο Επαμεινώνδας νικά τον συνασπισμό 
Σπαρτιατών και Αθηναίων  
362 π.Χ.: μάχη Μαντίνειας: Επαμεινώνδας «λοξή φάλαγγα»  
362 π.Χ.: μάχη Μαντινείας: στη διάρκεια της μάχης φονεύεται ο 
Επαμεινώνδας  
362 π.Χ.: μάχη Μαντινείας: θάνατος του Επαμεινώνδα  
362 π.Χ.: μάχη Μαντινείας: παρά την νίκη τους οι Θηβαίοι χάνουν την 
στρατιωτική ιδιοφυϊα τους (: Επαμεινώνδα)  
362 π.Χ.: μάχη Μαντινείας: τέλος Θηβαϊκής ηγεμονίας (371 π.Χ. – 362 π.Χ.)  
 
362 π.Χ.: μάχη Μαντίνειας: Γρύλλος, γιος Ξενοφώντος, υπηρετεί στο 
αθηναϊκό ιππικό και φονεύεται στην μάχη της Μαντίνειας πολεμώντας 
γενναία υπέρ των Αθηνών  
 
 
 
361 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Νικόφημος  
361 π.Χ.: Αθήναι: επιστροφή εξόριστου Καλλίστρατου σε Αθήνα (χωρίς 
άδεια) 
361 π.Χ.: Αθήναι: ο Καλλίστρατος (εξόριστος από τα 364 π.Χ.) επειδή 
επέστρεψε χωρίς άδεια θανατώθηκα  
361 π.Χ.: Αθήναι: εκτέλεση Καλλίστρατος  
361 π.Χ.: Θεσσαλία: Αγέλαος ο Φαρσάλιος (:άρχων των Θεσσαλών)  
 
 
361 π.Χ.: Δελφοί: Δελφικός κατάλογος εισφορών υπέρ του ναού του 
Απόλλωνος, επί άρχοντος Αισχύλου  
 
 
361 π.Χ.: Σικελία (Συρακούσαι): ο Πλάτων 3ο ταξίδι στη Σικελία  
361 π.Χ.: Σικελία (Συρακούσαι): σε αυτό το τρίτο ταξίδι του ο Πλάτων 
φέρνει τώρα μαζί και  μαθητές του  
361 π.Χ.: Σικελία: τρίτο ταξίδι Πλάτωνος σε Σικελία: Πλάτων, Σπεύσιππος, 
Ξενοκράτης, Εύδοξος, Ελικών 
361 π.Χ.: Σικελία: ο Πλάτων μαζί με μαθητές του στον Διονύσιο Β’, τον 
πρεσβύτερο  
361 π.Χ.: Αθήναι: τον Πλάτωνα στην διεύθυνση της Ακαδημίας αναπληρώνει 
ο Ηρακλείδης από τον Πόντο  
361 π.Χ.: Σικελία (Συρακούσαι): αδύνατον να πεισθεί ο Διονύσιος Β’ να 
θεμελιώσει την «Πολιτεία» 
 
 
 
360 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Καλλιμήδης  
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360 π.Χ.: Αθήναι: 4η απόπειρα ανακατάληψης της Αμφίπολης (:ανεπιτυχής) 
360 π.Χ.: Αμφίπολη: εκστρατεία Τιμόθεου (η 2η εκστρατεία του Τιμόθεου): 
<:ανεπιτυχής> 
 < οι Αθηναίοι είχαν αποπειραθεί 4 φορές να ανακαταλάβουν την Αμφίπολη, 
ανεπιτυχώς: (369 π.Χ.:Ιφικράτης, 365 π.Χ.:Τιμόθεος, 362 π.Χ.: Καλλισθένης, 
360 π.Χ.: Τιμόθεος) >  
 
 
 
 
360 π.Χ.: Αθήναι: επιστροφή Πλάτωνος από τρίτο ταξίδι του σε Σικελία 
360 π.Χ.: Αθήναι: επιστροφή Πλάτωνος από Σικελία (μεγάλη απογοήτευση) 
 
 
 
 
360 π.Χ.: Φωκείς: καλλιεργούν  το Κρισσαίον πεδίον (:αφορμή του Γ’ Ιερού 
Πολέμου) 
360 π.Χ. – 356 π.Χ.: Φωκείς καλλεργούν το Κρισσαίον πεδίεον  
 
 
 
360 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (105η Ολυμπιάδα) 
360 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (105η Ολυμπιάδα): Πώρος, Κυρηναίος, στάδιον 
360 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (105η Ολυμπιάδα): Σώστρατος, Σικυώνιος, 
παγκράτιον 
360 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (105η Ολυμπιάδα): Αγήνωρ, Θηβαίος, πάλη 
παίδων 
360 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (105η Ολυμπιάδα): Αρχίας, Υβλαίος, αγών 
κηρύκων  
 
 
360 π.Χ.: (Κεραμεική): Απουλήϊα: καλυκωτός κρατήρας (του ζωγράφου του 
Λυκούργου): θέμα του: η μανία του Λυκούργου  (Λονδίνο, British Museum)  
  
 
 
 
 
 
 
359 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Ευχάριστος  
359 π.Χ.: Αθήναι: ο Δημοσθένης τριήραρχος (2η φορά / η 1η στα: 363 π.Χ.)  
359 π.Χ.: Αθήναι (Θαργήλια): νικητής ο αυλητής Αλκάθοος (ή Αλκάθους), ο 
Σικυώνιος, ως αυλητής σε χορό παίδων της Ιπποθωντίδος και Κεκροπίδος 
φυλής  
 
 
359 π.Χ.: Μακεδονία: συντριβή Μακεδόνων από Ιλλυριούς  
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359 π.Χ.  Μακεδονία: οι Ιλλυριοί συντρίβουν τους Μακεδόνες 
359 π.Χ.: Μακεδονία: ήττα Μακεδόνων από Ιλλυριούς (: 4.000 Μακεδόνες 
νεκροί) 
359 π.Χ.: Μακεδονία: θάνατος Περδίκκα Γ’   στο πεδίον της μάχης  
           < Περδίκκας Γ’ στη βασιλεία: 365 π.Χ. – 359 π.Χ.>  
359 π.Χ. Μακεδονία: νεκρός ο Πέρδικκος   4000 Μακεδόνες νεκροί 
359 π.Χ.: Μακεδονία: άτυπη ανάρρηση Φίλιππου Β'  
359 π.Χ.; Μακεδονία: άνοδος στο θρόνο Φίλιππος Β’ (: ως επίτροπος του 
Αμύντα Δ’ ) 
  < ο Αμύντας Δ’: ανήλικος γιος του Περδίκκα Γ’/ ανηψιός του Φιλίππου Β’ >  
   < ο Φίλιππος Β’ από το 357 π.Χ.: κανονικά στο θρόνο >  
 
359 π.Χ.: Μακεδονία: τρεις ανταπαιτηταί του θρόνου της Μακεδονίας έναντι 
του Φιλίππου Β’  
α) Αρχέλαος: γιος του Αμύντα Γ’ και της Γυγαίας (ο Αρχέλαος: ετεροθαλής 
αδελφός του Φιλίππου Β’)  
α) Παυσανίας: Τον Παυσανία υποστηρίζουν οι Θράκες από τον Στρυμόνα, 
ηγεμών των Θρακών ο Βερσιάδης  
γ) Αργαίος: Τον Αργαίο υποστηρίζουν οι Αθηναίοι  
 
 
359 π.Χ.: Μακεδονία: Φίλιππος Β’ υπόσχεται σε Αθηναίους ότι θα 
ελευθερώσει την Αμφίπολη  
359 π.Χ.: οι Αθηναίοι εγκαταλείπουν την στήριξή τους προς τον Αργαίο 
(ανταπαιτητή) 
359 π.Χ.: Μακεδονία: Μεθώνη (Χαλκιδικής): Φίλιππος Β’ νικά τον Αργαίο  
359 π.Χ.: Μεθώνη (Χαλκιδικής): σύλληψη και εκτέλεση του Αργαίου 
(:ανταπαιτητή) 
 
359 π.Χ.: Μακεδονία: γάμος Φίλιππος Β’ με Αυδάτα (Ιλλυρίδα) 
< Ο γάμος του Φιλίππου Β’ με την Ιλλυρίδα Αυδάτα γίνεται για πολιτικούς 
λόγους. Ετσι ο Φίλιππος Β’ δημιουργεί φιλικές σχέσεις με Ιλλυριούς.  
Από τον γάμο του Φιλίππου Β’ και της Αυδάτας γεννάται η κόρη τους Κυάνη 
ή Κυνάνη. >   
 
359 π.Χ.: Μακεδονία: Φίλιππος Β’ θανατώνει τον Αρχέλαο (: γιο του Αμύντα 
Γ’)  
359 π.Χ.: Μακεδονία: θανάτωση Αρχελάου (: από Φίλιππο Β’)  
359 π.Χ.: Μακεδονία: εκτέλεση Αρχέλαος με εντολή Φιλίππου Β’  
            < Αρχέλαος: γιος του Αμύντα Γ’ και της Γυγαίας  
            < Αρχέλαος: ετεροθαλής αδελφός του Φιλίπου Β’>   
 
 
359 π.Χ.: Μακεδονία: Φίλιππος Β’ εξαγοράζει τον Κότυ, βασιλιά των 
Θρακών, τον υποστηρικτή του άλλου ανταπαιτητή του θρόνου της 
Μακεδονίας, του Παυσανία  
 
 
 
359 π.Χ.: Περσία: άνοδος στο θρόνο των Αχαιμενιδών ο Αρταξέρξης Γ’, ο 
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Ωχος  
   < Αρταξέρξης Γ’, ο Ωχος: 359 π.Χ. – 338 π.Χ. >  
 
 
358 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Κηφισόδοτος  
 
 
 
 
 
358 π.Χ.: (θέρος): μάχη στην πεδιάδα της Πελαγονίας: ο Φίλιππος Β’ νικά 
τους Ιλλυριούς  
358 π.Χ.: (θέρος): Φίλιππος Β’ νικά τους Ιλλυριούς (Πελαγονία)  
 
 
358 π.Χ.: Καρία: ο Μαύσωλος, σατράπης της Καρίας, βοηθά τη Ρόδο, ΄Χίο, 
και Κω να αποστατήσουν από την Β’ Αθηναϊκή συμμαχία  
 
 
 
 
 
358 π.Χ.: Αθήναι: στέλνουν στην Εύβοια στρατιωτική δύναμη με διοικητή 
τον Τιμόθεο (γιο του Κόνωνος) 
358 π.Χ.: Εύβοια: ο Τιμόθεος (στρατηγός Αθηναίων) στην Εύβοια 
358 π.Χ.: Εύβοια: ο Τιμόθεος αναγκάζει τους Θηβαίους να εκκενώσουν την 
Εύβοια  
]358 π.Χ.: Εύβοια: εντάσσεται στην Β’ Αθηναϊκή συμμαχία (Τιμόθεος) 
 
 
 
358 π.Χ.: Αθήναι: εκστρατεία Αθηναίων στη Θράκη εναντίον του 
Κερσοβλέπτη 
358 π.Χ.: Αθήναι: Χάρης (στρατηγός) ηγείται της εκστρατείας στη Θράκη  
358 π.Χ.: Αθήναι: ο Αθηνόδωρος (Αθηναίος κληρούχος της Ιμβρου) έλαβε 
μέρος στην εκστρατεία των Αθηναίων εναντίον του Κερσοβλέπτη  
 
 
 
358 π.Χ.: Περσία: τέλος βασιλείας Αρταξέρξης Β’, ο Μνήμων  
        < Αρταξέρξης Β’, ο Μνήμων: 404 π.Χ. – 359/358 π.Χ. >  
 
358 π.Χ.: Περσία: Αρταξέρξης Γ’ ο Ωχος  (άνοδος σε θρόνο)  
       < Αρταξέρξης Γ’ ο Ωχος: 358 π.Χ. – 338 π.Χ.>  
 
 
357 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Αγαθοκλής  
 
357 π.Χ.: χρονιά έναρξης Συμμαχικού πολέμου  
                    < Συμμαχικός πόλεμος: 357 π.Χ. – 355 π.Χ.  
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                    < Συμμαχικός πόλεμος: Αθήναι vs Χίος, Κως, Ρόδος, Βυζάντιο, 
Μαύσωλος> 
 
357 π.Χ.: Βυζάντιο: σύναψη συμμαχίας με Ρόδο, Χίο και Κω  
357 π.Χ.: Χίος: σύναψη συμμαχίας με Βυζάντιο, Ρόδο και Κω  
357 π.Χ.: Ρόδος: σύναψη συμμαχίας με Βυζάντιο, Χίο και Κω  
357 π.Χ.: Κως: σύναψη συμμαχίας με Βυζάντιο, Χίο και Ρόδο  
357 π.Χ.: Χίος: άρνηση καταβολής συμμαχικής εισφοράς (:«συνετάξεως») σε 
Αθήνα  
357 π.Χ.: Ρόδος: άρνηση καταβολής συμμαχικής εισφοράς σε Αθήνα  
357 π.Χ.: Κως: άρνηση καταβολής συμμαχικής εισφοράς σε Αθήνα  
 
 
 
357 π.Χ.: Συμμαχικός πόλεμος: 357 π.Χ. – 355 π.Χ.   
  (Συμμαχικός πόλεμος: αποστασία ελληνικών πόλεων: Κως, Ρόδος, 
Δωδεκάνησα, Χίος, Βυζάντιον από Αθήνα – Β’ Αθηναϊκή συμμαχία)  
357 π.Χ.: Συμμαχικός πόλεμος: με τον συμμαχικό πόλεμο έχουμε κορύφωμα 
του ηγεμονικού ελλείμματος στην Ελλάδα (: Η Σπάρτη έχει πέσει, η Θήβα 
έχει πέσει, η Αθήνα χάνει την δύναμή της, δεν υπάρχει μία ελληνική δύναμη 
που να κυριαρχεί στον κυρίως ελλαδικό χώρο)  
357-355 π.Χ. Συμμαχικός Πόλεμος       Αποστασία Κνίδου και Κως 
357 π.Χ.: Συμμαχικός πόλεμος  
357 -355 π.Χ.: Κύζικος: αποστατεί από Β’ Αθηναϊκή συμμαχία  
 
357 π.Χ.: Αθήνα: στρατηγοί <δύο από τους στρατηγούς του έτους προέρχονται 
από την ίδια φυλή 
 
357 π.Χ.: Αθήναι: ο Δημοσθένης τριήραρχος (εθελοντικά / 3η φορά: τριήραρχος)   
357 π.Χ.: Αθήναι: κατά τον Συμμαχικό πόλεμο (357 -355 π.Χ.) πολλοί μέτοικοι 
έφυγαν από την Αττική (: ένδειξη οικονομικής κρίσης) 
 
 
 
357 π.Χ. Ευβοικός Πόλεμος: η Αθήνα αντιμετωπίζει την εξέγερση της Ευβοίας 
 < η εξέγερση των Ευβοέων έγινε με την υποκίνηση του Φιλίππου Β’ >  
 
 
 
357 π.Χ.: Μακεδονία: Φίλιππος Β’ κανονικά στο θρόνο  
357 π.Χ.: Μακεδονία: θάνατος της Φίλα (κόρη του Σύρρα, συζύγου του Φιλίππου 
Β’: Από αυτό τον γάμο του με την Σύρα ο Φίλιππος Β’ δεν απέκτησε παιδιά )  
 
357 π.Χ.: Μακεδονία: γάμος Φίλιππος Β’ – Ολυμπιάς (των Μολοσσών)  
357 π.Χ.: Μακεδονία: (4ος γάμος Φιλίππου Β’) 
 < Ολυμπιάς: κόρη του Νεοπτολέμου, βασιλιά των Μολοσσών>  
< Ολυμπιάς: γνωριμία με Φίλιππο Β’: Σαμοθράκη (17 ετών η Ολυμπιάς)>  
 < η Ολυμπιάς στα πρώτα χρόνια του γάμου της με τον Φίλιππο Β’ ήταν η μόνη 
πραγματική βασίλισσα, δεδομένου ότι ο Φίλιππος είχε και άλλες συζύγους, πριν 
και μετά τον γάμο του με την Ολυμπιάδα >  
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< από τον γάμο Φιλίπποο Β’ με Ολυμπιάδα γεννώνται: στα 356 π..Χ. ο 
Αλέξανδρος Γ’ (Μ.  Αλέξανδρος και ένα χρόνο αργότερα, 355 π.Χ. η 
Κλεοπάτρα) >  
 
 
 
 
357 π.Χ.: Μακεδονία: Φίλιππος Β’ πολιορκεί την Αμφίπολη  
357 π.Χ.: Αμφίπολη: πολιορκία από Φίλιππο Β’  
357 π.Χ.: Μακεδονία: Φίλιππος Β’: καταλαμβάνει την Αμφίπολη  
357 π.Χ.: Αμφίπολη: κατάληψη από Φίλιππο Β’  
357 π.Χ.: Μακεδονία: Αμφίπολη: κατάληψη από Φίλιππο Β’  
357 π.Χ.: Μακεδονία: Φίλιππος Β’: κατάληψη Αμφίπολης (: ο Φίλιππος Β’ στερεί 
από την Αθήνα μία σημαντική αποικία, οικονομικό κέντρο και σε σημαντική 
στρατηγική θέση) 
< η Αμφίπολη θα μείνει στα χέρια των Μακεδόνων από το 357 π.Χ. έως το 168 
π.Χ. Το 168 π.Χ. θα την κατακτήσουν οι Ρωμαίοι. >  
357 π.Χ.: Αθήναι: τεράστιες οι αρνητικές συνέπειες για την Αθήνα από την 
κατάληψη της Αμφίπολης από τον Φίλιππο  
 
 
356 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Ελπίνης  
 
356 π.Χ.: Αθήναι: Ισοκράτης, «Περί Ειρήνης»  
 < ο «Περί Ειρήνης» είχε σκοπό να πείσει τους Αθηναίους να συνάψουν ειρήνη με 
τις αποστάτιδες πόλεις Χίο, Ρόδο, Κω, Βυζάντιο. Ο Αριστοτέλης ονομάζει τον 
λόγο «Περί ειρήνης» ως «Συμμαχικό». Ο «Περί ειρήνης» κυκλοφόρησε ως 
πολιτικό φυλλάδιο. Δεν εκφωνήθηκε ποτέ.  
Στον «Περί ειρήνης» ο Ισοκράτης προτείνει στους Αθηναίους ειρήνη όχι μόνον 
με τους συμμάχους που αποστάτησαν αλλά και με όλους τους ανθρώπους, 
αποδεχόμενος ακόμη και τους δυσμενείς όρους της Ανταλκιδείου ειρήνης 
(387/386 π.Χ.) [:< σύγκρινε αντίφαση με τον λόγο του «Πανηγυρικό» στα 380 
π.Χ.]>  
 
356 π.Χ.: Γ΄Ιερός Πόλεμος  
 
356 π.Χ.: - 346 π.Χ.: Γ’ Ιερός πόλεμος ή Φωκικός πόλεμος (Θήβα vs Φωκίδα)  
356 π.Χ.: Θήβα: καταγγέλει Φωκείς ως ιερόσυλους στο αμφικτυονικό 
συνέδριο των 
 
 
 
356 π.Χ.: αμφικτυονικό συνέδριο Δελφών: καταδικάζει τους Φωκείς σε 
υπέρογκο χρηματικό πρόστιμο  
 
356 π.Χ.; Φωκείς: στρατηγός Φιλόμηλος από τον Λέδωνα (στρατηγός 
Φωκέων) πείθει Φωκείς για εκστρατεία κατά Δελφών  
 
356 π.Χ.: Φωκείς: (Φιλόμηλος): κατάληψη Δελφών  
 Οι Φωκείς παίρνουν από το ιερό του Απόλλωνος τους θησαυρούς με 
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πρόσχημα του δανείου, μέρος του οποίου διέθεσαν για συγκρότηση 
μισθοφορικού στρατού  
Οι Φωκείς ενισχύουν την οχύρωση του ιερού  
356 π.Χ.: Δελφοί: Φωκείς  vs Θηβαίοι, Φθιώτες, Εσπέριοι Λοκροί  
356 π.Χ.: Δελφοί: οι Φωκείς αποκρούουν την επίθεση των συνασπισμένων 
Θηβαίων, Φθιωτών, Εσπερίων Λοκρών  
356 π.Χ.; αμφικτυονικό συνέδριο κηρύσσει πόλεμο κατά Φωκέων  
356 π.Χ.: Βοιωτοί: εκστρατεύουν με πολυάριθμο στρατό κατά Φωκέων  
 
 
356 π.Χ.:(αρχές):  Μακεδονία: Φίλιππος Β’ κυριεύει την Πύδνα  
356 π.Χ.: (αρχές): Πύδνα: κατάληψη από Φίλιππο Β’  
356 π.Χ.: Μακεδονία: Φίλιππος Β’ καταλαμβάνει την Ποτείδαια  
356 π.Χ.: Μακεδονία: Φίλιππος Β’ αυτοανακηρύσσεται  βασιλεύς Μακεδονίας  
356 π.Χ.: επίσημη άνοδος Φίλιππου Β' σε θρόνο 
 
356 π.Χ.: (Ιουλ): Μακεδονία: Πέλλα: γένν. Αλέξανδρος Γ’ (υιός Φιλίππου Β’ 
– Ολυμπιάδος)  
          < Αλέξανδρος Γ – Μέγας Αλέξανδρος: 356 π.Χ. - 323π.Χ. >  
 
 
 
 
 
356 π.Χ.: έναρξη Γ’ Ιερός πόλεμος  
Γ’ Ιερός πόλεμος: 356 π.Χ. – 346 π.Χ.  
 
 
356 π.Χ.: ναυμαχία στα Εμβατα (Ελλήσποντος)  < Συμμαχικός πόλεμος >  
356 π.Χ.: ναυμαχία στα Εμβατα: ήττα Αθηναίων  
356 π.Χ.: ναυμαχία στα Εμβατα: η πιο σημαντική σύγκρουση του Συμμαχικού 
πολέμου 
 
 
 
 
356 π.Χ.: Εφεσος: ο Ηρόστρατος πυρπολεί το Αρτεμίσιον  
 
 
356 π.Χ.: (23 Ιουλ): γένν. Αλέξανδρος Γ’ (γιος Φιλίππου Β’ – Ολυμπιάδος)  
 
 
356 π.Χ. – 355 π.Χ.: Φωκικός πόλεμος  (Φωκείς εναντίον Βοιωτών)  
356 π.Χ.: Θήβα: καταγγέλει Φωκείς ως ιερόσυλους στο αμφικτυονικό συνέδριο 
επειδή οι Φωκείς καλλιεργούσαν (από το 360 π.Χ.) το Κρισσαίον πεδίον  
356 π.Χ.: αμφικτυονικό συνέδριο: καταδικάζει τους Φωκείς επιβάλλοντάς τους 
υπέρογκο χρηματικό πρόστιμο  
 
356 π.Χ.: Φωκείς: ο Φιλόμηλος από τον Λέδωνα (στρατηγός Φωκέων) πείθει τους 
Φωκείς για εκστρατεία κατά των Δελφών  
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356 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (106η Ολυμπιάδα):  
356 π.Χ.: Ολυμιακοί αγώνες (106η Ολυμπιάδα): Πώρος, Κυρηναίος, στάδιον 
356 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (106η Ολυμπιάδα): Χαίρων, Πελληνεύς, πάλη 
356 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (106η Ολυμπιάδα): Σώστρατος, Σικυώνιος, 
παγκράτιον 
356 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (106η Ολυμπιάδα): Φιλίππου Β’, Μακεδόνος, κέλη  
 < η πρώτη εμφάνιση και νίκη του Φιλίππου Β’ σε Ολυμπιακούς αγώνες. ΟΙ άλλες 
δύο νίκες του Φιλίππου Β’, με τέθριππον στα 352 π.Χ, και στα 348 π.Χ.>  
 
 
 
355 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Καλλίστρατος  
 
355 π.Χ.: Γ’ Ιερός πόλεμος (αρχή Γ’ Ιερού πολέμου)  
355 π.Χ.: Γ’ Ιερός πόλεμος: Βοιωτοί: εκστρατεύουν κατά Φωκέων  
355 π.Χ.: μάχη στη Νεώνα (Γ’ Ιερός πόλεμος): νίκη Βοιωτών  
355 π.Χ.: Γ’ Ιερός πόλεμος: νίκη Βοιωτών επί Φωκέων στην πόλη Νεώνα  
355 π.Χ.: μάχη στην Νεώνα (Γ’ Ιερός πόλεμος): νίκη Βοιωτών vs Φωκέων 
355 π.Χ.: Γ’ Ιερός πόλεμος: αυτοκτονία Φιλόμηλου (στρατηγού Φωκέων): 
355 π.Χ.: αυτοκτονία Φιλόμηλου από Λέδωνα: η αυτοκτονία ήταν είδος τιμωρίας 
για ιερόσυλους  
 
 
355 π.Χ.: Αθήναι: δίκη Ιφικράτη, Τιμόθεου, Μενεσθέως για ήττα στην ναυμαχία 
στα Εμβατα  
355 π.Χ.: Αθήναι: αθώωση Ιφικράτη και Μενεσθέως  
355 π.Χ.: Αθήναι: καταδίκη Τιμόθεου – πρόστιμο: 100 τάλαντα  
 < ο Τιμόθεος: κατηγορήθηκε ότι είχε δωροδοκηθεί από τους Χίους και τους 
Ροδίους)  
355 π.Χ.: ο Τιμόθετος φεύγει στη Χαλκίδα (όπου θα πεθάνει ένα χρόνο αργότερα)  
 
355 π.Χ.: Αθήναι: Ισοκράτης, «Περί Ειρήνης»  
 
 
355 π.Χ.: Συμμαχικός πόλεμος: αναγνώριση εκ μέρους των Αθηναίων της 
ανεξαρτησίας των συμμάχων  (τέλος Συμμαχικού πολέμου)  
355 π.Χ.: τέλος Συμμαχικού πολέμου  
355 π.Χ.: απίσχνανση Β’ Αθηναϊκής συμμαχίας 
355 π.Χ.: Αθήναι: ο Εύβουλος υπογράφει τους όρους της ειρήνης Συμμαχικού 
πολέμου  
355 π.Χ.: Αθήναι: απίσχνανση Β’ Αθηναϊκής συμμαχίας (το οριστικό τέλος Β’ Αθ. 
Συμμαχίας στα 338 π.Χ.: μάχη της Χαιρώνειας)  
355 π.Χ.: Αθήναι: αποδυναμώνεται. Η Αθήνα παύει για την ώρα να αποτελεί 
μεγάλη δύναμη  
355 π.Χ.: Αθήναι: εσωτερική πολιτική (μετά τον Συμμαχικό πόλεμο)  
355 π.Χ.: Αθήναι: (μετά Συμμαχικό) κυριαρχεί η παράταξη του Ευβούλου στην 
εσωτερική πολιτική σκηνή της Αθήνας  
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355 π.Χ.: Αθήναι: παράταξη Ευβούλου «αρχή της μη επεμβάσεως» 
Στην παράταξη του Ευβούλου ανήκουν ο Εύβουλος, ο Διόφαντος, ο Ηγησίλεως, ο 
Αισχίνης και ο Λεπτίνης (αρχικώς μαζί τους ήταν και ο Δημοσθένης και ο 
Υπερείδης)  
 
355 π.Χ.: Αθήναι: ο Δημοσθένης και ο Υπερείδης (:συντηρητική πτέρυγα 
δημοκρατικών) συνεργάζονται με μετριοπαθείς ολιγαρχικούς: τον Μελάνιππο και 
τον Φωκίωνα 
 
355 π.Χ.: Αθήναι: παράταξη ριζοσπαστών δημοκρατών: Ηγήσανδρος, Λυκούργος, 
Ηγήσιππος (: η αντίθετη παράταξη από εκείνη του Ευβούλου)  
 
355 π.Χ.: Αθήναι: Δημοσθένης, «Κατ’ Ανδροτίωνος»  
 
355 π.Χ.: Μαύσωλος (σατράπης Καρίας): εκμεταλλεύομενος την αδυναμία της 
Αθήνας καταλαμβάνει την Χίο, Κω, Ρόδο  
 
 
 
 
355 π.Χ.: (Δεκ): Μακεδονία: έναρξη πολιορκίας της Μεθώνης από Φίλιππο Β’  
355 π.Χ.: (Δεκ): Μεθώνη: Φίλιππος Β’ – έναρξη πολιορκίας Μεθώνης  
   < πολιορκία Μεθώνης από Φίλιππο Β’: από Δεκ 355 π.Χ. έως Ιουλ 354 π.Χ. >  
  < στην πολιορκία της Μεθώνης ο Φίλιππος Β’ χάνει το ένα του μάτι >  
 
355 π.Χ.: Βοιωτοί: εκστρατεύουν κατά Φωκέων (Γ’ Ιερός πόλεμος) 
355 π.Χ.: νίκη Βοιωτών επί Φωκέων στην Νεώνα  
355 π.Χ.: μάχη Νεώνας: νίκη Βοιωτών κατά Φωκείων (Γ’ Ιερός πόλεμος) 
355 π.Χ.: (μετά την μάχη Νεώνας): αυτοκτονία Φιλόμηλου από Λέδωνα  
355 π.Χ.: (μετά μάχη Νεώνας): η αυτοκτονία ήταν τιμωρία για ιερόσυλους  
355 π.Χ.: Βοιωτοί: νικούν τους Φωκείς (μάχη στην πόλη Νεώνα)  
355 π.Χ.: μάχη στην πόλη Νεώνα: νίκη Βοιωτών κατά Φωκέων  
355 π.Χ.: μάχη στην πόλη Νεώνα: ήττα Φωκέων από Βοιωτούς  
355 π.Χ.; αυτοκτονία Φιλόμηλου (στρατηγού Φωκέων): τιμωρία ως 
ιερόσυλου  
 < η αυτοκτονία είχε καθιερωθεί από τους αμφικτύονες ως τιμωρία για τους 
ιερόσυλους>  
 
 
 
 
354 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Διότιμος  
 
354 π.Χ.: Αθήναι: κυριαρχεί η πολιτική παράταξη του Ευβούλου  
354 π.Χ.: Αθήναι: ο Εύβουλος (:συντηρητικός) προϊστάμενος του ταμείου των 
θεωρικών  
354 π.Χ.: Αθήναι: Εύβουλος ταμίας του θεωρικού ταμείου για 4 συνεχή χρόνια 
(354 π.Χ. – 350 π.Χ.) <: κάτι σαν υπουργός οικονομικών>  
354 π.Χ.: Αθήναι: νόμος Ευβούλου για θεωρικό ταμείο (: τα χρήματα να 
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φυλάσσονται και να μην  παραδίδονται για πολεμικούς σκοπούς και πολεμικούς 
εξοπλισμούς) 
354 π.Χ.: Αθήναι: ο νόμος Ευβούλου θα γίνει νόμος ταμπού για Αθηναϊκή 
πολιτική,  
   ( μόλις στα 339 π.Χ. θα γίνει αναθεώρηση του νόμου του Ευβούλου ) 
354 π.Χ.: Αθήναι: Ισοκράτης, «Αρεοπαγητικός»  
 
 
354 π.Χ.: Αθήναι: πρόταση για προληπτικό πόλεμο εναντίον Αρταξέρξη Γ’, του 
Ωχου 
354 π.Χ.: Αθήναι: Δημοσθένης, «Περί των συμμοριών»  (1ος συμβουλευτικός 
λόγος του Δημοσθένη / δημηγορία)  
  < «συμμορία»: η φορολογική ομάδα πολιτών που συνεισέφεραν για τον 
πολεμικό εξοπλισμό>  
354 π.Χ.: Αθήναι: Δημοσθένης, «Προς Λεπτίνην»  
(1ο στάδιο εμπλοκής Δημοσθένη με πολιτική: μεταβατικό. Δίκες με πολιτικό 
περιεχόμενο) 
354 π.Χ.: Αθήνα: Δημοσθένης, «Περί των συμμοριών» (ο 1ος συμβουλευτικός 
λόγος του) 
<2ο στάδιο εμπλοκής Δημοσθένη με πολιτική: το κανονικόν >  
 
 
 
354 π.Χ.: Αθήναι: Δημοσθένης, «Προς Λεπτίνην»  
 
354 π.Χ.: Αθήναι (Θαργήλια): ο Αντίφιλος, Μεγαρεύς, ενίκησεν ως διδάσκαλος 
σε χορό παίδων Ερεχθηίδος και Αντιοχίδος φυλής  
 
 
354 π.Χ.: Χαλκίδα: θάνατος Τιμόθεος (: ο μεγάλος στρατηγός Αθηναίων, ιδρυτής 
της Β’ Αθηναϊκής συμμαχίας)  
 
 
 
 
354 π.Χ.: Μακεδονία: ο Φίλιππος Β’ πολιορκεί την Μεθώνη  
354 π.Χ.: Μακεδονία: Μεθώνη: πολιορκία Μεθώνης: ο Φίλιππος Β’ χάνει το ένα 
του μάτι  
354 π.Χ.: (Ιουλ): Φίλιππος Β’: καταλαμβάνει την Μεθώνη (της Πιερίας)  
354 π.Χ.: (Ιουλ): Μεθώνη: κατάληψη από Φίλιππο Β’  
 
354 π.Χ.; Φίλιππος Β’: εισβάλλει σε Θεσσαλία  
354 π.Χ.: Θεσσαλία: Φίλιππος Β’ συγκρούεται με Οινόμαρχο (:στρατηγός των 
Φωκέων)  
354 π.Χ.: Φίλιππος υποχωρεί από Θεσσαλία  
 
354 π.Χ.: (θέρος): Φίλιππος Β’ – Α’ Θρακική εκστρατεία  
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354 π.Χ.: Σικελία: Συρακούσαι: εκδίωξη Διονυσίου Β’  
354 π.Χ.: Σικελία: Συρακούσαι: δολοφονία Δίωνος  
 
 
353 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Θούδημος  
 
 
353 π.Χ.: Αθήναι: Δημοσθένης, «Υπέρ Μεγαλοπολιτών» (2ος συμβουλευτικός 
λόγος του) 
< ρήξη με Εύβουλο >  
<2ο στάδιο εμπλοκής Δημοσθένη με πολιτική: το κανονικόν – ρήξη με 
πολιτική Ευβούλου>  
< Δημοθένης: Υπέρ Μεγαλοπολιτών: Στο λόγο αυτόν έχουμε την πρώτη 
εμφάνιση του δόγματος της ισορροπίας των δυνάμεων (βλ. Καλλίστρατος, 
371 π.΄Χ.)  
 
353 π.Χ.: Αθήναι: Δημοσθένης, «Κατά Τιμοκράτους»  
353 π.Χ.: Αθήναι: Δημοσθένης, «Κατά Τιμοκράτους) 
(1ο στάδιο εμπλοκής Δημοσθένη με πολιτική: μεταβατικό.Δίκες με πολιτικό 
περιεχόμενο) 
 
 
 
353 π.Χ.: Αθήναι: συμμαχία Αθήνας με Κερσοβλέπτη (:βασιλιά της Θράκης) 
    ( Η συμμαχία Αθήνας και Κερσοβλέπτη γίνεται εναντίον του Φιλίππου Β’ )  
 
 
 
353 π.Χ.: Φίλιππος Β’: 1η εκστρατεία Φιλίππου Β’ σε Θεσσαλία  
353 π.Χ.: (φθιν): Θεσσαλία: εκστρατεία του Φιλίππου Β’  
353 π.Χ.: (φθιν): Φιλιππος Β’: 1η εκστρατεία σε Θεσσαλία: καταστροφή του 
στρατού του Φιλίππου Β’  
353 π.Χ.: Φίλιππος Β’: τοποθετεί μακεδονική φρουρά στις Παγασές  
353 π.Χ.: Φίλιππος Β’: ανεπιτυχής απόπειρα διάβασης Θερμοπυλών  
353 π.Χ.; Θερμοπύλαι: οι Αθηναίοι εκδιώκουν Φίλιππο Β’ από Θερμοπύλες  
353 π.Χ.: Θερμοπύλαι: ήττα Φιλίππου Β’ από Αθηναίους  
 
353 π.Χ.: ήττες Θηβαίων από Φωκείς (Γ’ Ιερός πόλεμος)  
 
353 π.Χ.: Σπάρτη: ο Αρχίδαμος προτεινει την αποκατάσταση του status quo  όπως 
αυτό ίσχυε πριν την μάχη των Λεύκτρων (: 371 π.Χ.)  
353 π.Χ.: Μεσσήνη: κατανοεί ότι δεν μπορεί πλέον να βασιζεται στην 
εξασθενημένη Θήβα 
353 π.Χ.: Μεσσήνη: αμυντική συμμαχία με Αθήνα  
353 π.Χ.: Αθήναι: αμυντική συμμαχία με Μεσσηνίους 
 
353 π.Χ.: Αρκάδες: στέλνουν πρέσβεις στην Αθήνα για αμυντική συμμαχία (κατά 
το παράδειγμα των Μεσσηνίων) 
353 π.Χ.: Σπάρτη: στέλνει πρέσβεις στην Αθήνα για να βολιδοσκοπήσουν την 
στάση της Αθήνας σε περίπτωση πολέμου Σπάρτης vs Αρκαδικής συμπολιτείας  
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353/352 π.Χ.: Αθήναι: Δημοσθένης, «Υπέρ Μεγαλοπολιτών»  (3ος  
συμβουλευτικός λόγος του Δημοσθένη / δημηγορία)  
 < Ο Δημοσθένης στο λόγο του «Υπέρ Μεγαλοπολιτών» εγκαινιάζει το δόγμα της 
«ισορροπίας των δυνάμεων» (:δόγμα που είχε εφαρμόσει ο Καλλίστρατος 
νωρίτερα και το ανιχνεύουμε επίσης και στον Θουκυδίδη) >  
 
 
353 π.Χ.: Εύξεινος Πόντος: Ηράκλεια: βίαιος θάνατος του Κλεάρχου (τυράννου) 
353 π.Χ.: Εύξεινος Πόντος: Ηράκλεια: συνωμοσία κατά Κλεάρχου 
353 π.Χ.: Εύξεινος Πόντος: Ηράκλεια: αρχηγός συνωμοσίας κατά Κλεάρχου ένας 
συγγενής του, επίσης και αυτός όπως και ο Κλέαρχος μαθητής του Πλάτωνος  
 
 
353 π.Χ.: Καρία: θάνατος του Μαυσώλου (σατράπη της Καρίας) (ή 352 π.Χ.) 
353 π.Χ.: Καρία: η Αρτεμισία αναλαμβάνει σατράπης της Καρίας στη θέση 
του θανόντος συζύγου της Μαυσώλου  
 
 
 
 
352 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Αριστόδημος  
352 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Αριστόδημος  
352 π.Χ.: Αθήναι: Δημοσθένης, «Κατά Αριστοκράτους»  
(1ο στάδιο εμπλοκής Δημοσθένη με πολιτική :μεταβατικό. Δίκες με πολιτικό 
περιεχόμενο)  
 
 
352 π.Χ.: Εύξεινος Πόντος: Ηράκλεια Πόντου: ο Σάτυρος, αδελφός του 
Κλεάρχουλ, κατόρθωσε να διατηρήση την εξουσία (μετά την συνωμοσία εις 
βάρος του αδελφού του στα 353 π.Χ.)  
352 π.Χ.: Εύξεινος Πόντος Ηράκλεια Πόντου: ο Σάτυρος (τύραννος), 
χρησιμοποιεί τρομοκρατικά μέσα  
 
 
352 π.Χ: Μακεδονία: Φίλιππος Β’: 2η εκστρατεία Φιλίππου Β’ σε Θεσσαλία  
352 π.Χ.: Θεσσαλία: 2η εκστρατεία Φιλίππου Β’ σε Θεσσαλία  
352 π.Χ.: Φίλιππος Β’ θριαμβεύει στη Θεσσαλία  
352  π.Χ.: μάχη στο Κρόκιον πεδίον: νίκη του Φιλίππου Β’ κατά Οινομάρχου  
       < το Κρόκιον πεδίον: στη νότια Θεσσαλία >  
353 π.Χ. ή 352 π.Χ.: μάχη στο Κρόκιον πεδίον: Φίλιππος Β’ κ’ Θεσσαλοί vs 
Φωκέων 
353 π.Χ.: (κατ’ άλλους: 352 π.Χ.): μάχη στο Κρόκιον πεδίον: Ο Φίλιππος Β’ και 
οι Θεσσαλοί έναντι των Φωκέων 
352 π.Χ.: μάχη στο Κρόκιον πεδίον: νίκη Φιλίππου Β’  
352 π.Χ.: μάχη στο Κρόκιον πεδίον (ορθότερη ημερομηνία έναντι εκείνης του 
353 π.Χ.)  
 
352 π.Χ.: Μακεδονία: Φίλιππος Β’ γάμος με Νικησίπολη (από τις Φερές)  
< με τον γάμο Φιλίππου Β’ και της Νικησίπολης επισφραγίζονται οι 
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μεταρρυθμίσεις του Φιλίππου Β’ στη Θεσσαλία.  Κόρη από τον γάμο Φιλίππου Β’ 
και Νικησίπολης: η Θεσσαλονίκη.  
Το όνομα της κόρης του «Θεσσαλονίκη»: ενθύμιον για την νίκη του στο Κρόκιον 
πεδίον (353 π.Χ.) .  
Αργότερα η Θεσσαλονίκη θα νυμφευθεί τον Κάσσανδρο στα 316 π.Χ., ο οποίος 
προς τιμήν της θα ιδρύσει την ομώνυμη πόλη >  
 
 
 
352 π.Χ. Φίλιππος Β':  άρχων των Θεσσαλών 
 
352 π.Χ.: Θεσσαλία: Εύδικος ο Λαρισαίος (:άρχων των Θεσσαλών)  
   < Εύδικος ο Λαρισαίος: 352 – 344 π.Χ. >  
 
 
 
 
 
352 π.Χ.: Αθήνα σταματά Φίλιππο Β' σε Θερμοπύλες  
352 π.Χ.: αποχώρηση Φίλιππου Β' από Θεσσαλία στη Μακεδονία 
 
 
 
352 π.Χ.: Εύξεινος Πόντος: Ηράκλεια: ο αδελφός του Κλεάρχου, ο Σάτυρος 
επέτυχε να διατηρήση την εξουσία, κυβερνώντας με τρομοκρατικά μέσα 
352 π.Χ.: Εύξεινος Πόντος: Ηράκλεια: ο Σάτυρος τύραννος (352 π.Χ. – 345 
π.Χ.)  
 
 
 
 
 
352 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (107η Ολυμπιάδα) 
352 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (107η Ολυμπιάδα): Μικρίνας, Ταραντίνος, 
στάδιον  
352 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (107η Ολυμπιάδα): Χαίρων, Πελληνεύς, πάλη 
352 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (107η Ολυμπιάδα): Φιλίππου Β’, Μακεδόνος, 
τέθριππον  (: η πρώτη από τις δύο νίκες σε αρματοδρομίες τεθρίππου του 
Φιλίππου Β’, η δεύτερη στα 348 π.Χ.)  
352 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (107η Ολυμπιάδα): Φιλοκράτους, Αθηναίου, 
συνωρίς  
 
 
351 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Θέελλος  
 
351 π.Χ.: Αθήνα:  η πολιική κατάσταση στην Αθήνα γύρω στα 351 π.Χ.:  
Η Αθήνα έχει αναρρώσει από τον Συμμαχικό πόλεμο, διατηρεί την ναυτική 
της δύναμη. Με το οικονομικό πρόγραμμα εξυγίανσης του συντηρητικού 
Ευβούλου έχει καταφέρει να σταθεί στα πόδια της (: υπάρχει όμως ο 
Φίλιππος Β’)  
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351 π.Χ.: εκστρατεία Φίλιππου Β' : σε Θράκη, Όλυνθο, Χαλκιδική 
 
351 π.Χ.: Αθήνα: Δημοσθένης,  Α’ Φιλιππικός ή Κατά Φιλίππου Α’  
 
 
351 π.Χ.: Φωκίς: θάνατος του Φαϋλου, τυράννου των Φωκέων (Φάϋλλος)  
 
 
351 π.Χ.: Ρόδος: η Αρτεμισία, χήρα του Μαυσώλου, σατράπη της Καρίας 
καταλαμβάνει τη Ρόδο και εγκαθιστά καρικές φρουρές  
351 π.Χ.: Ρόδος: Ρόδιοι φυγάδες, δημοκρατικοί, καταφεύγουν στην Αθήνα και 
ζητούν την επέμβαση των Αθηναίων  
353 π.Χ. (351 π.Χ).: Αθήναι: Δημοσθένης, «Υπέρ της Ροδίων ελευθερίας» (3ος 
συμβουλευτικός λόγος του)  : ρήξη με Εύβουλο  
< 2ο στάδιο εμπλοκής Δημοσθένη με πολιτική :το κανονικόν – ρήξη με πολιτική 
Ευβούλου>  
 
 
 
 
351 π.Χ.: Κύπρος: Σαλαμίς: οΠνυταγόρας βασιλεύς της Σαλαμίνος (351 π.Χ.-
332 π.Χ.) 
 < κατ’ άλλους: 343 π.Χ. – 332 π.Χ.>  
 
 
350 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Απολλόδωρος  
350 π.Χ.: Αθήναι: ο Δημοσθένης χορηγός  
 
 
 
350 π.Χ.: Αθήναι: ναός του Διός Φρατρίου και της Αθηνάς Φρατρίας (στην 
Αγορά)  
350 π.Χ.: Αθήναι: ναός του Διός Φρατρίου και της Αθηνάς Φρατρίας (: ναός 
αφιερωμένος στις δύο θεότητες-προστάτιδες των αρχέγονων θρησκευτικών 
γενών των Αθηναίων)  
 
 
350 π.Χ.: (κεραμεική): ερυθρόμορφη υδρία, ρυθμού “Kerch”, με ανάγλυφες 
παραστάσεις: [θέμα: η έρις της Αθηνάς και του Ποσειδώνα για την 
κυριότητα της Αθήνας] (Λέννιγκραντ, Ermitage)  
 
 
 
350 π.Χ.: Ηλεία: (νομισματοκοπία): ασημένιο νόμισμα της Ηλείας, γύρω στα 
350 π.Χ. Στον εμπροσθότυπο: κεφαλή του Διός.  
 
 
350 π.Χ.: Ρώμη: η Ρώμη αρχίζει να εγκαθιστά σύστημα αποικιών-
ακτοφυλακών  
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350 π.Χ.: Ρώμη: η Ρώμη από το 350 π.Χ. έως και το 270 π.Χ. εγκαθιστά 
σύστημα αποικιών –ακτοφυλακών από την Ετρουρία ως την Καμπανία, με 
αποίκους αποκλειστικά Ρωμαίους  
 
 
349 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Καλλίμαχος  
349 π.Χ.: Αθήναι (Θαργήλια): νικητής ο αυλητής Καλλίστρατος, Τεγεάτης, 
όπου ηύλει για χορό παίδων Ιπποθωοντίδος και Κεκροπίδος φυλής  
 
349 π.Χ.: Αθήνα βοηθά Όλυνθο 
349 π.Χ.: Αθήναι: Δημοσθένης, Α Ολυνθιακός 
349 π.Χ.: Αθήναι: Δημοσθένης, Β’ Ολυνθιακός (: πρόταση για χρησιμοποίηση 
θεωρικών για πολεμικούς σκοπούς: θίγει ταμπού της πολιτικής των 
Αθηναίων μετά το 354 π.Χ.) 
349 π.Χ.: Αθήναι: Δημοσθένης, Γ’ Ολυνθιακός  
 
349 π.Χ.: Αθήναι (Θαργήλια): νικητής ο αυλητής Καλλίστρατος, Τεγεάτης 
< ο Καλλίστρατρος, Τεγεάτης, ηύλει για χορό παίδων Ιπποθωντίδος φυλής>  
 
 
349 π.Χ.: Φίλιππος Β' σε Θεσσαλία εκδίωξη τυρράνων Φερρών 
 
 
349 π.Χ.: Εύξεινος Πόντος: Ποντικάπαιον (Κιμμέριος Βόσπορος) 
349 π.Χ.: Ποντικάπαιον: άνοδος στην εξουσία Παιρισιάδης Α’  
 < Παιρισιάδης Α’: 349 π.Χ. – 310 π.Χ. >  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
348 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Θεόφιλος  
348 π.Χ.: Αθήνα: θάνατος Πλάτωνος  <κατ’ άλλους στα 347 π.Χ.>  
 
348 π.Χ.: Μακεδονία: Ολυνθος: κατάληψη από τον Φίλιππο Β’  
348 π..Χ: (Αυγ): Ολυνθος: κατάληψη από Φίλιππο Β’ 
348 π.Χ.: (Αυγ): Μακεδονία: Φίλιππος Β’ κατάληψη Ολύνθου Φίλιππος Β' 
348 π.Χ.: (Αυγ): καταστροφή Ολύνθου από Φίλιππο Β’  
348 π.Χ.: Αθήναι: με κατάληψη Ολύνθου από Φίλιππο Β’ ανεβαίνει η 
αντιμακεδονική παράταξη  
 
 
348 π.Χ.: συμμαχία Ρώμης και Μασσαλίας (προϋπάρχει η συνθήκη του 509 
π.Χ.)  
348 π.Χ.: συνθήκη Μασσαλίας με Ρώμη  
< η συνθήκη Ρώμης με την Μασσαλία έχει ως στόχο τον περιορισμό του 
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καρχηδονιακού επεκτατισμού και στην προάσπιση των μασσαλιωτικών 
κτήσεων και του μασσαλιωτικού εμπορίου στη Δύση >  
348 π.Χ.: συνθήκη Ρώμης με Μασσαλία:  
α) η καρχηδονιακή επικράτεια στην Ιβηρία περιορίζεται νοτίως της Μαστίας 
Ταρσηίου (σημ. ακρωτήριο Πάλος) 
β) οι βορειοανατολικές ακτές της Ιβηρίας αναγνωρίζονται ως ζώνη επιρροής 
της Μασσαλίας  
 
 
 
 
 
348 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (108η Ολυμπιάδα) 
348 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (108η Ολυμπιάδα): Πολυκλής, Κυρηναίος, 
στάδιον 
348 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (108η Ολυμπιάδα): Χαίρων, Πελληνεύς, πάλη  
348 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (108η Ολυμπιάδα): Θερσίλοχος, Κερκυραίος, 
πυγμή παίδων 
348 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (108η Ολυμπιάδα): Φιλίππου Β’, Μακεδόνος, 
τέθριππον (: η δεύτερη και τελευταία νίκη του Φιλίππου Β’, της Μακεδονίας 
σε αρματοδρομία τεθρίππου άρματος) 
 
 
347 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Θεμιστοκλής  
 
347 π.Χ.: (έαρ): Αθήναι: επικρατεί η αντιμακεδονική παράταξη (μετά την 
κατάληψη της Ολύνθου από τον Φίλιππο Β’)  
347 π.Χ.: (έαρ): Αθήναι: αρχηγός της αντιμακεδονικής παράταξης ο 
Δημοσθένης  
347 π.Χ.: Αθήναι: Δημοσθένης, «Κατά Μειδίου»  (: δεν εκφωνήθηκε ποτέ) 
347 π.Χ.: Αθήναι: πολιτική άνοδος Δημοσθένη (:αντιμακεδονική παράταξη)  
 
347 π.Χ.: Αθήναι: (Μαϊ): θάνατος Πλάτωνος (80 ετών)  
 
347 π.Χ.: Αθήναι: Ακαδημία: διευθυντής γίνεται ο Σπεύσιππος (:ανηψιός του 
Πλάτωνος) 
347 π.Χ.: Αθήναι: διευθυντής της Ακαδημίας ο Σπεύσιππος  
347 π.Χ.; Αθήναι: ο Αριστοτέλης μετά τον θάνατο του Πλάτωνος 
εγκαταλείπει την Αθήνα, αλλά και την Ακαδημία  
347 π.Χ.: Ασσος (Μ.Ασία): ο Αριστοτέλης εγκαθίσταται στην Ασσο, πόλη στα 
παράλια της Μ. Ασίας, απέναντι από την βόρεια Λέσβο, με πρόσκληση του 
Ερμία, τυράννου του Αταρνέα 
 
 
347 π.Χ.: Ασσος: ο Αριστοτέλης εγκαθίσταται στην Ασσο (τύραννος Ερμείας)  
< Αριστοτέλης: έργα δεύτερης περιόδου Αριστοτέλους (347 π.Χ. – 335 π.Χ.) 
Τα έργα της δεύτερης συγγραφικής περιόδου του Αριστοτέλους: 
«φυσιογνωστικά» 
Αυτά τα έργα συνεγράφησαν στην Ασσο και την Μυτιλήνη  
 - Περί τα ζώα ιστορίαι  
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 - Περί ζώων μορίων  
 - Περί ζώων πορείας  
 - Μικρά Φυσικά  
 - Περί ψυχής    >  
 
 
347 π.Χ.: Μακεδονία: Δίον: ο Φίλιππος Β’ διοργανώνει τα «Ολύμπια». 
Ύστερα από την κατάληψη της Ολύνθου  
 
347 π.Χ.: Μακεδονία: Δίον («Ολύμπια»): στα Ολύμπια μετέχει ο κωμικός 
υποκριτής Σάτυρος (Ολύνθιος)  
347 π.Χ.: Μακεδονία: Δίον («Ολύμπια»): ο Σάτυρος, κωμικός υποκριτής, 
κατά την διάρκεια συμποσίου μετά τους αγώνες των «Ολυμπίων» καταφέρνει 
να ελευθερώσει τις κόρες του φίλου του Απολλοφάνη από την Πύδνα, που 
είχαν αιχμαλωτιστεί από τους άνδρες του Φιλίππου Β’ στην Ολυνθο 
 
346 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Αρχίας  
346 π.Χ.: Αθήναι: Δημοσθένης, «Περί της Ειρήνης»  
 
346 π.Χ.: Αθήναι: Φιλοκράτειος ειρήνη  
346 π.Χ.: Μακεδονία – Αθήναι: Φιλοκράτειος ειρήνη (Φίλιππος Β’)  
346 π.Χ.: Φιλοκράτειος ειρήνη: από την πλευρά των Μακεδόνων 
συμμετέχοντες ως πρέσβεις ο Αντίπατρος, ο Ευρύλοχος και ο Παρμενίων 
κλείνουν ειρήνη με την Αθήνα  
346 π.Χ.: Φιλοκράτειος ειρήνη: ο Αντίπατρος, Ευρύλοχος, Παρμενίων 
κλείνουν εκ μέρους του Φιλίππου Β’ ειρήνη με τους Αθηναίους  
 
346 π.Χ.: Αθήναι: Ισοκράτης, «Φίλιππος»  
< ο Ισοκράτης εγκαινιάζει την φιλομακεδονική πολιτική του. Με τον 
«Φίλιππο» ο Ισοκράτης προσπαθεί να προσηλυτίσει τον Φίλιππο Β’ στην 
πανελλήνια ιδέα. >  
346 π.Χ.: Φίλιππος Β’: κατάληψη Φωκίδας  
 
 
 
 
 
346 π.Χ.: Αθήναι: ο Δημοσθένης εναγάγη τον Αισχίνη  
346 π.Χ.: Αθήναι: τέλος κυριαρχίας πολιτικής Ευβούλου (από το 355 π.Χ.)  
 
 
 
345 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Εύβουλος  
 
345 π.Χ.: Αθήναι: Αισχίνης, «Κατά Τιμάρχου»  
 
345 π.Χ.: Εύξεινος Πόντος: Ηράκλεια: άνοδος στην εξουσία Τιμόθεος  
345 π.Χ.: Ευξεινος Πόντος: Ηράκλεια: ο Τιμόθεος, γιος του Κλεάρχου 
< Τιμόθεος: 345 π.Χ. – 337 π.Χ. Με τον Τιμόθεο, η διακυβέρνηση έγινε 
ηπιώτερη, σε σχέση με την απηνή διακυβέρνηση από τον θείο του, τον 
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Σάτυρο>  
< Ο Τιμόθεος απελευθερώνει τους πολιτικούς καταδίκους και σταματά τους 
διωγμούς. Δεν επιτρέπει όμως στους πολιτικούς εξορίστους να επιστρέψουν 
στην Ηράκλεια. Ο Τιμόθεος κατάφερε να διατηρήση την ανεξαρτησία του 
κράτους του έναντι της αυξανόμενης περσικής απειλής.>  
 
 
 
 
344 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Λυκίσκος  
344 π.Χ.: Αθήναι: Δημοσθένης, Β Φιλιππικός  
 
344 π.Χ.: Αθήναι: ο Δημοσθένης στέλνεται στην Πελοπόννησο για να 
αποτρέψει πιθανή συμμαχία των Πελοποννησίων με τον Φίλιππο Β’  (: Β’ 
Φιλιππικός)  
 
344 π.Χ.: Αθήναι (Θαργήλια): ο Επίκουρος, ο Σικυώνιος, εδίδαξε χορό 
παίδων Πανδιονίδος και Ακαμαντίδος φυλής  
 
 
 
344 π.Χ.: Σικελία: Συρακούσαι: ο Τιμολέων (Κορίνθιος) στις Συρακούσες  
344 π.Χ.: Σικελία: Συρακούσαι: ο Τιμολέων στη Σικελία για να απωθήσει 
τους Καρχηδονίους  
344 π.Χ.: Σικελία: ο Τιμολέων αναγκάζει τον Διονύσιο Β’ να εγκαταλείψει 
την Σικελία  
 
 
 
344 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (109η Ολυμπιάδα) 
344 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (109η Ολυμπιάδα): Αριστόλοχος, Αθηναίος, 
στάδιον 
344 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώενς (109η Ολυμπιάδα): Χαίρων, Πελληνεύς, πάλη 
344 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (109η Ολυμπιάδα): Δαμάρητος, Μεσσήνιος, 
πυγμή παίδων  
 
 
 
 
343 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Πυθόδοτος  
 
343 π.Χ.: Αθήναι: Δημοσθένης, «Περί της παραπρεσβείας»  
343 π.Χ.: Αθήναι: ο Δημοσθένης ισχυρίστηκε ότι ο Καλλίας (:Καλλίειος 
ειρήνη του 449 π.Χ.) είχε καταδικαστεί σε πρόστιμο 50 ταλάντων επειδή είχε 
δωροδοκηθεί από τους Πέρσες κατά την αποστολή του στα Σούσα  
 
 
 
343 π.Χ.: Μακεδονία: Μίεζα: ανάθεση διαπαιδαγώγησης Αλεξάνδρου Γ’ 
(Αριστοτέλης) 
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343 π.Χ.: Μακεδονία: Μίεζα (στους πρόποδες του όρους Βέρμιον)  
343 π.Χ.: Μίεζα: ο Αριστοτέλης αναλαμβάνει δάσκαλος του Αλεξάνδρου Γ’  
343 π.Χ.: Αριστοτέλης: 40 ετών αναλαμβάνει δάσκαλος του Αλεξάνδρου Γ’    
  προγενέστεροι δάσκαλοι Αλεξάνδρου Γ’:  
   - Λεωνίδας (Ηπειρώτης, συγγενής Ολυμπιάδος): σκληραγωγία  
   - Λυσίμαχος, (Ακαρνάνας): συνοδεύει και αργότερα τον Αλέξανδρο στην 
Ασία  
   - Φίλισκος (πατήρ του Ονησικρίτου του φιλοσόφου) 
   - Μέναιχμος: μαθηματικός (μαθητής του Ευδόξου του Κνιδίου και του 
Πλάτωνος)  
 
343 π.Χ.: Μίεζα: μαζί με τον Αριστοτέλη έρχεται στην Μίεζα και ο 
Καλλισθένης, ανηψιός του Αριστοτέλους, ο οποίος θα παραμείνει και όταν 
φύγει ο Αριστοτέλης 
< Ο Καλλισθένης θα εκτελεστεί από τον Αλέξανδρο Γ’ στα 327 π.Χ. – 
αρνήθηκε το ζήτημα της προσκυνήσεως>   
  
343 π.Χ.: Μίεζα:  μαθηταί Αριστοτέλους  
            Αλέξανδρος Γ’  
            Ηφαιστίων (: ο πιο πιστός σύντροφος του Αλεξάνδρου Γ’)  
            Πτολεμαίος  
            Λεοννάτος  
            Μαρσύας  
           Αρπαλος    (:μτγν θησαυροφύλακας)  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
343 π.Χ.: Περσία: ο Αρταξέρξης Γ’ ο Ωχος υποτάσσει την Αίγυπτο 
343 π.Χ.: Αίγυπτος: υποτάσσεται στον Αρταξέρξη Γ’, τον Ωχο  
 
 
 
343 π.Χ.: Ιταλία: Καπύη: οι Καμπανοί της Καπύης προσκαλούν σε βοήθεια 
τους Ρωμαίους  
 
 
 
342 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Σωσιγένης 
342 π.Χ.: Αθήναι: Δημοσθένης, «Περί Αλοννήσου»  
342 π.Χ.: Αθήναι: (Μ. Διονύσια): νικητής ο Αθηνόδωρος, τραγικός υποκριτής 
(στον αγώνα υποκριτών)  
 
342 π.Χ.: γέννηση Μενάνδρου (κωμωδού)  
   <   Μένανδρος (Νέα Κωμωδία): 342 π.Χ. – 292 π.Χ.  >  
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  < Ο Μένανδρος, ποιητής της Νέας Αττικής Κωμωδίας, έζησε στη διάκρεια 
της βασιλείας του Μ. Αλεξάνδρου και των αποτελεσμάτων της.  
 < Η Αθήνα του Μενάνδρου ήταν κοσμοπολίτικη, πολυπληθής, γεμάτη ξένες 
επιχειρήσεις. Η Αθήνα όμως, την εποχή του Μενάνδρου, δεν μπορούσε να 
είναι πλέον η μεγάλη πολιτική δύναμη του παρελθόντος.  
Χαρακτηριστικό της εποχής ήταν η ανάδειξη της «Τύχης» και η εγκατάλειψη 
σε αυτήν. Οι πόλεις-κράτη δεν μπορούσαν πλέον μόνες τους να καθορίσουν 
τις τύχες τους (:απώλεια αυτονομίας). Αυτό φυσικά είχε την αντανάκλασή 
του και στους πολίτες και στις αξίες τους. Σε έναν κόσμο όπου όλα ήταν 
αβέβαια, οι άνθρωποι στρέφονταν στον ιδιωτικό βίο τους.  
(: -πηγή: ΕΕΚ., σ.258) >  
< Ιδιοτυπία Μενάνδρου: οι μεταστροφές των χαρακτήρων 
ένα παράξενο στοιχείο στις υποθέσεις του Μενάνδρου είναι η αναμόρφωση 
των χαρακτήρων. Ο Μένανδρος θέλει να φιλοσοφεί και να ηθικολογεί πάνω 
σε αυτές τις μεταστροφές>  
< Εργα Μενάνδρου: «Ασπίς», «Δύσκολος», «Θεοφορουμένη»>  
(: -πηγή: ΕΕΚ, σ. 261.)  
 
 
342 π.Χ.: Ηπειρος: εκδιώκεται ο σφετεριστής Αρρύβας (με μακεδονική 
παρέμβαση)  
342 π.Χ.: Ηπειρος: άνοδος στο θρόνο Αλέξανδρος (αδελφός της Ολυμπιάδος)  
 
 
 
 
 
341 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Νικόμαχος  
341 π.Χ.: Αθήναι: (Διονύσια): Αστυδάμας «Αντιγόνη»  (Τραγωδία)  
341 π.Χ.: Αθήναι: (Μ. Διονύσια): Αστυδάμας, «Αθάμας» (Τραγωδία)  
341 π.Χ.: Αθήναι: (Μ. Διονύσια): Ευάρετος «Τεύκρος» 
341 π.Χ.: Αθήναι: (Μ. Διονύσια): Αφαρεύς, «Πελιάδες» (Τραγωδία)  
341 π.Χ.: Αθήναι: (Διονύσια): Αφαρεύς «Ορέστης»  
341 π.Χ.: Αθήναι: (Διονύσια): ο Αθηνόδωρος, τραγικός υποκριτής, παίζει και 
στα τρία ανωτέρω έργα: «Αντιγόνη», «Τεύκρος», «Ορέστης» 
 
 
 
 
341 π.Χ.: Αθήναι: Δημοσθένης, «Περί των εν Χερρονήσω»  
 
341 π.Χ.: Αθήναι: Δημοσθένης, Γ Φιλιππικός  
 
341 π.Χ.: Αθήναι: ο Δημοσθένης στέλνεται στο Βυζάντιο για να επιδιώξει 
συμμαχία της Αθήνας με το Βυζάντιο 
 
341 π.Χ.: Αθήναι: ο Δημοσθένης ως στρατηγός εκστρατεύει στην Εύβοια  
341 π.Χ.: Εύβοια: ο Δημοσθένης εκδιώκει τους τυράννους της Ερέτριας και 
των Ωρεών (που υποστηρίζονται από τον Φίλιππο Β’)  
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341 π.Χ.: Σάμος: γέννηση Επίκουρος (φιλόσοφος)  (341 π.Χ. – 270 π.Χ.)  
   < Επίκουρος: ήταν Αθηναίος πολίτης (οι γονείς του Επικούρου ήταν 
Αθηναίοι κληρούχοι που είχαν εγκατασταθεί από το 351 π.Χ. στη Σάμο >  
341 π.Χ.: Σάμος: γενν. Επίκουρος φιλόσοφος 
 < Επίκουρος: Αθηναίος φιλόσοφος, από τον δήμο Γαργηττού, γιος του 
Νεοκλέα και της Χαιρεστράτης (: το γένος των Φιλαϊδών) >  
 
 
 
341 π.Χ.: Σικελία: Τιμολέων κατά Καρχηδονίων  
341 π.Χ.: Σικελία: μάχη στην Κριμισό: Τιμολέων vs Καρχηδόνιοι  
341 π.Χ.: Σικελία: μάχη στην Κριμισό: νίκη Τιμολέωντος  
 
 
341 π.Χ.: Αίγυπτος: κατάκτηση Αιγύπτου από Πέρσες  
 
340 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Θεόφραστος  
 
 
 
340 π.Χ.: Αθήναι: (Αγορά): ανέγερση Νοτιοδυτικής κρήνης  
340 π.Χ.: Αθήναι: Νοτιοδυτική κρήνη στην Αγορά (340 π.Χ. – 325 π.Χ.)  
 
340 π.Χ.: Αθήναι: Μεγάλα Διονύσια: ο Δημοσθένης στέφεται στα Μεγάλα 
Διονύσια για την απελευθέρωση της Ευβοίας  
340 π.Χ.: Αθήναι: (Μ. Διονύσια): Αστυδάμας, «Λυκάων» (Τραγωδία)  
340 π.Χ.: Αθήναι: (Μ. Διονύσια): Τιμοκλής, «Οιδίπους» (Τραγωδία)  
 
 
 
340 π.Χ.: Μακεδονία: εκστρατεία του Φιλίππου Β’ κατά της Περίνθου και 
του Βυζαντίου 
340 π.Χ.: Φίλιππος Β' κατά Περίνθου, Βυζαντίου 
340 π.Χ.: Μακεδονία: ο Φίλιππος Β’ πριν την εκκίνηση της εκστρατείας κατά 
της Περίνθου και του Βυζαντίου ορίζει τον Αλέξανδρο Γ’ ως αντιβασιλέα (16 
ετών) με την εποπτεία του Αντιπάτρου 
340 π.Χ.: Μακεδονία: ορισμός Αλεξάνδρου Γ’ ως αντιβασιλέως (16 ετών) 
 
340 π.Χ.: Φίλιππος Β' :πολιορκεί: τα Σηλύμβρα, επιτίθεται στο Βυζάντιο.  
340 π.Χ.: η Αθήνα κηρύσσει τον πόλεμο σε Φίλιππο Β'  
340 π.Χ.: Αθήνα: ο Χάρης (στρατηγός) απωθεί το στόλο του Φιλίππου στη Μ. 
Θάλασσα. 
340 π.Χ.: Μακεδονία: Αλέξανδρος Γ’ διακόπτει σπουδές του και μεταβαίνει 
σε Πέλλα  
340 π.Χ.: Αλέξανδρος Γ' (16 χρονών) Αντιβασιλεύς            
340 π.Χ.: επόπτης του Αλεξάνδρου Γ’: ο Αντίπατρος 
340 π.Χ.: Αλέξανδρος Γ’ (16 ετών): εκστρατεία κατά Μαίδων (θρακικό φύλο)  
340 π.Χ.: Αλέξανδρος Γ’: καθυποτάσσει τους Μαίδους (θρακικό φύλο) 
340 π.Χ.: Αλέξανδρος Γ’: ιδρύει την Αλεξανδρούπολη (: η πρώτη πόλη που 
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ίδρυσε ο Αλέξανδρος Γ’)  
 
 
 
 
340 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (110η Ολυμπιάδα): 
340 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (110η Ολυμπιάδα): Αντικλής, Αθηναίος, 
στάδιον 
340 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (110η Ολυμπιάδα): Νίκαρχος, Ηλείος, πάλη 
340 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (110η Ολυμπιάδα): Ερμησιάναξ, Κολοφώνιος, 
πάλη παίδων 
340 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (110η Ολυμπιάδα): Τελέστας, Μεσσήνιος, 
πυγμή παίδων  
 
 
 
340 π.Χ.: (Γλυπτική): Πραξιτέλης, «Αφροδίτη της Κνίδου», (Αφροδίτη του 
Πραξιτέλη) 
 < Το μαρμάρινο άγαλμα της Αφροδίτης, έργο του Πραξιτέλους, βρισκόταν 
σε ναό στην Κνίδο, εκτεθειμένο έτσι ώστε να το βλέπουν όλοι. Η Αφροδίτη 
του Πραξιτέλους εθεωρείτο ως το σημαντικότερο άγαλμα της αρχαιότητος. > 
 
339 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Λυσιμαχίδης  
339 π.Χ.: συμμαχία  Αθήνας- Θήβας: κατά Φιλίππου Β' 
339 π.Χ.: Αθήναι: ο Δημοσθένης εξασφαλίζει τη συμμαχία Αθήνας με Θήβα  
339 π.Χ.: Αθήναι: Ισοκράτης, «Παναθηναϊκός»  
 
 
 
 
339 π.Χ.: Φίλιππος Β’: κατάληψη της Ελάτειας  
339 π.Χ.: Φίλιππος Β' σε Βυζάντιο 
339 π.Χ.: Φίλιππος Β’: εκστρατεία σε Σκυθία, Νίκη επί Τρυβαλλών 
 
 
338 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Χαιρώνδας  
 
338 π.Χ.  μάχη Χαιρώνειας      -- μάχη σταθμός 
338 π.Χ.: μάχη Χαιρώνειας : έναρξη της Μακεδονικής ηγεμονίας  
338 π.Χ.:μάχη Χαιρώνειας (Βοιωτία): (Μακεδόνες vs Θήβα και Αθήνα)  
338 π.Χ.: μάχη Χαιρώνειας (Φίλιππος Β’ vs  συνασπισμού Θηβαίων και 
Αθηναίων)  
338 π.Χ.: μάχη Χαιρώνειας: (Αλέξανδρος Γ’: 18 ετών)  
338 π.Χ.: μάχη Χαιρώνειας:  Αλέξανδρος Γ’ ηγεσία 2.000 εταίρων (ιππικό)  
338 π.Χ.: μάχη Χαιρωνείας: ο Αντίπατρος στρατηγός  
338 π.Χ.: μάχη Χαιρώνειας: ο Ιερός λόχος των Θηβαίων πεθαίνει στην μάχη  
 
338 π.Χ.: μετά την μάχη Χαιρώνειας: ο αξιωματικός του Φιλίππου, ο Αέροπος 
από την Λυγκηστίδα εισάγει στο στρατόπεδο των Μακεδόνων μια τραγουδίστρια 
και απομπέπεται από το στράτευμα (: οι γιοι του Αερόπου από την Λυγκηστίδα 
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θα είναι συμμέτοχοι στην δολοφονία του Φιλίππου Β’ στα 336 π.Χ.)  
 
 
338 π.Χ.: (μετά μάχη Χαιρώνειας): ο Φίλιππος Β’ στέλνει σε Αθήνα τη σποδό των 
νεκρών Αθηναίων  
338 π.Χ.: (μετά μάχη Χαιρώνειας) τιμητική συνοδεία της σποδού των νεκρών 
Αθηναίων κατά την μάχη της Χαιρώνειας : ο Αντίπατρος και ο Αλέξανδρος Γ’ 
(18 ετών)  
338 π.Χ.: (μετά την μάχη Χαιρώνειας): ο Αντίπατρος μαζί με τον Αλέξανδρο 
Γ’ συνοδεύουν τιμητικά σε Αθήνα τα οστά των πεσόντων Αθηναίων στην 
μάχη της Χαιρωνείας  
 
338 π.Χ.: Αθήναι: ο Αντίπατρος τιμάται στην Αθήνα με «προξενία»  
 
338 π.Χ.: Αθήναι: Δημοσθένης, «Επιτάφιος» για τους νεκρούς της μάχης της 
Χαιρώνειας  
 
338 π.Χ.: Αθήναι: θάνατος Ισοκράτης (98 ετών) (λίγο μετά την μάχη της 
Χαιρωνείας) 
 < Ισοκράτης: 436 π.Χ. – 338 π.Χ.   
  
 
 
338 π.Χ.: Κ. Ιταλία: θάνατος Αρχιδάμου (βασιλέα Σπάρτης)  
338 π.Χ.: Κ. Ιταλία: καταστροφή εκστρατευτικού σώματος Σπάρτης  
338 π.Χ.: Σπάρτη: Αγις Γ’ (άνοδος στη βασιλεία Σπάρτης: διαδέχεται τον 
Αρχίδαμο) 
 < Στον Αγι Γ’ καταλογίζεται η ευθύνη ότι στο Συνέδριο της Κορίνθου υπό 
τον Φίλιππο Β’ η Σπάρτη αρνήθηκε να συμμετάσχει στην Πανελλήνια 
εκστρατεία κατά των Περσών >  
 
338 π.Χ.: Περσία: τέλος βασιλείας Αρταξέρξης Γ’, ο Ωχος  
        < Αρταξέρξης Γ’, ο Ωχος: 359/358 π.Χ. – 338 π.Χ. >  
 
338 π.Χ.: Περσία: Αρσής άνοδος στο θρόνο  (Αχαιμενίδαι)  
       < Αρσής: 338 π.Χ. – 336 π.Χ>  
 
 
 
 
 
 
 
337 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Φρύνιχος  
 
337 π.Χ.: Κόρινθος: Πανελλήνιο Συνέδριο της Κορίνθου (Φίλιππος Β’)  
337 π.Χ.; συνέδριο Κορίνθου    Αρχή Μακεδονικής Ηγεμονίας : 
    Φιλιππος Β' εναντίων Αθήνας, Θήβας 
337 π.Χ.: Κόρινθος: Πανελλήνιο Συνέδριο: αποφασίζεται η εκστρατεία κατά 
των Περσών (Φίλιππος Β’)  
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337 π.Χ.: Μακεδονία: γάμος Φιλίππου Β' με Κλεοπάτρα (7ος γάμος Φιλίππου Β’)  
(Κλεοπάτρα: ανιψιά του Αττάλου, στρατηγού του Φιλίππου Β’)    
< Η Κλεοπάτρα είναι η έβδομη και τελευταία από τις επτά συζύγους του 
Φιλίππου Β’. Από τον γάμο του με την Κλεοπάτρα ο Φίλιππος Β’ θα αποκτήσει 
μία κόρη, την Ευρώπη>  
337 π.Χ.: Μακεδονία: επεισόδιο με Αλέξανδρο Γ’ στους γάμους Φιλίππου Β’ – 
Κλεοπάτρας  
337 π.Χ.: ο θείος της Κλεοπάτρας, ο Ατταλος, κάνει πρόποση για να γεννηθεί 
γνήσιος διάδοχος από αυτόν τον γάμο (δηλ. άμεση προσβολή κατά Αλεξάνδρου 
Γ’)  
337 π.Χ.: Μακεδονία: γαμήλιο συμπόσιο Φιλίππου Β’ με Κλεοπάτρα: ο 
Αλέξανδρος Γ’ οργισμένος και θιγείς πετά το ποτήρι του στο πρόσωπο του 
Αττάλου  
337 π.Χ: Μακεδονία: σοβαρή σύρραξη Φιλίππου Β’ με Αλέξανδρο Γ’ στον γάμο 
Φιλίππου Β’ με Κλεοπάτρα  
337 π.Χ.: ρήξη Φιλίππου Β’ με Ολυμπιάδα  
337 π.Χ.: Αλέξανδρος Γ’ και Ολυμπιάδα φεύγουν για Ηπειρο  
 
337 π.Χ.: ρήξη Φιλίππου Β’ με Αλέξανδρο Γ’  
 
 
 
 
337 π.Χ.: Εύξεινος Πόντος: Ηράκλεια: θάνατος Τιμόθεου  
337 π.Χ.: Εύξεινος Πόντος: Ηράκλεια: άνοδος στην εξουσία Διονύσιος, 
αδελφός του Τιμοθέου  
< Διονύσιος (γιος του Κλεάρχου, και αδελφός του Τιμοθέου): 337 π.Χ. – 304 
π.Χ. 
Ο Διονύσιος χάρη στην ευελιξία της πολιτικής του προς τους διαδόχους (του 
Μ. Αλεξάνδρου) κατόρθωσε να διατηρήση την εξουσία και να την παραδώση 
στους γιους του. >  
 
 
 
337 π.Χ.: Σικελία: παραίτηση Τιμολέοντος από έκτακτες εξουσίες  
337 π.Χ.: Σικελία: ο Τιμολέων παραιτείται από τις έκτακτες εξουσίες που του 
είχαν ανατεθεί από το 344 π.Χ.  
 
 
336 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Πυθόδηλος  
 
336 π.Χ.: Μακεδονία: επιστροφή Αλεξάνδρου Γ’ (κατόπιν μεσολάβησης του 
Δημάρατου)  
336 π.Χ.: Μακεδονία: επανέναρξη σχέσεων Φιλίππου Β’ και Αλεξάνδρου Γ’  
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336 π.Χ.: Μακεδονία: ο Κορίνθιος Δημάρατος (65 ετών) μεσολαβεί ώστε ο 
Φίλιππος Β’ να δεχθεί πίσω τον γιο του Αλέξανδρο Γ’ πριν την εκστρατεία 
κατά της Ασίας  
 
336 π.Χ.: νέο επεισόδιο στις σχέσεις Φιλίππου Β’ και Αλεξάνδρου Γ’  
336 π.Χ.: Φίλιππος Β’: σχεδιάζει να παντρέψη τον Αρριδαίο (νόθο γιο, 
διανοητικά ελαττωματικό, από τον γάμο του Φιλίππου Β’ με την Φίλιννα) με 
την κόρη του Πιξώδαρου (:Πιξώδαρος: ηγεμών της Καρίας)  
336 π.Χ.: Αλέξανδρος Γ’: ζητά σε γάμο την κόρη του Πιξώδαρου (: για να 
ματαιώσει σχέδιο του Φιλίππου Β’)  
336 π.Χ.: Μακεδονία: Αλέξανδρος Γ’ ζητά σε γάμο την κόρη του Πέρση 
σατράπη Πιξώδαρου  
336 π.Χ.: Μακεδονία: ο Φίλιππος Β’ αρνείται τον γάμο του υιού του 
Αλεξάνδρου με Περσίδα  
 
336 π.Χ.: Φίλιππος Β’: ματαίωση γάμου Αλεξάνδρου Γ’ με κόρη του 
Πιξώδαρου 
336 π.Χ.: Φίλιππος Β’: ματαίωση γάμου Αρριδαίου με κόρη του Πιξώδαρου  
336 π.Χ.: Φίλιππος Β’: εξορίζει 5 μεσολαβητές του επικείμενου γάμου του 
Αλεξάνδρου Γ’  
   (Αρπαλος, Πτολεμαίος ο Λάγου, Νέαρχος, Ερίγυιος, Λαομέδων)  
336 π.Χ.: Μακεδονία: εξορία Πτολεμαίου του Λάγου (: ο Φίλιππος Β’ θεωρεί 
υπεύθυνο τον Πτολεμαίο για την πρόταση του Αλεξάνδρου Γ’ προς τον 
Πυξώδαρο)  
336 π.Χ.: Μακεδονία: ο Φίλιππος Β’ εξορίζει τον Πτολεμαίου του Λάγου 
(θεωρώντας τον ως υπεύθυνο για την πρόταση του Αλεξάνδρου προς τον 
Πιξώδαρο)  
 
336 π.Χ.: Μακεδονία: γένν. Ευρώπη (κόρη του Φιλίππου Β’ και της 
νεόνυμφης Κλεοπάτρας) 
 
 
336 π.Χ.: (έαρ): προετοιμασία για την εκστρατεία Φιλίππου Β’ κατά Περσίας 
336 π.Χ.: (έαρ): Μακεδονία: στρατός καταλαμβάνει τον Ελλήσποντο και την 
Εφεσσο  
336 π.Χ.: (έαρ): Φίλιππος Β’ αποστέλλει τον Παρμενίωνα και τον Ατταλο 
στον Ελλήσποντο και την Εφεσσο  
336 π.Χ.: (έαρ): Ο Φίλιππος Β’ αποστέλλει τον Ατταλο στην Μ. Ασία (: ο 
Ατταλος, θανάσιμος εχθρός του Αλεξάνδρου Γ’, η Κλεοπάτρα, η 7η σύζυγος 
του Φιλίππου Β’ ήταν ανηψιά ή κόρη του Αττάλου)  
336 π.Χ.: (έαρ): Ελλήσποντος: κατάληψη από Μακεδόνες  
335 π.Χ. (έαρ): Εφεσος: κατάληψη από Μακεδόνες  
 
336 π.Χ.: Αιγές: γάμος κόρης Φιλίππου Β’ (Κλεοπάτρας) με Αλέξανδρο των 
Μολοσσών  
336 π.Χ.: Αιγές: η νύφη Κλεοπάτρα είναι κόρη του Φιλίππου Β’ και της 
Ολυμπιάδος των Μολοσσών  
336 π.Χ.: Αιγές: η Ολυμπιάς δεν είναι παρούσα στον γάμο της κόρης της 
Κλεοπάτρας  
336 π.Χ. δολοφονία Φίλιππου Β' στις Αιγές στο γάμο της κόρης του Κλεοπάτρας 
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με τον  Αλέξανδρο των Μολοσσών  
 
336 π.Χ.: Μακεδονία: δολοφονία Φιλίππου Β’  (:δράστης ο Παυσανίας)  
336 π.Χ.: Μακεδονία: δολοφονία Φιλίππου Β’: ο δράστης Παυσανίας 
εκτελείται  
336 π.Χ.: Μακεδονία: δολοφονία Φιλίππου Β’: ο Αρραβαίος, γιος του 
Αέροπος από την Λυγκηστίδα (συνένοχος): εκτελείται  
336 π.Χ.: Μακεδονία: δολοφονία Φιλίππου Β’: ο Ηρομένης, γιος του Αέροπος 
από την Λυγκηστίδα (συνένοχος): εκτελείται  
336 π.Χ.: Μακεδονία: δολφονία Φιλίππου Β’: ο Αλέξανδρος, γιος του 
Αέροπος από την Λυγκηστίδα κατηγορείται και αυτός ως συνένοχος, αλλά 
αθωώνεται από τον ίδιο τον Αλέξανδρο Γ’ επειδή στήριξε τον Αλέξανδρο Γ’ 
στην εκλογή στο θρόνο  
 < ο Αλέξανδρος, ο γιος του Αέροπος από την Λυγκηστίδα, στα 334 π.Χ., 
(μετά την άλωση των Σάρδεων): θα έρθει σε επαφές με Δαρείο Γ’ για να 
δολοφονήσει τον Μ. Αλέξανδρο έναντι: 1/000 χρυσών ταλάντων και το 
βασίλειο της Μακεδονίας> 
 
 
 
336 π.Χ.: θάνατος Φίλιππος Β’  
              Οι 7 γάμοι του Φιλίππου Β’:  
1ος γάμος Φιλίππου Β’: Φίλιππος Β’ με Φίλα (κόρη του Σίρρα)  
Από αυτό τον γάμο ο Φίλιππος Β’ δεν απέκτησε παιδιά. Η Φίλα απέθανε στα 
357 π.Χ.  
2ος γάμος Φιλίππου Β’: Φίλιππος Β’ με Φίλιννα (Λαρισαία) 
Από αυτό τον γάμο ο Φίλιππος Β’ απέκτησε γιο, διανοητικά ανάπηρο, τον 
Αρριδαίο, τον μετέπειτα Φίλιππο Γ’ (από το 323 π.Χ.)  
Ο Αρριδαίος – Φίλιππος Γ’ θα νυμφευθεί την Ευρυδίκη. Η Ευρυδίκη ήταν 
εγγονή του Περδίκκα Γ’ (:αλελφού του Φιλίππου Β’). Η Ευρυδίκη ήταν κόρη 
του Αμύντα (:υιού του Περδίκκα Γ’) και της Κυάνης  
3ος γάμος Φιλίππου Β’: Φίλιππος Β’ με Αυδάτα (Ιλλυρίδα)  (359 π.Χ.)  
Ο γάμος αυτός του Φιλίππου Β’ με την Αυδάτα έγινε στα 359 π.Χ.  
Από αυτό τον γάμο του με την Αυδάτα ο Φίλιππος Β’ απέκτησε μία κόρη: την 
Κυάνη ή Κυνάνη  
Η Κυάνη θα παντρευθεί τον Αμύντα, εξάδελφό της (ο Αμύντας ήταν γιος του 
Περδίκκα Γ’) 
Κόρη της Κυάνης και του Αμύντα είναι η Αδέα/Ευρυδίκη (αρχικώς 
ονομαζόταν Αδέα, μετέπειτα Ευρυδίκη) 
 
4ος γάμος Φιλίππου Β’:  Φίλιππος Β’ με Ολυμπιάδα    (357 π.Χ.)  
Ο γάμος του Φίλιππου Β’ με την πριγκίπισσα των Μολοσσών, την 
Ολυμπιάδα, έγινε στα 357 π.Χ., αμέσως δηλαδή μετά τον θάνατο της Φίλα 
(κόρης του Σίρρα) 
Από τον γάμο του με την Ολυμπιάδα, ο Φίλιππος θα αποκτήσει τον 
Αλέξανδρο τον Γ’ (356 π.Χ.) και την Κλεοπάτρα (355 π.Χ.)  
Η Κλεοπάτρα θα νυμφευθεί στα 336 π.Χ. τον θείο της, Αλέξανδρο των 
Μολοσσών, αδελφό της μητέρας της Ολυμπιάδος. Ο γάμος θα γίνει για 
πολιτικούς λόγος, για να άρει την ένταση ανάμεσα στον Φίλιππο Β’ και τον 
Αλέξανδρο της Ηπείρου (Μολοσσούς). Στον γάμο της Κλεοπάτρας και του 
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Αλεξάνδρου θα δολοφονηθεί ο Φίλιππος Β’.  
5ος γάμος Φιλίππου Β’: Φίλιππος Β’ με Μήδα  
Από αυτό τον γάμο ο Φίλιππος Β’ δεν θα αποκτήσει παιδιά 
6ος γάμος Φιλίππου Β’:Φίλιππος Β’ με Νικησίπολιν από τις Φερές της 
Θεσσαλίας (352 π.Χ.) 
Ο γάμος αυτός έγινε στα 352 π.Χ.  
Η Νικησίπολις ήταν πριγκίπισσα των Φερών της Θεσσαλίας. Με αυτό τον 
γάμο του ο Φίλιππος Β’ συνέσφιξε τις σχέσεις του με τους Θεσσαλούς.  
Από τον γάμο του με την Νικησίπολιν, απέκτησε μία κόρη την Θεσσαλονίκη. 
Το όνομά της «Θεσσαλονίκη» : εδόθη τιμητικώς ως ενθύμιον για την νίκη 
του Φιλίππου Β’ στο Κρόκιον ή Κροκωτόν πεδίον κατά των Φωκέων στα 353 
π.Χ.  
Η Θεσσαλονίκη θα νυμφευθεί στα 316 π.Χ.: τον Κάσσανδρο  
7ος  γάμος Φιλίππου Β’:     Φίλιππος Β’ με Κλεοπάτρα (337 π.Χ.)  
Η Κλεοπάτρα ήταν ανιψιά του Αττάλου. Ο Ατταλος, από τους πιο έμπιστούς 
στρατηγούς του Φιλίππου Β’ και θανάσιμος εχθρός του Μ. Αλεξάνδρου.  
Ο γάμος του Φιλίππου Β’ με την Κλεοπάτρα έγινε στα  337 π.Χ. Λόγω αυτού 
του γάμου του ο Φίλιππου ήλθε σε ρήξη με την Ολυμπιάδα, αλλά και με τον 
Αλέξανδρο, οι οποίοι έφυγαν στην Ηπειρο.  
Από τον γάμο του με την Κλεοπάτρα, ο Φίλιππος Β’ απέκτησε μία κόρη: την 
Ευρώπη  
  
 
 
 
 
 
336 π.Χ. (φθιν):  Μακεδονία:  Αλέξανδρος Γ' σε θρόνο (20 χρονών) 
 
 
336 π.Χ.: Μακεδονία (μετά δολοφονία Φιλίππου): ο Αντίπατρος και ο 
Παρμενίων συντελούν στη διατήρηση της τάξης και της αρχής του νέου 
βασιλιά Αλεξάνδρου Γ’  
336 π.Χ.: Μακεδονία: Αντίπατρος και Παρμενίων (στενοί συνεργάτες 
Φιλίππου) στήριξαν τον Αλέξανδρο Γ’ στην εκλογή του ως βασιλέα  
336 π.Χ.: Μακεδονία: η υποστήριξη του Αντιπάτρου απαλλάσσει Αλέξανδρο 
Γ’ από ψιθύρους ότι είχε συμμετοχή στη δολοφονία του Φιλίππου Β’  
 
336 π.Χ.: Μακεδονία: η πορεία του Αλεξάνδρου Γ’ προς την εδραίωση στον 
θρόνο  
336 π.Χ.: Αλέξανδρος Γ’: ανακαλεί από εξορία τους 5 εξόριστους: Αρπαλο, 
Πτολεμαίο του Λάγου, Νέαρχο, Ερίγυιο, Λαομέδοντα)  
 
 
336 π.Χ.: Μακεδονία: δολοφονία Αρραβαίου και Ηρομένη, υιών του Αερόπου 
(διεκδικητών του θρόνου της Μακεδονίας)  
 
336 π.Χ.: Μακεδονία: ο τρίτος γιος του Αερόπου, ο Αλέξανδρος, διασώζεται 
επειδή είχε δηλώσει νομιμοφροσύνη προς τον νεοεκλεγέντα Αλέξανδρο Γ’  
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336 π.Χ.: Μακεδονία: δολοφονία Κάρανου (ετεροθαλής αδελφός Αλεξάνδρου 
Γ’)  
336 π.Χ.: Μακεδονία: δολοφονούνται άρρενα μέλη της οικογένειας της 
Κλεοπάτρας, της τελευταίας συζύγου του Φιλίππου Β’ (της ανιψιάς του 
Αττάλου)  
 
336 π.Χ.: Μακεδονία: η Ολυμπιάς δολοφονεί το νήπιο της Κλεοπάτρας και 
του Φιλίππου Β’, την Ευρώπη < : εν αγνοία του Αλεξάνδρου Γ’ >  
 
336 π.Χ.: Μακεδονία: η Ολυμπιάς υποχρεώνει την Κλεοπάτρα, την αντίζηλό 
της, να αυτοκτονήσει  
336 π.Χ.: ο Ατταλος (θείος της Κλεοπάτρας) βρίσκεται στην Μ. Ασία  
336 π.Χ.: Ατταλος (γαμβρός του Παρμενίωνος)  
 
336 π.Χ.: ο Αλέξανδρος Γ’ στέλνει σε Μ. Ασία τον Καρδιανό Εκαταίο (δηλ. 
από την Καρδία της Θράκης) με εντολή να εξοντώσει τον Ατταλο (:τον θείο 
της Κλεοπάτρας)  
 
336 π.Χ.: Εκαταίος, τύραννος της Καρδίας (στη Θρακική χερσόνησο). Ο 
Εκαταίος ήταν θανάσιμος εχθρός του Ευμένη από την Καρδία, Ευμένη του 
Καρδιανού  
336 π.Χ.: θάνατος Αττάλου (στρατηγού Φιλίππου Β’)  
336 π.Χ.: εκτέλεση Αττάλου (στρατηγού Φιλίππου Β’) μάλλον από τον 
Ευμένη τον Καρδιανό  
  < η εκτέλεση του Αττάλου θα γίνει μετά το Συνέδριο στην Κόρινθο >  
 
336 π.Χ.: εκτέλεση Ατταλος  
< Ατταλος: έμιστος στρατηγός του Φιλίππου Β’, ανήκε στην παλαιά γενηά. 
Ηταν γαμβρός του στρατηγού Παρμενίωνος. Μετά της δολοφονία του 
Φιλίππου Β’, ο Ατταλος στράφηκε κατά του Αλεξάνδρου Γ’ (τον είχε 
προσβάλλει μάλιστα ότι δεν ήταν αληθινός γιος του Φιλίππου Β’. ο Ατταλος 
συμμάχησε με τους Αθηναίους και κινήθηκε για να καταλάβει την εξουσία 
στη Μακεδονία. Εμπόδιο τότε στον Ατταλο στάθηκε ο στρατηγός Παρμενίων.  
 
336 π.Χ.: Μακεδονία: συνωμοσία του Αμύντα, υιού του Περδίκκα Γ’   
336 π.Χ.: Μακεδονία: καταστολή συνωμοσίας Αμύντα  
336 π.Χ.: Μακεδονία: εκτέλεση Αμύντα, υιού του Περδίκκα Γ’  
 
336 π.Χ.: Μακεδονία: διασώζεται μόνον ο Αρριδαίος (ετεροθαλής αδελφός 
του Αλεξάνδρου Γ’ που ήταν διανοητικά ανάπηρος  <:πιθανόν επιληπτικός. Ο 
Αρριδαίος γιος του Φιλίππου Β’ και της Φίλινννας (Λαρισαίας)>)  
 
 
 
 
336 π.Χ.: Μακεδονία: 1η κίνηση Αλεξάνδρου Γ’ (διπλωματική): αναγνωρίζει 
σε Αμβρακιώτες την αυτονομία τους  
336 π.Χ.: Μακεδονία: 2η κίνηση Αλεξάνδρου Γ’ (στρατιωτική): εισβολή στη 
Θεσσαλία  
 



 

30
3 

336 π.Χ.: Θεσσαλία: ο Αλέξανδρος Γ’ αναγνωρίζεται από το «Κοινόν» των 
Θεσσαλών ως «άρχων της Θεσσαλίας» (όπως προηγουμένως είχε 
αναγνωριστεί και ο Φίλιππος Β’) 
 
 
336 π.Χ.: αποστασία νότιας Ελλάδας από Μακεδονία  
336 π.Χ.: Νότια Ελλάδα: με πληροφόρηση του θανάτου Φιλίππου Β’ 
εξεγείρεται κατά Μαεδόνων <Αθήναι, Θήβαι, Αμβρακιώτες>   
336 π.Χ.: Αθήναι: Δημοσθένης πρωτοστατεί στην εξέγερση της Αθήνας κατά 
Μακεδόνων  
336 π.Χ.: Αθήναι: Δημοσθένης ισχυρίζεται ότι είδε όνειρο με τον Δία και την 
Αθηνά  
336 π.Χ.: Αθήναι: Δημοσθένης έρχεται σε μυστική συνεννόηση με Ατταλο 
(:στρατηγό  
336 π.Χ.: Αθήναι: οι Πέρσαι έχουν δωροδοκήσει τον Δημοσθένη για να 
πολιτευθεί κατά των Μακεδόνων (:-πηγή: Διόδωρος)  
336 π.Χ.: αποστασία Θήβας  
336 π.Χ.: Θήβα: εκδιώκουν από την Καδμεία την Μακεδονική φρουρά που 
είχε εγκαταστήσει ο Φίλιππος Β’  
 
336 π.Χ.: Αιτωλοί: ανακαλούν τους εξορίστους που είχαν εξορίσει κατ’ 
απαίτηση του Φιλίππου Β’  
336 π.Χ.: Αμβρακιώτες: εκδιώκουν Μακεδονική φρουρά  
336 π.Χ.: Αμβρακιώτες: ανακηρύσσουν δημοκρατία  
336 π.Χ.: Αργος: η αντιμακεδονική παράταξη κινείται ενεργά  
336 π.Χ.: Ηλεία: η αντιμακεδονική παράταξη κινείται ενεργά  
336 π.Χ.: Αρκαδία: η αντιμακεδονική παράταξη κινείται ενεργά  
 
336 π.Χ.: Αλέξανδρος Γ’: κάθοδος  σε Θεσσαλία 
336 π.Χ.: Αλέξανδρος Γ’: εισβολή σε Θεσσαλία  
336 π.Χ.: Αλέξανδρος Γ’: παρακάμπτει τα Τέμπη που τα φρουρούσαν οι 
Θεσσαλοί  
336 π.Χ.: Θεσσαλία: Αλέξανδρος Γ’ αναγνωρίζεται ως άρχοντας του Κοινού 
των Θεσσαλών και ως «ηγεμών» της Συμμαχίας της Κορίνθου στη θέση του 
πατέρα του, του Φιλίππου  
336 π.Χ.: Θεσσαλία: Αλέξανδρος Γ’ αναγνωρίζεται από το Κοινόν των 
Θεσσαλών ως «άρχων της Θεσσαλίας», ακριβώς όπως είχε αναγνωριστεί και 
οΦίλιππος Β’  
336 π.Χ.: Αλέξανδρος Γ’ σε Θερμοπύλαι 
336 π.Χ.: Θερμοπύλαι: Αλέξανδρος Γ’ φθάνει σε Θερμοπύλες  
336 π.Χ.: Θερμοπύλαι: ο Αλέξανδρος Γ’ συγκεντρώνει Αμφικτυονικό 
συνέδριο – εκεί του αναγνωρίζεται η ηγεμονία των Ελλήνων  
336 π.Χ.: Αμφικτυονικό Συνέδριο: ο Αλέξανδρος Γ’ αναγνωρίζεται, όπως και 
ο Φίλιππος Β’, ομόφωνα : α)  ηγεμών των Ελλήνων και β) προστάτης του 
Ιερού των Δελφών  
 
 
 
336 π.Χ.: Αλέξανδρος Γ’: στρατοπεδεύει έξω από τη Θήβα  
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336 π.Χ.: Αθήναι: μεταστροφή πολιτικής Αθήνας από φόβο (από 
αντιμακεδονική η κοινή γνώμη γίνεται φιλομακεδονική)  
336 π.Χ.; Αθήναι: άμεσες ενέργειες Αθηναίων: επιδιόρθωση τειχών  
336 π.Χ.: Αθήναι: δεν θέλουν να έρθουν σε ρήξη με Αλέξανδρο Γ’ 
<:φοβούνται την απώλεια του Ωρωπού, που από το 338 π.Χ. τους τον είχε 
παραχωρήσει ο Φίλιππος Β’>  
 
 
 
 
336 π.Χ.: Αθήναι: αποστολή πρεσβείας προς Αλέξανδρο Γ’ <Δημάδης>   
336 π.Χ.: Αθήναι: αποστολή πρεσβείας προς Αλέξανδρο Γ’ (συμμετέχει και ο 
Δημοσθένης αλλά εγκαταλείπει την πρεσβεία πριν αυτή φθάσει στον Αλέξανδρο 
Γ’)  
336 π.Χ.: Αθήνα: Δημοσθένης αποκαλεί τον Αλέξανδρο Γ’ «μαργίτην» 
 
336 π.Χ.: Αθήναι: ο Κτησιφών προτείνει στην εκκλησία του δήμου την απονομή 
στον Δημοσθένη της ύψιστης τιμής, του χρυσού στεφάνου  
 < Ο Κτησιφών προτείνει χρυσό στέφανο για τον Δημοσθένη επειδή ο 
Δημοσθένης είχε συμβάλλει με δικά του χρήματα στην αποπεράτωση των τειχών 
της Αθήνας>  
336 π.Χ.:Αθήναι: ο Αισχίνης καταθέτει «γραφή παρανόμων» κατά Κτησιφώντος 
(και έμμεσα κατά Δημοσθένους)  
336 π.Χ.: Αθήναι: η γραφή παρανόμων που κατέθεσε ο Αισχίνης εκδικάστηκε στα 
330 π.Χ.  
 
 
 
 
 
336 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (111η Ολυμπιάδα) 
336 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (111η Ολυμπιάδα): Κλεόμαντις, Κλειτόριος, 
στάδιον 
336 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (111η Ολυμπιάδα): Μύς, Ταραντίνος, πυγμή 
336 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (111η Ολυμπιάδα): Διόξιππος, Αθηναίος, 
πένταθλον 
336 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (111η Ολυμπιάδα): Πύτταλος, Ηλείος, πυγμή 
παίδων 
 
 
336 π.Χ.: Αλέξανδρος Γ’: συγχωρεί Αθηναίους, Θηβαίους και Αμβρακιώτες  
336 π.Χ.: Αλέξανδρος Γ’: ζητά συνέδριο Ελλήνων στην Κόρινθο  
336 π.Χ.: Κόρινθος: ο Αλέξανδρος Γ’ φθάνει σε Κόρινθο  
336 π.Χ.: Κόρινθος: η Σπάρτη δεν έστειλε αντιπροσώπους  
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336 π.Χ.: (φθιν): Συνέδριο της Κορίνθου: - Πανελλήνια Συμμαχία 
     α) Αλέξανδρος Γ’: ανακηρύσσεται ηγεμών της Συμμαχίας των Ελλήνων  
     β) Αλέξανδρος Γ’: ανακηρύσσεται «στρατηγός αυτοκράτωρ» στον πόλεμο που 
θα ανελάμβαναν οι  Ελληνες κατά των Περσών   
     γ) κάθε ελληνικό κράτος που θα μετείχε στην εκστρατεία των Ελλήνων κατά 
των Περσών θα ήταν αυτόνομο και δεν θα παρενέβαινε κανείς στα εσωτερικά των 
ελληνικών κρατών που θα μετείχαν στην εκστρατεία  
336 π.Χ.: Κόρινθος: τιμές προς Αλέξανδρο Γ’  
336 π.Χ.: Κόρινθος: ιστορικό ανέκδοτο με κυνικό φιλόσοφο Διογένη «μικρόν από 
του ηλίου μετάστηθι»  
336 π.Χ.: Αλέξανδρος Γ’: επιστροφή από Κόρινθο  
 
336 π.Χ.: Αλέξανδρος Γ’: σε Δελφούς (:μετά το Συνέδριο της Κορίνθου)  
336 π.Χ.; Δελφοί: Αλέξανδρος Γ’ ζητά χρησμό  
336 π.Χ.; Δελφοί: αποφράδες ημέραι – απαγόρευση έκδοσης χρησμών  
336 π.Χ.: Δελφοί: ο Αλέξανδρος Γ’ σύρει την προμάντιδα δια της βίας προς τον 
ναό (:προς έκδοσιν χρησμού)      <: - πηγή: Πλούταρχος >  
336 π.Χ.: Αλέξανδρος Γ’: επιστροφή σε Πέλλα  
 
336 π.Χ.: Μακεδονία: ο Αλέξανδρος Γ’ μετά το Συνέδριο της Κορίνθου 
απαλλάσσεται από τον εχθρό του τον Ατταλο  
336 π.Χ.: Μακεδονία: απαλλαγή Αλεξάνδρου Γ’ από Ατταλο   
   < Ατταλος: έμπιστος στρατηγός του Φιλίππου Β’, ανήκε στην παλαιά γενεά 
     Ο Ατταλος ήταν θείος της Κλεοπάτρας, συζύγου του Φιλίππου Β’ : (337 π.Χ.)  
      Στα 336 π..Χ. ο Ατταλος στράφηκε κατά του Αλεξάνδρου Γ’  
      Ο Ατταλος συμμάχησε με τους Αθηναίους  
      Ο Ατταλος κινήθηκε για να καταλάβει την εξουσία στη Μακεδονία  
      Εμπόδιο στον Ατταλο στάθηκε ο στρατηγός Παρμενίων 
      Ο Αλέξανδρος Γ’ έστειλε κατά του Αττάλου τον στρατηγό Εκαταίο  
     Ο Εκαταίος ήταν τύραννος της Καρδίας (:Θρακική χερσόνησος). Ο Εκαταίος 
ήταν εχθρός του Ευμένη του Καρδιανού  
    Ο Ευμένης ο Καρδιανός δολοφονεί τον Ατταλο  (336 π.Χ.) >  
 
336 π.Χ.: δολοφονία Αττάλου: δράστης ο Ευμένης ο Καρδιανός (Καρδία της 
Θράκης) 
 
 
 
 
 
336 π.Χ.: Περσία: τέλος βασιλείας Αρσής  (Αχαιμενίδαι)  
        < Αρσής: 338 π.Χ. – 336 π.Χ.>  
 
 
336 π.Χ.: Περσία: Δαρείος Γ’ ο Κοδομανός έναρξη βασιλείας  (Αχαιμενίδαι)  
    < Δαρείος Γ’ ο Κοδομανός: 336 π.Χ. – 330 π.Χ.>  
     < Δαρείος Γ’ ο Κοδομανός: ο τελευταίος βασιλεύς των Αχαιμενιδών >  
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335 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Ευαίνετος  
 
335 π.Χ.: Μακεδονία: ο Αριστοτέλης φεύγει από την Μακεδονία για να 
μεταβεί στην Αθήνα (βρισκόταν εκεί από το 343 π.Χ.: Μίεζα)  
335 π.Χ.: Αθήναι: ο Αριστοτέλης μαζί με τον Θεόφραστο επιστρέφουν στην 
Αθήνα 
335 π.Χ.: Αθήναι: την διεύθυνση της Ακαδημίας του Πλάτωνος: Ξενοκράτης 
 
335 π.Χ.: Αθήναι: επιστροφή Αριστοτέλη στην Αθήνα  
335 π.Χ.: Αθήναι: ο Αριστοτέλης ιδρύει το « Λύκειον »  
  < «Λύκειον»: δημόσιο γυμναστήριο στο Λυκαβηττό, εκεί δίδασκαν συνήθως 
ρήτορες και σοφιστές>  
335 π.Χ.: Αθήναι: «Λύκειον» ίδρυση από Αριστοτέλη  
 < Το «Λύκειον» ήταν τόπος ιερός, αφιερωμένος στον Απόλλωνα τον Λύκειο. 
Το «Λύκειον» βρισκόταν προς τα Β.Α. της αρχαίας πόλεως των Αθηνών.  
Η σχολή ήταν ταυτόχρονα και θρησκευτικός σύλλογος, με κέντρο τη λατρεία 
των μουσών.  
Το «Λύκειον» ωνομάσθηκε αργότερα «Περίπατος». Οι μαθηταί της σχολής 
ωνομάστηκαν και «οι από του περιπάτου». Η αιτία της ονομασίας 
«Περίπατος»: επειδή συνήθιζαν να συζητούν περπατώντας στη στεγασμένη 
περιφερειακή στοά (:περίπατον) του Λυκείου. Οι μαθηταί ωνομάστηκαν 
επίσης και «Περιπατητικοί» >   
 < «Λύκειον»: οι διευθυνταί της σχολής ορίζονταν με διαθήκη του 
προκατόχου του.  
< Αμέσως μετά τον Αριστοτέλη διευθυντής του «Λυκείου» ορίστηκε ο 
Θεόφραστος, από την Ερεσσό της Λέσβου (: επίσης σαν τον Αριστοτέλη, μη 
Αθηναίος).  
< Οι διευθυνταί του «Λυκείου» κατόρθωσαν να δημιουργήσουν περιουσία για 
τη σχολή.  
οι διευθυνταί του  Λυκείου:  
Αριστοτέλης, 335 π.Χ. -323 π.Χ.  : ο ιδρυτής  
Θεόφραστος, ο Ερέσιος (322 π.Χ. – 286 π.Χ.) 
Στράτων, ο Λαμψακηνός (286 π.Χ. – 270 π.Χ.) 
Λύκων, ο Τρωαδίτης (270 π.Χ. – 225 π.Χ.) 
Αρίστων, ο Κείος (225 π.Χ. – 180 π.Χ.) 
Κριτόλαος, ο Φασηλίτης (Φάσηλις) (180 π.Χ. – 170 π.Χ.) 
Διόδωρος, ο Τύριος (: Τύρος)  (από το 170 π.Χ. - ; )  
Ερμιππος, ο Σμυρναίος (α’ ήμισυ του Β’ αι. π.Χ.)  
Σωτίων, ο Αλεξανδρεύς ( Β’ αι. π.Χ.)  
(: -πηγή: Ι.Ε.Ε., τ. Ε., σ. 298 )  >  
 
 
335 π.Χ.: Αθήναι: ο Αριστοτέλης διαμένει στην Αθήνα από το 335 π.Χ. έως 
και το 323 π.Χ. 
 
335 π.Χ.: Αριστοτέλης: έργα τρίτης περιόδου (:Αθήνα) 
< Τα έργα της τρίτης συγγραφικής περιόδου του Αριστοτέλους: 335 π.Χ. – 
323 π.Χ.  
 - Πολιτικά  (: το σημαντικότερο μέρος των Πολιτικών)  
 - Πολιτεία  (158 Πολιτείαι: Αθηναίων Πολιτεία) 
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 - Μετά τα Φυσικά (:μέρος- το έργο το είχε εκκινήσει κατά την πρώτη 
περίοδο) 
 - Περί ζώων γενέσεως  
 - Ηθικά Νικομάχεια >  
 
335 π.Χ.: Κύπρος: Κίτιον: γένν. Ζήνων, ο Κιτιεύς (ο ιδρυτής στωϊκής 
φιλοσοφίας) 
< Ο Ζήνων, ο Κιτιεύς: ιδρυτής της Στωϊκής φιλοσοφίας (335 π.Χ. – 263 π.Χ.) 
ο πατήρ Ζήνωνος: ο Μνασέας, έμπορος, πολυταξιδεμένος  
Ο Μνασέας (πατήρ) δωρίζει στον υιόν του, τον Ζήνωνα, την «Απολογία 
Σωκράτους», του Πλάτωνος. Ο Ζήνων εντυπωσιάζεται από το έργο και θέλει 
από νωρίς να ασχοληθεί με την φιλοσοφία και να επισκεφθεί την Αθήνα >  
Στην φιλοσοφία του Ζήνωνος, του Κιτιέως (Κιτιώς) που είναι έντονος ο 
«κοσμοπολιτισμός» καθοριστικό ρόλο έπαιξε και ο πολυταξιδεμένος πατήρ 
του και τα ταξίδια του ίδιου του Ζήνωνος. Η ταξική δηλ. καταγωγή και η 
οικογενειακή προέλευση καθόρισε σε κάποιο βαθμό τις θεωρίες του Ζήνωνος 
ως προς την πλευρά του «κοσμοπολιτισμού».  
Ο Ζήνων από το 312 π.Χ. επισκέφθηκε την Αθήνα (22 ετών) και έκτοτε κατά 
βάσιν έζησε εκεί, όπου ιδρυση στην Ποικίλη Στοά την Σχολή του, εξ ου και 
«στωϊκοί φιλόσοφοι» ή αρχικώς «ζηνώνειοι». Η Σχολή του Ζήνωνος στην 
Αθήνα, ιδρύθηκε περίπου στα 292 π.Χ. και εκεί δίδαξε ο Ζήνων μέχρι τοτέλος 
της ζωής του, στα 263 π.Χ. >  
 
 
335 π.Χ.: εκστρατεία Αλέξανδρου Γ' κατά Ιλλυριών 
1η κάθοδος του Αλεξάνδρου Γ’ στη Νότια Ελλάδα  
 
 
 
335 π.Χ.: Μακεδονία: Αλέξανδρος Γ’ εδραίωση κυριαρχίας του σε Βαλκάνια  
335 π.Χ.: (έαρ): Μακεδονία: Αλέξανδρος Γ’: εκστρατεία κατά Τριβαλλών 
335 π.Χ.: (έαρ): Μακεδονία: ο Αλέξανδρος Γ’ εμπιστεύεται στον Αντίπατρο την 
διοίκηση του κράτους, για όσο ο ίδιος θα εξεστράτευε κατά των Τριβαλλών  
335 π.Χ.: (έαρ): Μακεδονία: ο Αντίπατρος αναλαμβάνει την διοίκηση του 
κράτους για όσο ο Αλέξανδρος Γ’ εκστρατεύει κατά Τριβαλλών  
335 π.Χ.: (έαρ): Μακεδονία: Αλέξανδρος Γ’: περνά τον Νέστο ποταμό  
335 π.Χ.: (έαρ): Μακεδονία: Αλέξανδρος Γ’ φθάνει στην οροσειρά του Αίμου  
335 π.Χ.: Τριβαλλοί: κάτω από την πίεση των Κελτών είχαν έλθει και είχαν 
εγκατασταθεί στη βόρεια Βουλγαρία  
335 π.Χ.: μάχη στον Λύγινο ποταμό: ο Αλέξανδρος Γ’ συντρίβει τους Τριβαλλούς  
335 π.Χ.: Αλέξανδρος Γ’: νίκη επί των Τριβαλλών (Λύγινος ποταμός)  
335 π.Χ.: Αλέξανδρος Γ’: στρατιωτική επίδειξη προς τους Γέτες  
335 π.Χ.: Αλέξανδρος Γ’: διάβαση Δούναβη : σε μία μόνο νύχτα περνά τον 
Δούναβη με 1/500 ιππείς και 4.000 πεζούς  
335 π.Χ.: πρέσβεις από αυτόνομα έθνη που κατοικούσαν κοντά στον Δούναβη 
ζητούν φιλία από Αλέξανδρο Γ’ (:Τριβαλλοί, Κελτοί, κλπ.)  
335 π.Χ.: Μακεδονία: η επιρροή του Μακεδονικού κράτους επεκτείνεται μέχρι 
τον Αίμο  
335 π.Χ.: Αλέξανδρος Γ’: πορεία επιστροφής προς Μακεδονία  
335 π.Χ.: Αλέξανδρος Γ’: διαβαίνει την χώρα των Αγριάνων (:Σόφια) 
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335 π.Χ.: Αλέξανδρος Γ’: διαβαίνει την χώρα των Παιόνων  
335 π.Χ.: αποστασία Κλείτου (:βασιληά Ιλλυρίας) από συμμαχία με Μακεδόνες  
335 π.Χ.: αποστασία Γλαυκία (:βασιληά Ταυλαντίων) από συμμαχία με 
Μακεδόνες  
335 π.Χ.; Αλέξανδρος Γ’: σπεύδει άμεσα εναντίον του Κλείτου  
335 π.Χ.: μάχη στο Πέλλιο (:πόλη Ιλλυρίας): νίκη Αλεξάνδρου Γ’ κατά Κλείτου  
335 π.Χ.: μάχη στο Πέλλιο : νίκη Αλεξάνδρου Γ’ εναντίον του Κλείτου  
335 π.Χ.: (μετά την μάχη στο Πέλλιο): ο Κλείτος (βασιληάς Ιλλυρίας) 
εγκαταλείπει την χώρα του και καταφεύγει σε Ταυλαντίους  
 
 
 
335 π.Χ.: Περσία: ο περσικός παράγων στην Ελλάδα κατά του Αλεξάνδρου Γ’  
335 π.Χ.: Πέρσαι: αποστολή χρημάτων σε Ελλάδα για αντιμακεδονικό 
συνασπισμό  
335 π.Χ.: Αθήνα: ο Δημοσθένης λαμβάνει 300 τάλαντα (κατασκευάζει όπλα) 
335 π.Χ.: Αθήνα: επισήμως η πόλις των Αθηνών δεν δέχεται τα χρήματα των 
Περσών 
335 π.Χ.: Αλέξανδρος Γ’: εκστρατεία σε Αλβανία  
335 π.Χ.: φήμες ότι πέθανε ο Αλέξανδρος Γ’  
335 π.Χ.: Θήβα: αποστασία Θήβας από συμμαχία Μακεδόνων  
 
2η κάθοδος Αλεξάνδρου Γ’ στη Νότια Ελλάδα  
335 π.Χ.: (Οκτ): Θήβα: ο Αλέξανδρος Γ’ καταλαμβάνει  τη Θήβα  
335 π.Χ.; Θήβα: επιχειρήματα εχθρικών πόλεων προς τη Θήβα που 
συνηγορούσαν για την κατεδάφισή της: Οι εχθρικές προς τη Θήβα πόλεις 
ζητώντας τον ολοκληρωτικό της αφανισμό υπενθύμισαν τα εγκλήματα, σύμφωνα 
με τον μύθο, που είχαν διαπράξει οι Θηβαίοι μυθικοί ήρωες (: ο μύθος στην 
υπηρεσία της πολιτικής προπαγάνδας)  
335 π.Χ.: Θήβα: ένας αιχμάλωτος Θηβαίοι θύμισε ότι ο Ηρακλής (:μυθικός 
πρόγονος των Αιακιδών) είχε γεννηθεί στη Θήβα. Ετσι δεν μπορούσε ένας 
Αιακίδης (:δηλ. ο Αλέξανδρος Γ’) να αφανίσει τη Θήβα από προσώπου γης. (: ο 
μύθος στην υπηρεσία της πολιτικής προπαγάνδας) 
335 π.Χ.: (Οκτ): Θήβα: άλωση Θηβών από Αλέξανδρο Γ’  
335 π.Χ.: Θήβα: ισοπέδωση Θήβας από Αλεξανδρο Γ' 
335 π.Χ.: Θήβα: καταστροφή Θήβας από Αλέξανδρο Γ’  
335 π.Χ.: Αλέξανδρος Γ’: κατεδαφίζει τη Θήβα  
335 π.Χ.: Αλέξανδρος Γ’: απαιτεί από Αθηναίους να του παραδώσουν τον 
Δημοσθένη 
335 π.Χ.: υποταγή Αθήνας και λοιπών πόλεων σε Αλεξ Γ' 
 
 
 
 
 
334 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Κτησικλής  
 
 
 
334 π.Χ.: Δύση: στην περίοδο 334 π.Χ. έως και 264 π.Χ. συνετελέσθη η 
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βαθμιαία επέκταση της Ρώμης (: η Ρώμη αποκτά έλεγχο όλη της Ιταλίας)  
334 π.Χ.: Ρώμη: αρχή επέκτασης Ρώμης σε Ιταλία (334 π.Χ. – 264 π.Χ.)  
 
 
Η εκστρατεία του Μ. Αλεξάνδρου και η κατάκτηση της Περσικής 
αυτοκρατορίας 
η κατάκτηση της Περσικής αυτοκρατορίας (334-330 π.Χ.) 
 
 
334 π.Χ.: Μακεδονία: ο Αλέξανδρος Γ’ εκκινεί την εκστρατεία κατά Περσών 
334 π.Χ.: Μακεδονία: ο Αλέξανδρος Γ’ ορίζει τον Αντίπατρο ως «επιμελητή 
του κράτους», για όσο εκείνος θα εξεστράτευε κατά των Περσών  
334 π.Χ.: Μακεδονία: Ανίπατρος «επιμελητής του κράτους» (για όσο ο 
Αλέξανδρος Γ’ θα εξεστράτευε στην Περσία)  
334 π.Χ.: Μ. Αλέξανδρος: έναρξη της εκστρατείας στην Ασία 
 
334 π.Χ.: εκστρατευτικό σώμα Μ. Αλεξάνδρου 
 
Α.  ΠΕΖΙΚΟ  εκστρατείας Μ. Αλεξάνδρου: 
Πεζέταιροι: 6 τάξεις, σύνολον: 9.000 άνδρες 
Ελιμιώτις τάξις: ταξίαρχος ο Κοίνος ο Πολεμοκράτους 
Τυμφαία τάξις: ταξίαρχος ο Φίλιππος του Αμύντα  
Ορεστίς-Λυγκηστίς τάξις: ταξίαρχος ο ο Περδίκκας του Ορόντου  
4η τάξις: ταξίαρχος ο ο Κρατερός του Αλεξάνδρου  
5η τάξεις: ταξίαρχος ο Αμύντας του Ανδρομένους  
6η τάξις: ταξίαρχος ο Μελέαγρος του Νεοπτολέμου  
Υπασπισταί  ή   βασιλικοί υπασπισταί:  3 χιλιαρχίες : αρχηγός Νικάνωρ του 
Παρμενίωνος 
Τοξότες: 500 (: τοξάρχης ο Κλέαρχος)  
Ελληνες σύμμαχοι: 7.000 οπλίτες (700 Αθηναίοι με τον Αντίγονο του 
Φιλίππου) 
Μισθοφόροι: 5.000 (αρχηγός ο Μένανδρος) 
Σύμμαχοι Θράκες και άλλοι: 7.000 (αρχηγός ο Πτολεμαίος «των Θρακών 
στρατηγός») 
Β.  ΙΠΠΙΚΟ   εκστρατείας Μ. Αλεξάνδρου  
1. Μακεδόνες 
Α, Εταίροι:   8 ίλες – σύνολο: 1.800 άνδρες / ιππάρχης: Φιλώτας του 
Παρμενίωνος 
ίλη βασιλική: ιλάρχης ο Κλείτος ο Μέλας 
ίλη Αμφιπόλεως: ιλάρος ο Σώπολις του Ερμοδώρου 
ίλη Βοττιαίας: ιλάρχης ο Ηρακλείδης του Αντιόχου  
ίλη Ανθεμούντος: ιλάρχης ο Περοίδας του Μενεσθέως 
ίλη Απολλωνίας: ιλάρχης ο Σωκράτης του Σάθωνος 
ίλη Λευγαίας: ιλάρχης ο Παντόρδανος του Κλεάνδρου  
άγνωστο το όνομα της έβδομης ίλης και ο ιλάρχης της  
άγνωστο το όνομα της όγδοης ίλης και ο ιλάρχης της  
Β.  Πρόδρομοι ή σαρισσοφόροι: 4 ίλες – σύνολο: 600 άνδρες / αρχηγός: 
Ηγέλοχος 
2. Θεσσαλοί : 1.800 άνδρες / ιππάρχης: Κάλας του Αρπάλου  
3. Σύμμαχοι Ελληνες: 600 (Αργος, Αχαϊα, Κεντρική Ελλάδα)/ ιππάρχης: 



 

31
0 

Φίλιππος του Μενελάου  
4. Θράκες και Παίονες: 900 άνδρες / αρχηγός: Αγάθων του Τυρίμμα (600 
Θράκες/300 Παίονες)  
 
 
Γ. ΝΑΥΤΙΚΟ   εκστρατείας Μ. Αλεξάνδρου:  
Συμμαχικός στόλος: 160 πλοία (τα 20 αθηναϊκά) / ναύαρχος: Νικάνωρ 
Αθήνα: 20 τριήρεις, Χίος: 20 τριήρεις, Εύβοια, Θάσος, Κεφαλλονιά  
Διοικητής ελληνικού στόλου: ο Νικάνωρ (Μακεδόνας) 
(με επιστροφή του στόλου στα 332 π.Χ.: πάλι 160 τριήρεις) 
 
 
334 π.Χ.: Αμφίπολη: η ναυτική βάση  του στόλου  
334 π.Χ: Αμφίπολη: εκεί συγκεντρώνεται ο στόλος του Μ. Αλεξάνδρου  
334 π.Χ.: Αμφίπολη: οι 3 ναύαρχοι του Μ. Αλεξάνδρου: Νέαρχος, 
Ανδροσθένης, Λαομέδων  
 
 
 
 
 
334 π.Χ.: Περσία: ο Δαρείος κατασκευάζει στόλο  
334 π.Χ.: Περσία: περσικός στόλος: 400 πλοία  
334 π.Χ.: (θέρος): ο περσικός στόλος βγαίνει για πρώτη φορά στο νότιο 
Αιγαίο  
 
334 π.Χ.: Αλέξανδρος Γ’: κατάληψη Έφεσου,  
334 π.Χ.: Αλέξανδρος Γ’: κατάληψη Μιλήτου,  
334 π.Χ.: Μίλητος: ο περσικός στόλος δεν μπορεί να εμποδίσει τον Αλέξανδρο 
από το να καταλάβει την Μίλητο  
334 π.Χ.: Αλέξανδρος Γ’: κατάληψη Αλικαρνασσού από Έλληνες 
 
334 π.Χ. μάχη στο Γρανικό ποταμό     Ιππικό: 20.000 
334  π.Χ.: μάχη του Γρανικού ποταμού  (Αλέξανδρας Γ’ vs σατράπες Δαρείου 
Γ’)  
334 π.Χ.: μάχη στον Γρανικό (: το μακεδονικό ιππικό χρησιμοποίησε με 
επιτυχία την μακριά λόγχη με λεπίδα και στις δύο άκρες) 
334 π.Χ.: μάχη στον Γρανικό: νίκη κυρίως των μακεδονικών όπλων (φάλαγγα, 
ιππικό) 
 
 
 
334 π.Χ.: (τέλη): και οι δύο στόλοι (ελληνικός και περσικός) επιστρέφουν στις 
βάσεις τους 
334 π.Χ.: (τέλη): ο Αλέξανδρος Γ’  απολύει τον κύριο όγκο του στόλου του  
334 π.Χ.: (τέλη): ο Αλέξανδρος Γ’ διατηρεί μόνον τις 20 αθηναϊκές τριήρεις  
334 π.Χ.: (τέλη): η απόφαση του Αλεξάνδρου Γ΄για τον στόλο:  
α) ο ελληνικός στόλος δεν ήταν αξιόμαχος,  
β) κόστιζε πολύ η συντήρησή του,  
γ) δεν ήθελε να ριψοκινδυνεύσει την απώλεια των μακεδονικών 
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στρατευμάτων που θα χρειάζονταν σε μια κατά παράταξη ναυμαχία έναντι 
του περσικού στόλου  
334 π.Χ.: Ελλήσποντος: ο μακεδονικός στόλος συνεχίζει να κρατά τον 
Ελλήσποντο  
334 π.Χ.: Ελλήσποντος: ζωτικό σημείο α) επικοινωνία Αλεξάνδρου με 
Μακεδονία, β) εφοδιασμός με σιτάρι πολλών ελληνικών πόλεων  
334 π.Χ.: Αλέξανδρος Γ’: δεν διέθετε τα μέσα για να υπερασπιστεί τα νησιά 
του Αιγαίου από τον στόλο των Περσών  
 
 
 
334 π.Χ.: (μετά την άλωση Σάρδεων):  Αλέξανδρος του Αερόπου συνεννοείται 
με τον Δαρείο Γ’ για να δολοφονήσει τον Αλέξανδρο Γ’  
334 π.Χ.: (μετά την άλωση Σάρδεων): σχέδιο δολοφονίας κατά Αλεξάνδρου Γ’  
334 π.Χ.: (μετά την άλωση Σάρδεων): ο Αλέξανδρος του Αερόπου συμφωνεί 
να λάβει ως αμοιβή από τον Δαρείο Γ’ για την σχεδιαζόμενη δολοφονία κατά 
του Αλεξάνδρου Γ’ 1.000 χρυσά τάλαντα και το βασίλειον της Μακεδονίας  
334 π.Χ.: (μετά την άλωση Σάρδεων): η αμοιβή του Αλεξάνδρου του Αερόπου 
για την σχεδιαζόμενη απόπειρα δολοφονίας κατά Αλεξάνδρου Γ’: 1.000 
χρυσά τάλαντα και το βασίλειον της Μακεδονίας  
334 π.Χ.: Παρμενίων: συλλαμβάνει τον Σισίνη (: Πέρση πρέσβη)  
334 π.Χ.: Σισίνης: αποκαλύπτει το σχέδιο δολοφονίας κατά του Αλεξάνδρου 
Γ’  
334 π.Χ.: Αλέξανδρος του Αερόπου: φυλακίζεται μετά την αποκάλυψη του 
σχεδίου της δολοφονίας κατά του Αλεξάνδρου Γ’  
< ο Αλέξανδρος του Αερόπου θα εκτελεστεί τελικά στα 330 π.Χ., μετά την 
αποκάλυψη της συνωμοσίας του Φιλώτα >   
 
 
 
 
333 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων Νικοκράτης  
 
 
< πόλεμος Αγιδος Γ’ κατά Μακεδόνων (Αντιπάτρου): 333 π.Χ. – 331 π.Χ. >  
 < ο Μέμνων, ο Ρόδιος, για να εμποδίσει την προέλαση του Αλεξάνδρου Γ’ 
έχει σχεδιάσει εσωτερικό πόλεμο εντός του κυρίως ελλαδικού χώρου κατά 
των Μακεδόνων >  
333 π.Χ.: Σπάρτη: Αγις Γ’ αναλαμβάνει πρωτοβουλία δράσης στον ελλαδικό 
χώρο  
333 π.Χ.: Σπάρτη: ο Αγις Γ’ ανανεώνει συμμαχία με Πέρσες  
 
 
333 π.Χ.: (έαρ): Μέμνων (ναύαρχος Περσών)  
333 π.Χ.: (έαρ): στόλος Μέμνονος: 300 πλοία με Ελληνες μισθοφόρους  
333 π.Χ.: (έαρ): ο Μέμνων επωφελείται από την απουσία του ελληνικού 
στόλου 
333 π.Χ.: (έαρ): Μέμνων: καταλαμβάνει τα κοντινά νησία στην ακτή του 
ανατολικού Αιγαίου  
333 π.Χ.: (έαρ): Μέμνων πορεία προς την Λέσβο 
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333 π.Χ.: (έαρ): Μέμνων: πολιορκία Μυτιλήνης  
333 π.Χ.: Σπάρτη: ο Αγις Γ’ συναινεί στο σχέδιο του Μέμνονος να μεταφέρει 
τον πόλεμο στην κυρίως Ελλάδα (για να διασπάσει την εκστρατεία του Μ. 
Αλεξάνδρου)  
333 π.Χ.: Σπάρτη: ο Αγις Γ’ έρχεται σε επαφή με τον Δαρείο Γ’ την παραμονή 
της μάχης της Ισσού  
333 π.Χ.: Σϊφνος: ο Αγις Γ’ συναντάται με τους Πέρσες ναυάρχους (: ο 
περσικός στόλος κυριαρχούσε ακόμη στο Αιγαίο) για να καταστρώσουν 
σχέδιο συνεργασίας και να εξασφαλίσει χρήματα και πλοία  
333 π.Χ.: Μυτιλήνη: πολιορκία από Μέμνωνα  
333 π.Χ.: Μυτιλήνη: αντίσταση κατά Μέμνωνος  
333 π.Χ.: (Ιουν): Μυτιλήνη: θάνατος Μέμνωνος κατά την πολιορκία της 
Μυτιλήνης  
333 π.Χ.: (Ιουν): Μυτιλήνη: θάνατος Μέμνωνος και απόσυρση Ελλήνων 
μισθοφόρων από τον Δαρείο  
333 π.Χ.: Αλέξανδρος Γ’: εντολές να ξαναβγεί ο ελληνικός στόλος στη 
θάλασσα  
333 π.Χ.: (θέρος): ο ελληνικός στόλος βγαίνει και πάλι στη θάλασσα (160 
τριήρεις) 
333 π.Χ.: (θέρος): ναυμαχία στη Σίφνο: μοίρα του ελληνικού στόλου 
συγκρούεται με μοίρα του περσικού στόλου (Αντίπατρος vs Δατάμης)  
333 π.Χ.: ναυμαχία στη Σίφνο: ο Αντίπατρος νικά τον περστικό στόλο  
333 π.Χ.: ναυμαχία στη Σίφνο: Αντίπατρος vs Δατάμης  
333 π.Χ.: Σίφνος: ο Αντίπατρος διασκορπίζει τον περσικό στόλο (:Δατάμης) 
που ναυλοχούσε στη Σίφνο  
 
333 π.Χ.: νέος διοικητής ο Φαρνάβαζος  
333 π.Χ.:(θέρος): ο Φαρνάβαζος καταλαμβάνει την Μυτιλήνη  
333 π.Χ.: (θέρος): Μυτιλήνη: κατάληψη από Φαρνάβαζο  
333 π.Χ.: (θέρος): Φαρνάβαζος: καταλαμβάνει την Τένεδο  
333 π.Χ.: (θέρος): Φαρνάβαζος: καταλαμβάνει την Σαμοθράκη  
333 π.Χ.: (θέρος): Φαρνάβαζος: περνά τον Ελλήσποντο  
333 π.Χ.: (θέρος): Φαρνάβαζος: κάνει προγεφύρωμα στην Καλλίπολη 
(ευρωπαϊκή ακτή) 
 
 
 
333 π.Χ. (Νοε): μάχη στην Ισσό της Κιλικίας 
333 π.Χ.: μάχη της Ισσού (Κιλικίας): (Αλέξανδρος vs Δαρείος Γ’)  
333 π.Χ.: μάχη της Ισσού: η πρώτη άμεση αντιμετώπιση Μ.Αλεξάνδρου και 
Δαρείου Γ’  
333 π.Χ.: μάχη της Ισσού: δυνάμεις Μ. Αλεξάνδρου: 30.000 με 35.000 πεζού 
και 5.000 με 6.000 ιππείς  
333 π.Χ.: μάχη της Ισσού: δυνάμεις Δαρείου Γ’: στρατεύματα 600.000 
ανδρών 
333 π.Χ.: μάχη της Ισσού: ο Δαρείος Γ’ τρέπεται σε φυγή, εγκαταλείποντας 
στο πεδίο της μάχης χιλιάδες νεκρούς 
 
 < πόλεμος Αγιδος Γ’ κατά Μακεδόνων (Αντιπάτρου): 333 π.Χ. – 331 π.Χ. >  
333 π.Χ.: Σπάρτη: Αγις Γ’ (: η είδηση της ήττας του Δαρείου στην Ισσό 
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ανατρέπει τα σχέδια του Αγιδος Γ’  
333 π.Χ.: Σπάρτη: Αγις Γ’: έχει εξασφαλίσει χρήματα περσικής βοήθειας από 
Αυτοφραδάτη  
333 π.Χ.: Σπάρτη: ο Αγις Γ’ με χρήματα περσικής βοήθειας πληρώνει τους 
μισθοφόρους που είχε συγκεντρώσει στο Ταίναρο (: προοπτική πολέμου στην 
κυρίως Ελλάδα) 
333 π.Χ.: Κρήτη: ο Αγις Γ’ με χρήματα Περσών στρατολογεί νέους 
μισθοφόρους από Κρήτη  
 
 
 
 
 
333 π.Χ.: (Δεκ): νίκη μακεδονικού στόλου κατά περσικού στόλου  
333 π.Χ.: (Δεκ): ο μακεδονικός στόλος και ένας στολίσκος ελληνικών πλοίων 
νικά τον στόλο του Αριστομένη (περσικό στόλο)  
 
 
 
 
333 π.Χ.: Μ. Αλέξανδρου: διορίζει τον Αντίγονο Α’: σατράπη της Φρυγίας  
333 π.Χ.: Φρυγία: ο Αντίγονος Α’ διορίζεται σατράπης από τον Μ. 
Αλέξανδρο  
 
 
 
 
 
332 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Νικήτης  
 
 
332 π.Χ.: Μ.Αλέξανδρος: στέλνει δώρα από την Συρία στον Λεωνίδα (:τον 
δάσκαλό του)  
 < Λεωνίδας (Ηπειρώτης) : μέθοδος παιδαγωγικής του: η «σκληραγωγία» >  
 
 
332 π.Χ.: (Ιαν): Τύρος: έναρξη πολιορκίας της Τύρου  
332 π.Χ.: Τύρος: Μ. Αλέξανδρος πολιορκία της Τύρου (Ιαν – Ιουλ: 7 μήνες)  
332 π.Χ.: Τύρος: Μ. Αλέξανδρος: απαραίτητη  η κατάληψη της Τύρου: βάση 
του περσικού στόλου  
332 π.Χ.: Τύρος: απόρθητη με ισχυρή οχύρωση, κτισμένη πάνω σε νησί  
332 π.Χ.: Τύρος: ο Μ. Αλέξανδρος αποφασίζει να κατασκευάσει «μώλο» και 
να ενώση έτσι το νησί με την ακτή (: απόσταση 700 μέτρα) να το μετατρέψη 
έτσι σε χερσόνησο ώστε να μπορεί να μεταφέρη τον στρατό του και τα 
πολιορκητικά του μηχανήματα ως τα τείχη της πόλεως  
332 π.Χ.: Τύρος: η κατασκευή του μώλου έργο εξαιρετικά δύσκολο λόγω του 
βάθους της θάλασσας  
332 π.Χ.: Τύρος: υπεύθυνος της κατασκευής του μώλου: ο Θεσσαλός Διάδης 
με τους μηχανικούς Χαρία, Ποσειδώνιο και Φίλιππο  
332 π.Χ.: Τύρος: την κατασκευή του μώλου επιθεωρούσε ο ίδιος ο Μ. 
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Αλέξανδρος 
332 π.Χ.: Τύρος: για να βρεθούν οι μεγάλες πέτρες κατεδαφίσθηκαν τα 
οικοδομήματα της παλαιάς Τύρου ενώ η προμήθεια της ξυλείας γινόταν από 
τα δάση του Λιβάνου  
332 π.Χ.: Τύρος: για την μεταφορά του χώματος χρησιμοποιήθηκαν και οι 
κάτοικοι της γύρω περιοχής  
332 π.Χ.: Τύρος: οι Τύριοι χλεύαζαν τον Μ. Αλέξανδρο που νόμιζε ότι θα 
φανεί ανώτερος από τον θεό Ποσειδώνα  
332 π.Χ.: Τύρος: ο μώλος προεκτείνεται  
332 π.Χ.: Τύρος: οι Τύριοι στέλνουν τον άμαχο πληθυσμό στην Καρχηδόνα  
332 π.Χ.: Τύρος: όταν ο μώλος πλησίαζε στο νησί και έφθασε σε ακτίνα 
βολής οι Τύριοι με καταπέλτες μέσα από τα τείχη έβαλλαν κατά των 
εργαζομένων  
332 π.Χ.: Τύρος: πλοία των Τυρίων εξοπλισμένα με καταπέλτες και 
επανδρωμένα με τοξότες πλησίαζαν τον μώλο και από τις δύο πλευρές του 
και έβαλλαν από κοντά τους εργαζομένους προξενώντας μεγάλες απώλειες  
332 π.Χ.: Τύρος: ο Μ. Αλέξανδρος διατάζει να κατασκευαστούν και να 
στηθούν στην άκρη του μώλου δύο ξύλινοι πύργοι, υψηλοί όσο και τα τείχη 
της Τύρου ώστε να προστατεύουν τους εργαζομένους 
332 π.Χ.: Τύρος: η κατασκευή των πύργων ήταν μεγάλο τεχνικό επίτευγμα  
332 π.Χ.: Τύρος: ήταν οι υψηλότεροι πολιορκητικοί πύργοι που 
κατασκευάστηκαν ποτέ 
332 π.Χ.: Τύρος: δύο ξύλινοι πύργοι: είχαν είκοσι ορόφους και ύψος 53 μέτρα  
332  π.Χ.: Τύρος: ανταπάντηση Τυρίων: με πυρπολικό καίνε τους πύργους 
332 π.Χ.: Τύρος: επιδρομή Τυρίων κατά μώλου (επιτυχής: πυρπολούν δύο 
πύργους και όσα πολιορκητικά μηχανήματα βρίσκονταν στην άκρη του 
μώλου)  
332 π.Χ.: Τύρος: ο Μ. Αλέξανδρος δεν κάμπτεται  
332 π.Χ.: Τύρος: ο Μ. Αλέξανδρος συνειδητοποιεί ότι το μειονέκτημα του 
μώλου ήταν η στενότητά του (στενό πλάτος). 
332 π.Χ.: Τύρος: ο Μ. Αλέξανδρος δίνει εντολή για διαπλάτυνση του μώλου  
 
332 π.Χ.: Μ. Αλέξανδρος: πηγαίνει στη Σιδώνα για να συγκεντρώση τριήρεις  
332 π.Χ.: Σιδών: ο Μ. Αλέξανδρος συγκεντρώνει στόλο  
 < στόλος Μ. Αλεξάνδρου: 224 πλοία: 80 πλοία Φοινίκης, 120 πλοία Κύπρου, 
10 πλοία Ρόδου, 3 πλοία από Σόλους, 10 πλοία από Λυκία >   
 
332 π.Χ.: (θέρος): Σιδών: ο περσικός στόλος μειώνεται κατά 200 φοικικικά 
και κυπριακά πλοία (: αυτά αυτομόλησαν και ενώθηκαν με τον Αλέξανδρο)  
 
332 π.Χ.: Τύρος: επιστροφή Μ. Αλεξάνδρου με στόλο από Σιδώνα  
332 π.Χ.: Τύρος: οι Τύριοι βλέποντας το πλήθος του στόλου του Μ. 
Αλεξάνδρου κλείνουν τον στόλο τους στο λιμάνι και το φράζουν με πλοία  
332 π.Χ.: (Ιουλ): άλωση της Τύρου (Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει την Τύρο 
της Φοινίκης) 
332 π.Χ.: (Ιουλ): άλωση της Τύρου: ο Αδμητος ο πρώτος που καταλαμβάνει 
το τείχος  
332 π.Χ.: (Ιουλ): άλωση της Τύρου: ο Αλέξανδρος πολεμά στην κατάληψη 
των τειχών  
332 π.Χ.: (Ιουλ): άλωση της Τύρου: οι Φοίνικες (φοινικικός στόλος σύμμαχος 
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Αλεξάνδρου) καταλαμβάνει τον Αιγύπτιο λιμένα της Τύρου  
332 π.Χ.: (Ιουλ): άλωση της Τύρου: οι Κύπριοι (κυπριακός στόλος σύμμαχος 
Αλεξάνδρου) καταλαμβάνει τον Σιδώνιο λιμένα  
332 π.Χ.: άλωση της Τύρου: μετά από 7μηνή πολιορκία ο Μ. Αλέξανδρος 
καταλαμβάνει την Τύρο  
332 π.Χ.: μάχη της άλωσης της Τύρου:  
 α) απώλειες Τυρίων: 8.000 νεκροί  
 β) απώλειες Μακεδόνων: 20 και ο Αδμητός (συνολικά καθ’ όλη την 
πολιορκία:400) 
332 π.Χ.: άλωση της Τύρου: ο Μ. Αλέξανδρος αφήνει ελεύθερο τον βασιλέα 
Αζέμιλκο και πολλούς ευγενείς καθ θεωρούς Καρχηδονίους  
332 π.Χ.: άλωση της Τύρου: Μ. Αλέξανδρος εξανδραποδίζει συνολικά 30.000 
άνδρες  
332 π.Χ.: άλωση της Τύρυο: ο Μ. Αλέξανδρος μετά την κατάληψη κάνει 
θυσία στον Ηρακλή  
332 π.Χ.: Τύρος: στον ναό του Ηρακλή ο Μ. Αλέξανδρος ανέθεσε την 
πολιορκητική μηχανή με την οποία είχε γκρεμιστεί το τείχος της πόλης  
332 π.Χ.: άλωση της Τύρου: η Τύρος απόρθητη μέχρι τότε. Ηταν κτισμένη σε 
νησί που απείχε από την ξηρά 700 μέτρα.  
332 π.Χ.: άλωση της Τύρου: θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα, ίσως το 
σημαντικότερο στρατηγικό κατόρθωμα του Μ. Αλεξάνδρου  
332 π.Χ: άλωση της Τύρου: Μ. Αλέξανδρος κατασκευάζει μώλο (προέκταση 
της ξηράς κατά 700 μέτρα μέσα σε βαθειά θάλασσα)  
332 π.Χ.: άλωση της Τύρου: Μ. Αλέξανδρος χρησιμοποιεί τελειοποιημένες 
πολιορκητικές μηχανές  
332 π.Χ.: άλωση της Τύρου: και από τους δύο αντιπάλους (Μ. Αλέξανδρου 
και Τύριους χρησιμοποιήθηκαν αξιοθαύμαστες εξελίξεις της τεχνολογίας και 
καταδείχθηκε η αξία των τεχνικών πολεμικών μέσων) 
332 π.Χ.: οι συνέπειες της άλωσης της Τύρου: η άλωση της Τύρου μετά τον 
θρίαμβο της Ισσού στερέωσε ακόμη περισσότερο την φήμη του Μ. 
Αλεξάνδρου ως ακατανίκητου στρατηλάτη  
332 π.Χ.: άλωση της Τύρου: πλέον το σχέδιο του Μ. Αλεξάνδρου να αποκόψει 
τον Περσικό στρατό από βάσεις στα παράλια της Μεσογείου και από την 
υποστήριξη στόλου επιτιγχάνεται  
(πρέπει να θυμόμαστε ότι ο Μ. Αλέξανδρος στην εκκίνηση της εκστρατείας 
του δεν διέθετε αξιόλογη υποστήριξη στόλου, παρά μόνον του Αθηναϊκού, και 
ως προς αυτό το σημείο υπολειπόταν των Περσών) 
 
 
 
 
332 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (112η Ολυμπιάδα) 
332 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (112η Ολυμπιάδα): Ευρύλας, Χαλκιδεύς, 
στάδιον 
332 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (112η Ολυμπιάδα): Χείλων, Πατρεύς, πάλη  
332 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (112η Ολυμπιάδα): Φιλάμμων, Αθηναίος, 
πυγμή 
332 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (112η Ολυμπιάδα): Κάλλιππος, Αθηναίος, 
πένταθλον 
332 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (112η Ολυμπιάδα): Χοιρίλος, Ηλείος, πυγμή 
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παίδων  
 
 
    < Μ. Αλέξανδρος μετά την άλωση της Τύρου>:  
332 π.Χ.: (Αυγ): πολιορκία Γάζας (Παλαιστίνης) από Μ. Αλέξανδρο (2 μήνες)  
332 π.Χ.: Γάζα: το αμέσως επόμενο αξιόλογο λιμάνι μετά την Τύρο 
332 π.Χ.: Γάζα: ο ευνούχος Βάτης, πιστός του Δαρείου Γ’, δεν δέχεται να 
παραδοθεί και ανθίσταται κατά του Μ. Αλεξάνδρου  
332 π.Χ.: Γάζα: πόλη εξαιρετικά οχυρωμένη  
332 π.Χ.: κατάληψη Γάζας (Μ. Αλέξανδρος)  
 
 < 332 π.Χ.: Μ. Αλέξανδρος: μετά την κατάληψη της Γάζας οδεύει για 
Αίγυπτο >  
332 π.Χ.: (Νοε): Μ. Αλέξανδρος: εισέρχεται στην Αίγυπτο χωρίς πόλεμο  
332 π.Χ.: Αίγυπτος: κατάκτηση Αιγύπτου (Μ. Αλέξανδρος) 
332 π.Χ.: κατάκτηση Αιγύπτου: από τα σημαντικά ορόσημα της εκστρατείας 
του Μ. Αλαξάνδρου  
 
 
 
< πόλεμος Αγιδος Γ’ κατά Μακεδόνων (Αντιπάτρου): 333 π.Χ. – 331 π.Χ. >  
 <  Ο πόλεμος του Αγιδος Γ’ κατά των Μακεδόνων είναι υποκινούμενος από 
τους Πέρσες, οι οποίοι θέλουν να ανοίξουν εσωτερικό μέτωπό στον κυρίως 
ελλαδικό χώρο, έτσι ώστε να δημιουργήσουν πρόβλημα στην εκστρατεία του 
Μεγ. Αλεξάνδρου >  
332 π.Χ.: Σπάρτη: Αγις Γ’: στέλνει απεσταλμένους σε όλη την Ελλάδα για 
προοπτική πολέμου  
332 π.Χ.: Σπάρτη: Αγις Γ’: ανασυγκρότηση Πελοποννησιακής συμμαχίας 
332 π.Χ.: (χειμών): Σπάρτη: ο Αγις Γ’ έτοιμος για πολεμική δράση στην 
κυρίως Ελλάδα κατά Μακεδόνων και Μ. Αλεξάνδρου  
332 π.Χ.: Σπάρτη: η στιγμή κατάλληλη γιατι ο Μ. Αλέξανδρος βρισκόταν 
στην Αϊγυπτο και οι πολεμικές προετοιμασίες του Δαρείου δεν θα επέτρεπαν 
στον Μ. Αλέξανδρο να στείλει ενισχύσεις στον Αντίπατρο  
 
 
 
332 π.Χ.: (Δεκ): ο περσικός στόλος εξουδετερώνεται  
332 π.Χ.: (Δεκ): Αμφοτερός (μακεδόνας ναύαρχος) απωθεί τους Πέρσες και 
τους Σπαρτιάτες του Αγιδος Γ’ έξω από την Κρήτη  
 
 
 
 
331 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Αριστοφάνης  
 
 
331 π.Χ. Αίγυπτος: Ίδρυση Αλεξάνδρειας Νείλου (Μ.Αλέξανδρος)  
331 π.Χ.: Μ. Αλέξανδρος: ιδρύει την Αλεξάνδρεια στο Νείλο  
331 π.Χ.: ίδρυση Αλεξάνδρειας Αιγύπτου: ο ίδιος ο Μ. Αλέξανδρος φροντίζει 
προσωπικά για τον καθορισμό της θέσεως της πόλεως και για τον 
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πολεοδομικό της σχέδιο 
 
331 π.Χ.: ίδρυση Αλεξάνδρειας: το μεγαλύτερο λιμάνι ολόκληρης της 
Μεσογείου έκτοτε μέχρι την ίδρυση της Κωνσταντινούπολεως (330 μ.Χ.)  
 
331 π.Χ.: Μ. Αλέξανδρος: πορεία προς την όαση Σίβα  
331 π.Χ.: Μ. Αλέξανδρος: δέχεται πρεσβείες Κυρηναίων  
331 π.Χ.: Μ. Αλέξανδρος: συνάπτει συνθήκη φιλίας με Κυρηναίους και 
αναγνωρίζει την ανεξαρτησία τουςς  
 
331 π.Χ.:  επίσκεψη Αλεξ. Γ' σε ναό Άμμωνος Διός 
331 π.Χ.: μαντείον Αμμωνος Διός: οι ιερείς αναγνωρίζουν τον Αλέξανδρο Γ’ 
ως «υιό θεού»  (: «ω παι Διός»)   
331 π.Χ.: μαντείον Αμμωνος Διός: το μαντείον είχε μεγάλη ισχύ και 
αναγνωρισιμότητα στην αρχαιότητα (: εθεωρείτο αδελφόν μαντείον με το 
μαντείον της Δωδώνης. Το μαντείον του Αμμωνος Διός εθεωρείτο ότι έδινε 
βέβαιες απαντήσεις και όχι αμφίσημες όπως το μαντείον των Δελφών. Στο 
μαντείον του Αμμωνος Διός είχε στείλει και πρεσβεία ο Κίμων, ο Αθηναίος, 
κατά την εκστρατεία του στην Κύπρο, λίγο πριν εκείνος πεθάνει. >  
 
 
 
< πόλεμος Αγιδος Γ’ κατά Μακεδόνων (Αντιπάτρου): 333 π.Χ. – 331 π.Χ.  >  
331 π.Χ.: (έαρ): αντιμακεδονικός συνασπισμός στη Πελοπόννησο  
331 π.Χ.: (έαρ): Πελοπόννησος: πόλεμος Αγιδος Γ’ κατά Μακεδόνων  
331 π.Χ.: (έαρ): Θράκη: επανάσταση του Μέμνονος (Μακεδόνα στρατηγού) 
με υποστήριξη των εντοπίων  
331 π.Χ.: η έκρηξη του πολέμου στην Πελοπόννησο και η επανάσταση στη 
Θράκη προφανώς και δεν είναι ασύνδετα μεταξύ τους γεγονότα (: 
οργανωμένο σχέδιο Περσών κατά Μ. Αλεξάνδρου) 
331 π.Χ.: Πελοπόννησος: νίκη Σπάρτης (Αγις Γ’) κατά Μακεδόνων 
331 π.Χ.: ήττα του Κορράγου (Μακεδόνα στρατηγού)  
331 π.Χ.: με ήττα του Κορράγου ενίσχυση του αντιμακεδονικού συνασπισμού  
331 π.Χ.: (θέρος): ο Μ. Αλέξανδρος δίνει εντολή στον ναύαρχο Αμφοτερό να 
πλεύση με 100 πλοία στην Πελοπόννησο  
331 π.Χ.: (θέρος): ο Μ. Αλέξανδρος στέλνει στον Αντίπατρο 3.000 τάλαντα 
για τον πόλεμο κατά του Αγιδος Γ’  
331 π.Χ.: Αθήναι: ο πόλεμος του Αγιδος Γ’ κατά του Αντιπάτρου 
(Μακεδόνων) εξαρτάτο από την στάση της Αθήνας (: διέθετε ισχυρό στρατό 
και στόλο)  
331 π.Χ.: Αθήνα: κυριαρχία στην πολιτική του Δημάδη  
331 π.Χ.: Αθήνα: ο Δημάδης (φιλομακεδονική παράταξη)  
331 π.Χ.: Αθήνα: ο Δημοσθένης δεν θέλει να υποτάξη την Αθήνα στα 
σπαρτιατικά σχέδια  
331 π.Χ.: Αθήνα: ο Δημοσθένης επίσης μνησικακεί κατά Αγιδος Γ’ για την 
πολιτική του Αγιδος Γ’ πριν την μάχη της Χαιρώνειας  
331 π.Χ.: Αθήνα: ο Δημοσθένης έχει εκτιμήσει ορθά την μεγάλη δύναμη των 
Μακεδόνων 
331 π.Χ.: Αθήνα: ο Δημοσθένης δεν επιτρέπει την συνεργασία Αθήνας με 
Σπάρτη 
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331 π.Χ.: Θράκη: ο Αντίπατρος καταφέρνει να καταστείλει την επανάσταση 
στη Θράκη (εξέγερση του Μέμνονος)  
 
 
331 π.Χ.: (έαρ): Μ. Αλέξανδρος αναχώρηση από Αίγυπτο  
 
 
 
 
Μ. Αλέξανδρος: η κατάλυση του Περσικού κράτους: 331 π.Χ. – 327 π.Χ.  
 
 
 
331 π.Χ.: Αλέξανδρος Γ’ από Αίγυπτο μεταβαίνει σε Συρία  
331 π.Χ.: Αλέξανδρος Γ’: περνά τον Ευφράτη  
331 π.Χ.: στόχος η διάβαση της Μεσοποταμίας  
331 π.Χ.: Αλέξανδρος Γ’: εισβάλλει στη Μεσοποταμία (: στη Μεσοποταμία 
άρχιζε η κυρίως Ασία)  
331 π.Χ.: Αλέξανδρος Γ’: Αρβηλίτις (: καρδιά του κράτους των Ασσυρίων)  
331 π.Χ.: Αλέξανδρος Γ’: Αρβηλίτις : σταθμός μακεδονικών φαλάγγων  
 
 
 
331 π.Χ.: η μάχη στα Γαυγάμηλα  
 
331 π.Χ.: στρατιά του Δαρείου Γ’ πριν την μάχη των Γαυγαμήλων:  
Αυτή η νέα στρατιά του Δαρείου είναι πολύ ανώτερη από εκείνην της μάχης 
της Ισσού: 
1.000.000 πεζοί, 40.000 ιππείς, 200 δρεπανηφόρα άρματα (:νεωτερισμός), 15 
εξοπλισμένοι ελέφαντες 
331 π.Χ.: στρατιά Μ. Αλεξάνδρου πριν την μάχη των Γαυγαμήλων:  
ήταν ενισχυμένη με νέες ενισχύσεις από την Μακεδονία  
 
331 π.Χ.: μάχη στα Γαυγάμηλα (: κοντά στη Μοσούλη, νότια της Νινευί)  
331 π.Χ.: μάχη στα Γαυγάμηλα: το θέατρον του αγώνος ήταν ανοιχτή 
πεδιάδα. Αυτό ήταν πλεονέκτημα υπέρ των Περσών 
331 π.Χ.: μάχη στα Γαυγάμηλα (Μ. Αλέξανδρος vs Δαρείος Γ’)  
331 π.Χ.: μάχη Γαυγαμήλων: η δεύτερη και τελική άμεση αντιπαράθεση 
μεταξύ Μ. Αλεξάνδρου και Δαρείου Γ’  
331 π.Χ.: μάχη Γαυγαμήλων: Ο Παρμενίων διοικεί το αριστερόν κέρας  
 
331 π.Χ.: μάχη Γαυγαμήλων: ο Δαρείος Γ’ τρέπεται σε φυγή  
331 π.Χ.: μάχη Γαυγαμήλων: μετά από αυτή την μάχη ο Περσικός στρατός 
διαλύεται και οι περισσότεροι σατράπες της Ασίας αναγνωρίζουν τον Μ. 
Αλέξανδρο ως βασιλιά τους  
331 π.Χ.; μάχη Γαυγαμήλων: (το πρωϊ αμέσως μετά την μάχη): ο Αλέξανδρος 
Γ’ καταλαμβάνει τα Αρβηλα (: εκεί βρίσκει χρήματα του Δαρείου και 
λάφυρα) 
331 π.Χ.: Αρβηλα: κατάληψη από Αλέξανδρο Γ’  
331 π.Χ.: μετά την μάχη Γαυγαμήλων: ο Δαρείος Γ’ φθάνει στη Μηδία  
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331 π.Χ.: Μηδία: ο Δαρείος Γ’ μαζί με Βακτρίους ιππείς και 2.000 
μισθοφόρους  
 
 
------------------------------------ 
------------------------------------------- 
< πόλεμος Αγιδος Γ’ κατά Μακεδόνων (Αντιπάτρου): 333 π.Χ. -331 π.Χ.  >  
331 π.Χ.: Ελλάδα: την ίδια περίπου εποχή με την μάχη των Γαυγαμήλων 
έγινε στην Ελλάδα η μάχη της Μεγαλόπολης  
331 π.Χ.: Αρκαδία (Μεγαλόπολη): μάχη της Μεγαλόπολης (Μακεδόνες vs 
Σπάρτη) 
331 π.Χ.: μάχη Μεγαλόπολης: ο Αντίπατρος (Μακεδονία) νικά τον Αγι 
(Σπάρτη)  
331 π.Χ.: μάχη Μεγαλόπολης: διπλάσιες οι δυνάμεις του Αντιπάτρου 
331 π.Χ.: (φθιν): μάχη Μεγαλόπολης: ο Αντίπατρος νικά τον σπαρτιατικό στρατό  
331 π.Χ.: μάχη Μεγαλόπολης: Ανίπατρος vs Αγις Γ’ (Μακεδόνες vs Σπάρτη)  
331 π.Χ.: μάχη Μεγαλόπολης: νίκη Αντιπάτρου (Μακεδόνων)  
331 π.Χ.: μάχη Μεγαλόπολης: ο Αγις πέφτει νεκρός στο πεδίον της μάχης 
331 π.Χ.: μάχη Μεγαλόπολης: θάνατος Αγιδος Γ’  
331 π.Χ.: μάχη Μεγαλόπολης: συντριβή σπαρτιατικού στρατού 
331 π.Χ.: μάχη Μεγαλόπολης: εδραίωση της Μακεδονικής κυριαρχίας στη νότια 
Ελλάδα   
  
------------------------------------------------- 
 
 
 
331 π.Χ.: Αλέξανδρος Γ' σε Βαβυλών, Σούσα και Περσέπολη 
 
 
 
331 π.Χ.: Φοινίκη: ο Αθηνόδωρος, Αθηναίος, τραγικός υποκριτής παίζει ενώπιον 
του Μ. Αλεξάνδρου  
 
 
330 π.Χ. κατακτήσεις Αλεξ Γ': Υρκανία, Παρθία, Αρία, Δραγγιανή, Αραχωσία, 
Γεδρωσία, Βακτριανή, Σογδιανή, Μαράκουνδα 
 
 
 
 
 
330 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Αριστοφών  
 
 
330 π.Χ.: Αθήναι: το Μνημείο των Επωνύμων Ηρώων (στην Αγορά)  
330 π.Χ.: Αθήναι: το Μνημείο των Επωνύμων Ηρώων (:τιμητικό βάθρο, που 
υποστήριζε τους χάλκινους ανδριάντες των μυθικών ηρώων που έδωσαν τα 
ονόματά τους στις δέκα φυλές της Αθήνας) 
330 π.Χ.: Αθήναι: το Μνημείο των Επωνύμων Ηρώων (:στις πλευρές του 
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βάθρου ήταν αναρτημένοι οι πίνακες ανακοινώσεων με σχέδια νόμων, 
καταλόγους εφήβων, στραευομένων)  
 
330 π.Χ.: Αθήναι: Αισχίνης εκδίκαση «γραφής παρανόμων» κατά 
Κτησιφώντος < η αναβολή της δίκης από τα 336 π.Χ.>: 
330 π.Χ.: Αθήναι: Αισχίνης, «Κατά Κτησιφώντος»  
330 π.Χ.: Αθήναι: η δίκη Αισχίνου εναντίον Κτησιφώντος έχει μεγάλο 
ακροατήριο, ακόμη και ξένοι προσήλθαν στην Αθήνα για να την 
παρακολουθήσουν  
(μονομαχία δύο μεγαλυτέρων ρητόρων της εποχής: Δημοσθένης vs Αισχίνης)  
330 π.Χ.: Αθήναι: Δημοσθένης, «Περί του στεφάνου»  
330 π.Χ.: Αθήναι: νίκη Δημοσθένους  
330 π.Χ.: Αθήναι: ο Αισχίνης (μετά την ήττα του) φεύγει για πάντα από την 
Αθήνα  
330 π.Χ.: Ρόδος: ο Αισχίνης εγκαθίσταται στη Ρόδο  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μ. Αλέξανδρος: 330 π.Χ. – 327 π.Χ.: τα πιο σκληρά χρόνια της εκστρατείας 
(κατά Βήσσου και κατά Σπιταμένη)  
 
 
 
 
 
 
330 π.Χ.: Εκβάτανα: δολοφονία Δαρείου Γ'  Περσών από Βήσσο στα Εκβάτανα 
330 π.Χ.: δολοφονία Δαρείου Γ’ του Κοδομανού (τελευταίου Αχαιμενίδη 
βασιληά)  
330 π.Χ.: εκτέλεση Δαρείου Γ’ Κοδομανού από Βήσσο της Βακτρίας  
330 π.Χ.: ο Βήσσος (σατράπης της Βακτρίας): δολοφονεί τον Δαρείο Γ’  
330 π.Χ. (Ιουλ): ο Βήσσος της Βακτρίας εκτελεί Δαρείο Γ’, τον Κοδομανό  
330 π.Χ. (Ιουλ): εκτέλεση Δαρείου Γ’ από τον Βήσσο της Βακτρίας 
 
330 π.Χ.  Μ. Αλέξανδρος: κατάλυση Περσικής Αυτοκρατορίας 
330 π.Χ.: Μ. Αλέξανδρος: με κατάλυση Περσικής αυτοκρατορίας ο αρχικός 
στόχος της εκστρατείας του Αλεξάνδρου έχει επιτευχθεί: οι Πέρσες έχουν 
τιμωρηθεί  
 
 
330 π.Χ.: (μετά τον θάνατο Δαρείου Γ’ Κοδομανού):  
330 π.Χ.: Εκατόμπυλο: συγκέντρωση του στρατού του Μ. Αλεξάνδρου στην 
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Εκατόμπυλο (ίσως το σημερινό Νταμγάν ή το Σαχρούντ)  
330 π.Χ.: Εκατόμπυλος: καταφθάνει και το σώμα του Νικάνορος  
330 π.Χ.: Εκατόμπυλος: όλοι πανηγύριζαν για τον θάνατου του Δαρείου Γ’ 
(:πίστευαν πως η εκστρατεία του Μ. Αλεξάνδρου είχε λήξει) 
330 π.Χ.: Εκατόμπυλος: η προοπτική της επανόδου είχε συναρπάσει τον 
στρατό (: ο στρατός αγνοεί τα νέα σχέδια του Αλεξάνδρου)  
330 π.Χ.: Εκατόμπυλος: συνέλευση του στρατού του Μ. Αλεξάνδρου  
330 π.Χ.: Εκατόμπυλος: συνέλευση μακεδονικού στρατού: ο Μ. Αλέξανδρος 
παρουσιάζει τα νέα του σχέδια στο στράτευμα  
330 π.Χ.: Εκατόμπυλος: ο Μ. Αλέξανδρος μοιράζει 12.000 τάλαντα στο 
στράτευμα  
330 π.Χ.: Εκατόμπυλος: όσοι από τους συμμάχους προτίμησαν να 
ακολουθήσουν την νέα εκστρατεία του Μ. Αλεξάνδρου πήρε ο καθένας τρία 
τάλαντα  
 
 
330 π.Χ.: Μ. Αλέξανδρος: πριν την εκκίνηση της εκστρατείας στην Βακτρία 
και Σογδιανή: διορίζει σατράπη Παρθίας και Υρκανίας τον Πάρθιο 
Αμμινάτη  
 
 
330 π.Χ.: Βήσσος της Βακτρίας: μετά την εκτέλεση του Δαρείου Γ’ είχε 
ανακηρυχθεί σε βασιλέα της Περσίας και διεκδικεί την αυτοκρατορία  
330 π.Χ.: Μ. Αλέξανδρος: στο κυνήγι του Βήσσου της Βακτρίας  
 
330 π.Χ.: Αρεία: Μ. Αλέξανδρος: ίδρυση Αλεξάνδρειας εν Αρεία (:σημ. Herat)  
330 π.Χ.: Αραχωσία: Μ. Αλέξανδρος  
330 π.Χ.:Αραρχωσία: Μ. Αλέξανδρος ίδρυση Αλεξάνδρειας εν Αραχωσία (: 
σημ. Kandahar)  
330 π.Χ.:   
 
330 π.Χ.: (φθιν): συνωμοσία του Φιλώτα  
 < Φιλώτας: γιος του Παρμενίωνος. Ο Φιλώτας είχε το όνομα του παππού του 
Φιλώτα. Ο παππούς του Φιλώτας ήταν ο μεγαλύτερος στρατηγός του 
Φιλίππου Β’. Ο Φιλώτας ήταν υπεροπτικός. Ο Φιλώτας ήταν διοικητής του 
ιππικού των εταίρων>  
 
330 π.Χ.: (φθιν): καταδίκη Φιλώτα: ο Φιλώτας εκρίθη ένοχος επειδή δεν 
αποκάλυψε στον Αλέξανδρο Γ’ την γνωστή σε αυτόν συνωμοσία του Δίμνου 
κατά της ζωής του Αλεξάνδρου Γ’ . 
330 π.Χ.: (φθιν): Προφθασία (Δραγγιανή): εκτέλεση Φιλώτα  
330 π.Χ.: (φθιν): εκτέλεση Φιλώτα: με «κατακοντισμό»  
330 π.Χ.: (φθιν): συνωμοσία Φιλώτα: κατηγορείται επίσης ο Αμύντας, ο γιος 
του Ανδρομένη (Τυμφαίος) 
330 π.Χ.: (φθιν): συνωμοσία Φιλώτα: κατηγορούμενος ο Αμύντας, του 
Ανδρομένη (Τυμφαίος)  
330 π.Χ.: (φθιν): αθώωση Αμύντα  
330 π.Χ.: συνέπειες συνωμοσίας Φιλώτα: εκτέλεση Αλεξάνδρου του Αερόπου 
330 π.Χ.: εκτέλεση Αλεξάνδρου του Αερόπου: ο Αλέξανδρος του Αέροπος 
εκτελείται τώρα για δολοφονική απόπειρα που σχεδίαζε στα 334 π.Χ. κατά 
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του Αλεξάνδρου Γ’  
330 π.Χ.: διαταγή Αλεξάνδρου Γ’ να φονευθή ο Παρμενίων (πατέρας Φιλώτα) 
330 π.Χ.: διαταγή για εκτέλεση Παρμενίωνος: διαβιβάζεται εσπευσμένα με 
δρομάδες καμήλες στα Εκβάτανα 
330 π.Χ.: δολοφονία Παρμενίωνος  
 
 
 
 
~ 330 π.Χ.: (κεραμεική): Απουλικός κρατήρας γύρω στα 330 π.Χ.-320 π.Χ. 
[θέμα: οι περιπέτειες της Μήδειας στην Κόρινθο. Αυτή η αγγειογραφία 
σίγουρα επηρεασμένη από κάποια θεατρική παράσταση. Πλήθος μορφών 
απεικονίζονται στον κρατήρα (:πολυπληθής σύνθεση) – ιδιότυπη] (Munchen, 
Staatiche Antikensammlungen)  
 
 
330 π.Χ.: Γέλα: Αρχέστρατος, διδαικτικό ποίημα «Ηδυπάθεια»  
< Η «Ηδυπάθεια» του Αρχεστράτου ήταν διδακτικό ποίημα με γαστρονομικό 
περιεχόμενο. Το ποίημα μεταφράστηκε στη λατινική από τον Εννιο. >  
 
 
329 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Κηφισοφών  
329 π.Χ.: Αθήναι: θέσπιση αγώνος τραγικών υποκριτών  
329 π.Χ.: Αθήναι: (Μ. Διονύσια): νικητής ο Αθηνόδωρος, τραγικός υποκριτής  
 
329 π.Χ.: Μ. Αλέξανδρος: κατάκτηση Βακτριανής και Σογδιανής  
329 π.Χ.: Μ. Αλέξανδρος: εκστρατεία στην Βακτρία και τη Σογδιανή (329 
π.Χ. -327 π.Χ.) 
329 π.Χ.: Μ. Αλέξανδρος: έναρξη εκστρατείας σε Βακτρία και Σογδιανή 
 
329 π.Χ.: Μ. Αλέξανδρος: αναμόρφωση του στρατού του Μ. Αλεξάνδρου 
 < πηγή: Ιστ. Ε. Ε., τ. Δ., σ. 140-141 : 
Η φύση του εδάφους (ανάγλυφο) και η ιδιομορφία της εκστρατείας στη 
Βακτριανή και τη Σογδιανή υποχρεώνει σε αναδιαμόρφωση της τακτικής και 
της στρατηγικής του στρατού του Μ. Αλεξάνδρου:  
α) η βαριά φάλαγξ χωρίζεται σε τμήματα: ευελιξία 
β) μακεδονικό ιππικό: κατάτμηση σε δύο ιππαρχίες και χρησιμοποίηση 
ελαφρότερων ιππικών σωμάτων>  
 
329 π.Χ.: (έαρ): Μ. Αλέξανδρος: διαβαίνει την οροσειρά του Παραπαμίσου με 
χιόνια (: Hindukusch) 
 
329 π.Χ.: (έαρ): Μ. Αλέξανδρος: διάβαση οροσειράς Hindukusch   
(Παραπάμισου) 
 «H  διάβαση της οροσειράς του Hindukusch είναι επίτευγμα μεγαλύτερο από 
εκείνο της διάβασης των Αλπεων από τον Αννίβα».  
-πηγή: Bengtson Hermann, «Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδος», Μέλισσα, 1979, 
σ.310. ] 
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329 π.Χ.: Βήσσος της Βακτρίας: φεύγει προς τα βόρεια – προς τη Σογδιανή  
329 π.Χ.: Πτολεμαίος: συλλαμβάνει τον Βήσσο της Βακτρίας  
329 π.Χ.: σκληρή τιμωρία Βήσσου:  
Η τιμωρία του Βήσσου κατά τα περσικά έθιμα, κατά τον τρόπο που ο Δαρείος 
Α’ είχε τιμωρήσει τους «σφετεριστές»:  κοπή μύτης, αυτιών. Αργότερα 
εκτέλεσαν τον Βήσσο στα Εκβάτανα.  
329 π.Χ.: Εκβάτανα: εκτέλεση Βήσσου Βακτρίας με «σταύρωση»  
 
 
329 π.Χ.; Μ. Αλέξανδρος: καταδιώκει τον Σπιταμένη (Βάκτριος) 
329 π.Χ.: Μ. Αλέξανδρος: φθάνει στα απώτατα βορειοανατολικά σύνορα της 
αυτοκρατορίας των Αχαιμενιδών 
329 π.Χ.: Μ. Αλέξανδρος: φθάνει σε Μαράκανδα (Samarkand) (: σημ. 
Τουρκεστάν) 
329 π.Χ.: Μ. Αλέξανδρος: ανεβαίνει πιο ψηλά: στον ποταμό Ιαξάρτη (:σημ. 
Syr-darja) 
329 π.Χ.: Μ. Αλέξανδρος: ανεβαίνει ακόμη πιο ψηλά, πιο πέρα από τον 
ποταμό Ιαξάρτη 
 
329 π.Χ.: Μ. Αλέξανδρος: ιδρυση Αλεξάνδρεια η εσχάτη (: σημ. Chodschent) 
329 π.Χ.: Μ. Αλέξανδρος: «Αλεξάνδρεια η εσχάτη»: πάνω στον ποταμό 
Ιαξάρτη 
 
329 π.Χ. (χειμών): Μ. Αλέξανδρος: διαχειμάζει στα Βάκτρα (: σημ. Zariaspa)  
 
329 π.Χ.: εξέγερση στη Βακτρία  
329 π.Χ.: Βάκτρα: εξέγερση ελλήνων μισθοφόρων (:αρχηγός Αθηνόδωρος) 
329 π.Χ.: Βάκτρα: ο Αθηνόδωρος επικεφαλής της εξέγερσης των ελλήνων 
μισθοφόρων που είχαν εγκατασταθεί στη Βακτρία  
329 π.Χ. Βάκτρα: εξέγερση ελλήνων μισθοφόρων παρασύρουν και εντοπίους 
στο κίνημα  
329 π.Χ.: Βάκτρα: ο Αθηνόδωρος αυτοανακηρρύσεται βασιλεύς  
329 π.Χ.: Βάκτρα: δολοφονία Αθηνόδωρου από οπαδούς αντιπάλου 
παρατάξεως  
329 π.Χ.: Βακτρία: οι ταραχές συνεχίζονται για αρκετό χρονικό διάστημ  
329 π.Χ.: Βακτρία: άγνωστο πώς αποκαταστάθηκε η τάξη  
329 π.Χ.: Βακτρία: μετά την ειρήνευση σατράπης της Βακτρίας διορίζεται 
κάποιος Φίλιππος (: ο Φίλιππος αντικατέστησε τον Αμύντα)  
 < Βακτρία: νέα εξέγερση αμέσως μετά τον θάνατου του Μ. Αλεξάνδρου στα 
323 π.Χ.>  
 
 
 
 
 
328 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Ευθύκριτος  
328 π.Χ.: Αθήναι: ο κωμικός ποιητής Φιλήμων εγκαθίσταται μονίμως στην 
Αθήνα (:από τις Συρακούσες) < Νέα Αττική Κωμωδία >  
 
328 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (113η Ολυμπιάδα): 
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328 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (113η Ολυμπιάδα): Κλίτων, Μακεδών, στάδιον 
328 π..Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (113η Ολυμπιάδα): Αγεύς, Αργείος, δόλιχος 
328 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (113η Ολυμπιάδα): Χείλων, Πατρεύς, πάλη 
328 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (113η Ολυμπιάδα): Σάτυρος, Ηλείος, πυγμή 
328 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (113η Ολυμπιάδα): Τίμων, Ηλείος, πένταθλον 
328 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (113η Ολυμπιάδα): Καλλικράτης, Μάγνης από 
Μαιάνδρου, οπλίτης δρόμος  
328 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (113η Ολυμπιάδα): Δημάδου, Αθηναίου, 
τέθριππον  
328 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (113η Ολυμπιάδα): Ηρόδωρος, Μεγαρεύς, αγών 
σαλπιγκτών 
328 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (113η Ολυμπιάδα): 1η νίκη του Ηροδώρου, του 
Μεγαρέως, σαλπιγκτού  
 < Ο Ηρόδωρος, σαλπιγκτής, ενίκησε 10 με 17 φορές στους Ολυμπιακούς 
αγώνες> 
 
 
328 π.Χ.: Μ. Αλέξανδρος: συνεχίζονται οι αγώνες σε Βακτρία και Σογδιανή  
 
328 π.Χ.: Μ. Αλέξανδρος σε Μαράκανδα (:πρωτεύουσα Σογδιανής) 
 
 
328 π.Χ.: (φθιν): Μαράκανδα (Σογδιανή): συμπόσιον   
328 π.Χ.: (φθιν): Μαράκανδα: συμπόσιον στα Μαράκανδα (φόνος Κλείτου) 
328 π.Χ.: (φθιν): συμπόσιον Μαράκανδα: οι αυλικοί κόλακες παρομοιάζουν 
τα κατορθώματα του Μ. Αλεξάνδρου και τα θεωρούν ανώτερα από εκείνα 
των Διοσκούρων και ισάξια με τους άθλους του Ηρακλέους  
328 π.Χ.: (φθιν): συμπόσιον Μαράκανδα: (η συνέχεια των κολακειών των 
αυλικών προς τον Αλέξανδρο): ενώ όμως οι Διόσκουροι είχαν θεωρηθεί 
ήρωες, ο φθόνος των συνανρθώπων στερούσε από τον Αλέξανδρο Γ’ τις τιμές 
που του άξιζαν 
328 π.Χ.: (φθιν): συμπόσιον Μαράκανδα: οι κολακείες προκαλούν την βίαιη 
αντίδραση του Κλείτου, του Μέλανος  
 < Κλείτος, ο Μέλας: πιστός φίλος του Μ. Αλεξάνδρου, αδελφός της Λανίκης, 
της τροφού του Μ. Αλεξάνδρου >  
328 π.Χ.: (φθιν): συμπόσιον Μαράκανδα: ο Κλείτος από καιρό είχε 
διαφοροποιηθεί προς τον Μ. Αλέξανδρο (λόγω της ατμόσφαιρας των 
αυλοκολάκων )  
328 π.Χ.: (φθιν): συμπόσιον Μαράκανδα: η κατάσταση εκτραχύνεται ακόμη 
περισσότερο: κάποιος απαγγέλει ποίημα που διαμωδούσε μια πρόσφατη 
ήτττα των Μακεδόνων από τον Σπιταμένη  
328 π.Χ.: (φθιν): συμπόσιον Μαράκανδα: ορισμένοι συνδαιτυμόνες 
διαφοροποιούνται ως προς το άκουσμα του άσματος  
328 π.Χ.: (φθιν): συμπόσιον Μαράκανδα: ο Μ. Αλέξανδρος και οι «περί 
αυτόν» άκουγαν με ευχαρίστηση το άσμα  
329 π.Χ.; (φθιν): συμπόσιον Μαράκανδα: ο Κλείτος διαμαρτυρήθηκε πως 
ήταν ανεπίτρεπτο να υβρίζωνται οι Μακεδόνες μπροστά σε βαρβάρους και 
εχθρούς (ακόμη και αν οι Μακεδόνες σε κάποια περίσταση είχαν αποτύχει 
έναντι των βαρβάρων, δηλ. του στρατού του Σπιταμένη) 
328 π.Χ.: (φθιν): Μαράκανδα (συμπόσιον): κριτική του Κλείτου του Μέλανος 
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κατά Μ. Αλεξάνδρου: για την προτίμηση που επεδείκνυε ο Μ. Αλέξανδρος 
προς τους «βαρβάρους» και για τον συνεπακόλουθο παραγκωνισμό των 
Μακεδόνων.   
328 π.Χ.: Μαράκανδα: ο Μ. Αλέξανδρος υπό την επήρεια της μέθης 
(:δυνατού οίνου που έπιναν στο Τουρκεστάν) επιτίθεται στην κριτική που 
δέχθηκε από τον Κλείτο το Μέλανα 
328 π.Χ.: Μαράκανδα: φόνος του Μέλανος Κλείτου (από Μ. Αλέξανδρο) 
328 π.Χ.: Μαράκανδα: δολοφονία του «Μέλανος» Κλείτου από τον ίδιο τον 
Μ. Αλέξανδρο 
328 π.Χ.: Μαράκανδα: ο Μ. Αλέξανδρος δολοφονεί τον Κλείτο τον «Μέλανα»  
< ο Κλείτος, ο Μέλας είχε σώσει τον Μ. Αλέξανδρο στην μάχη του Γρανικού 
(334 π.Χ.) > 
328 π.Χ.: (φθιν): Μαράκανδα: (αμέσως μετά τον φόνο του Κλείου): ο Μ. 
Αλέξανδρος κλείνεται για 3 ημέρες και αρνείται να φάει και να πιει  
328 π.Χ.: (φθιν): Μαράκανδα: (μετά τον φόνο του Κλείτου): ο μάντις 
Αρίστανδρος προσπαθεί να παρηγορήσει τον Μ. Αλέξανδρο (: ο Αρίστανδρος 
τα αποδίδει όλα στην οργή του Διονύσου επειδή οι Μακεδόνες είχαν αμελήσει 
να τιμήσουν την εορτή του θεού)  
328 π.Χ.: (φθιν): Μαράκανδα: (μετά τον φόνο του Κλείτου): ο Καλλισθένης 
προσπαθεί να παρηγορήσει το Μ. Αλέξανδρο  
  < Καλλισθένης: ανηψιός του Αριστοτέλους >  
328 π.Χ.: (φθιν): Μαράκανδα: (μετά τον φόνο του Κλείτου): ο Ανάξαρχος 
παρηγορεί τον Μ. Αλέξανδρο «Αυτός λοιπόν είναι ο Αλέξανδρος, στον οποίο 
τώρα ολόκληρη η οικουμένη αποβλέπει;» . Ο Ανάξαρχος καθησυχάζει τις 
τύψεις του Μ. Αλεξάνδρου  
 
 
328 π.Χ.: M. Αλέξανδρος: συνεχίζονται οι αγώνες σε Βακτρία και Σογδιανή  
328 π.Χ.: φονεύεται ο Σπιταμένης από τους Μασσαγέτες (Σκύθες) 
328 π.Χ.: φόνος Σπιταμένη από Μασσαγέτες  
328 π.Χ.: με θάνατο Σπιταμένους η ιρανική αντίσταση χάνει τον εμψυχωτή 
της 
328 π.Χ.: (μετά φόνο Σπιταμένους): εδραίωση Μακεδονικής κυριαρχιας σε 
ανατολικό Ιράν  
 
 
 
 
 
 
 
 
Μ. Αλέξανδρος:328 π.Χ.–327 π.Χ.: η παγίωση της Μακεδονικής κυριαρχίας 
στο ανατολικό Ιράν  
 
 
 
 
327 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Ηγήμων  
327 π.Χ.: Αθήναι: 1η νίκη Φιλήμονος, «Πάριο μάρμαρο»  (Νέα Αττική 
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Κωμωδία)  
327 π.Χ.: Δύση (Ρώμη): Β’ Σαμνιτικός πόλεμος (327 π.Χ. – 304 π.Χ.) 
327 π.Χ.:Ρώμη: Β’ Σαμνιτικός πόλεμος (Ρώμη vs Σαμνίτες): κεντρικά 
Απέννινα  
 
 
327 π.Χ.; γάμος Μ.Αλεξάνδρου με Ρωξάννη  
327 π.Χ.: γάμος Αλεξάνδρου Γ’ με Ρωξάννη  
        < Ρωξάννη: κόρη του Οξυάρτη) 
327 π.Χ.: γάμος Μ. Αλεξάνδρου με Ρωξάννη: έρωτας Μ. Αλεξάνδρου για 
Ρωξάννη 
327 π.Χ.: γάμος Μ. Αλεξάνδρου με Ρωξάννη: ο γάμος έγινε κατά τα ιρανικά 
έθιμα (:ακριβώς όπως και σήμερα στο Τουρκεστάν) 
 
327 π.Χ.: Μ. Αλέξανδρος: οι στενές σχέσεις του Μ. Αλεξάνδρου με το ιρανικό 
στοιχείο επηρέασαν αρνητικά τις σχέσεις του Αλεξάνδρου Γ’ με τους 
Μακεδόνες 
327 π.Χ.: Μακεδόνες: κατηγορούν τον Αλέξανδρο Γ’ ότι είχε χάσει τον 
προσανατολισμό του 
327 π.Χ.: αντίδραση Μακεδόνων κατά Αλεξάνδρου Γ’: εξεγέρσεις  
 
 
 
 
 
 
327 π.Χ.: Βάκτρα: ο Μ. Αλέξανδρος αφήνει σατράπη τον Αμύντα του 
Νικολάου με ισχυρή δύναμη: 10.000 πεζοί και 3.500 ιππείς  
327 π.Χ.: (έαρ): Βάκτρα: συμπόσιον στα Βάκτρα  
327 π.Χ.: (έαρ): Βάκτρα: συμπόσιον στα Βάκτρα: απόπειρα να εφαρμοσθεί 
αιφνιδιαστικά η «προσκύνησις» και για τους Ελληνες  
327 π.Χ.: (έαρ): Βάκτρα (συμπόσιον στα Βάκτρα): έπρεπε όλοι οι 
συνδαιτυμένος να προσκυνήσουν τον Μ. Αλέξανδρο 
327 π.Χ.: (έαρ): Βάκτρα (συμπόσιον στα Βάκτρα): ο Καλλισθένης αρνείται να 
προσκυνήσει τον Μ. Αλέξανδρο  
327 π.Χ.: (έαρ): Βάκτρα (συμπόσιον): ο Καλλισθένης από Ολυνθο 
(ιστοριογράφος, ανηψιός Αριστοτέλη): αρνείται να προσκυνήση τον 
Αλέξανδρο Γ’  
327 π.Χ.; Καλλισθένης αρνείται την διαταγή προσκυνήσεως προς τον Μ. 
Αλέξανδρο  
327 π.Χ.: Καλλισθένης ςξ Ολύνθου: είχε εναντιωθεί περισσότερο από κάθε 
άλλον ως προς την προσκύνηση (μη ελληνικό έθιμο/βαρβαρικό)  
    < Καλλισθένης εξ Ολύνθου: υιός του Δημοτίμου, ανηψιός του 
Αριστοτέλους >  
 
 
 
 
327 π.Χ.: (έαρ): συνωμοσία των «βασιλικών παίδων»  
327 π.Χ. (έαρ): αφορμή: κυνήγι αγριόχοιρου  
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327 π.Χ.: (έαρ): κυνήγι αγριόχοιρου: ο Ερμόλαος από τους «βασιλικούς 
παίδας» προπορεύεται και προλαβαίνει να σκοτώσει έναν αγριόχοιρο πριν ο 
ίδιος ο Μ. Αλέξανδρος σκοτώσει τον αγριόχοιρο  
327 π.Χ.: (έαρ): κυνήγι αγριόχοιρου: ο Μ. Αλέξανδρος διατάζει να τιμωρηθεί 
ο Ερμόλαος παραδειγματικά (μαστίγωση και του πήραν το άλαγο)  
327 π.Χ.: (έαρ): ο Ερμόλαος εξομολογείται στον φίλο του τον Σώστρατο πως 
έπρεπε να ξεπλύνει την προσβολή (:υπονοούσε δηλαδή την δολοφονία του Μ. 
Αλεξάνδρου)  
327 π.Χ.: (έαρ): οργάνωση συνωμοσίας «βασιλικών παίδων»  
327 π.Χ.: (έαρ): το σχέδιο της δολοφονίας του Μ. Αλεξάνδρου από τους 
βασιλικούς παίδας: όταν θα είχε νυκετρινή υπηρεσία ο Αντίπατρος (γιος του 
Ασκληπιόδωρου) θα φόνευαν τον Αλέξανδρο ενώ εκείνος κοιμόταν 
327 π.Χ.: (έαρ): εκείνο το βράδο ο Μ. Αλέξανδρος δεν κοιμήθηκε  
327 π.Χ. (έαρ): την επομένη ημέρα αποκαλύπτεται το μυστικό σχέδιο της 
δολοφονίας κατά του Μ. Αλεξάνδρου  
327 π.Χ. (έαρ): ένας νεαρός από τους βασιλικούς παίδας αναφέρει το μυστικό 
στον Πτολεμαίο του Λάγου  
327 π.Χ.: (έαρ): ο Μ. Αλέξανδρος διατάζει τη σύλληψη όλων των συνωμοτών 
327 π.Χ. (έαρ): οι συνωμόται βασανίζονται και κατονομάζουν άλλους  
327 π.Χ. (έαρ): δίκη των «βασιλικών παίδων»  
327 π.Χ. (έαρ): οι «βασιλικοί παίδες» καταδικάζονται σε λιθοβολισμό από τη 
συνέλευση των Μακεδόνων  
327 π..Χ. (έαρ): δίκη «βασιλικών παίδων»: η απολογία του Ερμολάου: κρατά 
σθεναρή στάση 
 
327 π.Χ.: (έαρ): Μ. Αλέξανδρος: δίνει διαταγή να εκτελεστή ο Καλλισθένης  
327 π.Χ.: (έαρ): εκτέλεση Καλλισθένη (ανηψιού Αριστοτέλους)  
327 π.Χ.: (έαρ): Ο Μ. Αλέξανδρος θεωρεί τον Καλλισθένη αναμεμειγμένο στη 
συνωμοσία των «ευγενών παίδων»  
327 π.Χ.: (έαρ) Μ. Αλέξανδρος: εκτέλεση Καλλισθένη (ιστοριογράφου) 
327 π.Χ.: Αριστοτέλης: πικραμένος από την εκτέλεση του Καλλισθένη 
(ανηψιού του) απομακρύνεται βαθμιαία από τον Αλέξανδρο Γ’ (Μ. 
Αλέξανδρο) 
327 π.Χ.: Αθήναι: ο Αριστοτέλης «Περίπατος» πικραμένος για την εκτέλεση 
του Καλλισθένη (ανηψιού του) απομακρύνεται βαθμιαία από τον Αλέξανδρο 
Γ’  
 
 
 
327 π.Χ.: (έαρ): συνωμοσία των «ευγενών παίδων»: Οι «βασιλικοί παίδες» ή 
«ευγενείς παίδες» ήταν αυτοί που ήταν επιφορτισμένοι να φρουρούν και να 
φυλάσσον τον Μ. Αλέξανδρο κατά την διάρκει του ύπνου του.  
 
327 π.Χ.: (έαρ): Ερμόλαος: κύριος αρχηγός της συνωμοσίας των «ευγενών 
παίδων» 
327 π.Χ.: (έαρ): Μ. Αλέξανδρος: εκτέλεση Ερμολάου  
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327 π.Χ. – 325 π.Χ.: εκστρατεία του Μ. Αλεξάνδρου στην Ινδία  
327 π.Χ. -325 π.Χ.: η Ινδική εκστρατεία (Μ. Αλέξανδρος)  
 
327 π.Χ.: (θέρος): εκκίνηση εκστρατείας Μ. Αλεξάνδρου στην Ινδική  
327 π.Χ.: (θέρος): στις αρχές του θέρους ο Μ. Αλέξανδρος εκκινεί από τα 
Βάκτρα  
327 π.Χ.: (θέρος): η στρατιά του Μ. Αλεξάνδρου  
 
 
 
 
 
326 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Χρέμης  
 
 
326 π.Χ.: (Μαρ): Μ. Αλέξανδρος προς Αορνο πέτρα  
326 π.Χ.: Μ. Αλέξανδρος: φθάνει στην πόλη Εμβόλιμα (η σημερινή πόλη: 
Αμπ, πλάϊ στον Ινδό ή ίσως η σημερνική πόλη Αμπελα) 
326 π.Χ.: Μ. Αλέξανδρος: πόλις Εμβόλιμα ( απέχει ~ 55 χλμ από Αορνο πέτρα 
(«δύο ημερών κανονική πορεία σε ορεινό έδαφος»: Αρριανός) 
326 π.Χ.: Μ. Αλέξανδρος: στα Εμβόλιμα αφήνει τον Κρατερό με το 
μεγαλύτερο μέρος της στρατιάς  
326 π.Χ.: Μ. Αλέξανδρος: ξεκινά για την κατάληψη του οχυρού της Αόρνου 
πέτρας  
 <στρατός Μ. Αλεξάνδρου:  τοξότες, σφενδονήτες, την επίλεκτη τάξη του 
Κοίνου και άλλους ευκίνητους: απόσπασμα κατάλληλο για δύσκολη 
επιχείρηση >  
326 π.Χ. Μ. Αλέξανδρος: φθάνει ύστερα από πορεία δύο ημερών κοντά στην 
Αορνο πέτρα 
326 π.Χ.: Μ. Αλέξανδρος: κάτοικοι της περιοχής προσφέρονται να οδηγήσουν 
στρατό Μ. Αλεξάνδρου σε θέση από όπου θα ήταν εύκολη η κατάληψη της 
Αόρνου πέτρας 
326 π.Χ.: Πτολεμαίος του Λάγου: νυκτερινή επιδρομή – κατάληψη οχυρής 
θέσης  
326 π.Χ.: Πτολεμαίος του Λάγου: φωτεινό σήμα προς Αλέξανδρο για επιτυχία 
επιχείρησης της κατάληψης του υψώματος Ούνα-Σαρ 
326 π.Χ.: Μ. Αλέξανδρος: επιτίθεται την επομένη εναντίον των προσβάσεων 
του Περι_Σάρ  
326 π.Χ.: Μ. Αλέξανδρος: «δυσχωρία» (ορεινά δύσβατα εδάφη) και ισχυρή 
αντίσταση  
326 π.Χ.: Ινδοί: με καθηλωμένο τον Μ. Αλέξανδρο στρέφονται εναντίον του 
τμήματος του Πτολεμαίου του Λάγου  
326 π.Χ.: Πτολεμαίος του Λάγου: απωθεί τους Ινδούς (σφοδρή μάχη μέχρι 
την νύκτα) 
326 π.Χ.: Μ. Αλέξανδρος: στέλνει επιστολή προς Πτολεμαίο του Λάγου (: 
καλεί σε συντονισμένη επίθεση εναντίον των Ινδών)  
326 π.Χ.: Μ. Αλέξανδρος: επόμενο πρωϊ αρχίζει νέα επίθεση (: προσπαθεί να 
ενώσει τον στρατό του με τον τμήμα του Πτολεμαίου του Λάγου) 
326 π.Χ.: Μ. Αλέξανδρος: επιτυγχάνει να υπερκεράσει την αντίσταση των 
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Ινδών και να ενωθεί με το τμήμα του Πτολεμαίου του Λάγου  
326 π.Χ.: Αορνος πέτρα: ο Μ. Αλέξανδρος ελέγχει τις γύρω οχυρές θέσεις 
αλλά δεν μπορεί ακόμη να καταλάβει το οχυρό  
326 π.Χ.: Μ. Αλέξανδρος: αποφασίζει να επιχωματώσει την χαράδρα 
ανάμεσα στα δύο υψώματα (: αυτό που ο ίδιος κατείχε με τον Πτολεμαίο του 
Λάγου και το άλλο που βρισκόταν το οχυρό της Αόρνου πέτρας) – [: βλ. 
πολιορκία της Τύρου] 
326 π.Χ.: Μ. Αλέξανδρος: επιχωμάτωση χαράδρας της Αόρνου πέτρας (:έργο 
τεράστιο, βάθος χαράδρας: 180 μ., πλάτος: 460 μ.)  
326 π.Χ.: Μ. Αλέξανδρος: δίνει ο ίδιος πρώτος το παράδειγμα της 
επιχωμάτωσης (στήνοντας πασσάλους που θα χρησιμοποιούνταν ως 
στηρίγματα)  
326 π.Χ.: Μ. Αλέξανδρος: επιχωμάτωση χαράδρας Αόρνου πέτρας: 1η ημέρα: 
η επιχωμάτωση φθάνει σε απόσταση ενός σταδίου  
326 π.Χ.: Μ. Αλέξανδρος: επιχωμάτωση χαράδρας Αόρνου πέτρα: 3 ημέρες 
εργασιών επιχωρματώσεως – η επιχωμάτωσις πλησίαζε προς ολοκλήρωσιν  
326 π.Χ.: επιχωμάτωση χαράδρας Αόρνου πέτρας: την 4η ημέρα οι 
Μακεδόνες καταλαμβάνουν λόφο ίσου ύψους με την Αορνο πέτρα 
326 π.Χ.: επιχωμάτωση χαράδρας Αόρνου πέτρας: 4η ημέρα: επιτάχυνση 
εργασιών επιχωματώσεως ώστε να ενωθή με τον λόφο που κατέλαβαν οι 
Μακεδόνες  
326 π.Χ.: Αορνος πέτρα: οι Ινδοί κατάπληκτοι που η επιχωμάτωση πλησίαζε 
και έφθανε νε ενωθεί με το οχυρό τους στέλνουν κήρυκα στον Μ. Αλέξανδρο  
326 π.Χ.: Αορνος πέτρα: πρόταση Ινδών προς Αλέξανδρο για 
διαπραγματεύεις (για υποτιθέμενη παράδοση) 
326 π.Χ.: Μ. Αλέξανδρος: δίνει χρόνο στους Ινδούς (: ετοιμάζει σχέδιο 
επίθεσης) 
326 π.Χ.: Μ. Αλέξανδρος: απέσυρε τα τμήματά του (ώστε να μπορούν να 
αποχωρήσουν οι Ινδοί σε μικρές ομάδες κατά την νύκτα) 
326 π.Χ.: Αορνος πέτρα: Μ. Αλέξανδρος: επίθεση με 700 υπασπιστές εναντίον 
του οχυρού   
326 π.Χ.: Μ. Αλέξανδρος: ώρμησε πρώτος και ανεβαίνει πρώτος  
326 π.Χ.: Μ. Αλέξανδρος: ανεβαίνουν και οι 700 στο οχυρό (: ανάβαση στον 
βράχο) 
326 π.Χ.: Μ. Αλέξανδρος: επίθεση τύπου κομμάντο στο οχυρό (μεγάλη σφαγή 
των Ινδών) 
326 π.Χ.: Αορνος πέτρα: κατάληψη από Μ. Αλέξανδρο (: συνολικά μέσα σε 6 
ημέρες) 
326 π.Χ.: Αορνος πέτρα: η κατάληψή της μεγάλη νίκη που οφειλόταν κυρίως 
στην ισχυρή θέληση του Μ. Αλεξάνδρου – κατόρθωμα που πρόσθεση νέα 
δόξα στον Αλέξανδρο και ενίσχυση την φήμη του ως μεγάλου κατακτητού, 
ακατανίκητου  
326 π.Χ.: Αορνος πέτρα: (μετά την κατάληψή της) θυσίες Αλεξάνδρου προς 
Αθηνά Νίκη  
326 π.Χ.: Αορνος πέτρα: ο Μ. Αλέξανδρος αφήνει φρουρά με φρούραρχο τον 
έμπιστο Ινδό Σισίκκοτο   
 
326 π.Χ.: Μ. Αλέξανδρος: μετά την Αορνο πέτρα 
326 π.Χ.: Μ. Αλέξανδρος: η συνέχιση της Ινδρικής εκστατείας μετά την 
Αορνο πέτρα 
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326 π.Χ.: Μ. Αλέξανδρος: κατευθύνεται προς τη χώρα των Ασσακηνών  
326 π.Χ.: Μ. Αλέξανδρος: στη χώρα των Ασσακηνών για να υποτάξη τους 
φυγάδες  
326 π.Χ.: Μ. Αλέξανδρος: φθάνει στην πόλη Δύρτα (: την βρίσκει έρημη)  
326 π.Χ.: Μ. Αλέξανδρος: αφήνει τον Νέαρχο με τους Αγριάνες και τον 
Αντίοχο για να προβούν στην έρευνα στην περιοχή (: αναζητούν τον αδελφό 
του Ασσακηνού)  
326 π.Χ.: Μ. Αλέξανδρος: στρέφεται προς τον Ινδό ποταμό  
326 π.Χ.: Μ. Αλέξανδρος: δύσκολη πορεία (δύσβατη περιοχή) 
326 π.Χ.: Μ. Αλέξανδρος: συλλαμβάνει εντοπίους «κυνηγέτας ελεφάντων» (: 
μαθαίνει για ελέφαντες) 
326 π.Χ.: Μ. Αλέξανδρος: συλλαμβάνει ελέφαντες που έβοσκαν ελεύθεροι 
κοντά στον Ινδό  
326 π.Χ.: Μ. Αλέξανδρος: γίνεται κύριος των ελεφάντων και τους εντάσσει 
στη στρατιά του  
326 π.Χ.: Μ. Αλέξανδρος: εντολή κατασκευής πλοιαρίων από την ξυλεία της 
περιοχής 
326 π.Χ.: Μ. Αλέξανδρος: με τα πλοιάρια ακολουθώντας τον ρου του Ινδού 
ποταμού φθάνει στο σημείο όπου ο Ηφαιστίων και ο Περδίκκας είχαν ζεύξει 
τον Ινδό με γέφυρα από πλοία  
326 π.Χ.: Ηφαιστίων και Περδίκκας: ζεύξη Ινδού ποταμού με γέφυρα από 
πλοία  
326 π.Χ.: Ινδός ποταμός: ζεύξη ποταμού με γέφυρα από πλοία (σημείον 
γέφυρας: στο σημερινό Οχίντ)   
326 π.Χ.: Μ. Αλέξανδρος: βρίσκει στη ζεύξη της γέφυρας έτοιμο μικρό 
στολίσκο που εν τω μεταξύ είχαν κατασκευάσει ο Ηφαιστίων και ο 
Περδίκκας  
326 π.Χ.: Ταξίλης δώρο προς Μ. Αλέξανδρο: 
326 π.Χ.: Ο Ταξίλης στέλνει στον Μ. Αλέξανδρο ως δώρο: 200 τάλαντα 
αργύρου, 3.00 βόδια, 10.000 πρόβατα, 30 ελέφαντες και 700 ιππείς  
326 π.Χ.: (έαρ): Μ. Αλέξανδρος: άφιξη σε Ινδό ποταμό  
326 π.Χ.: (έαρ): Ινδός ποταμός: συνένωση των δύο τμημάτων του στρατού 
του Μ. Αλεξάνδρου (τέλος Α’ φάσης εκστρατείας στην Ινδική)  
 
κριτική - επισκόπηση Α’ φάσης εκστρατείας Μ. Αλεξάνδρου στην Ινδική: 
είχαν περάσει 11 με 12 μήνες αφότου ο Μ. Αλέξανδρος είχε ξεκινήσει από τα 
Βάκτρα (: θέρος 327 π.Χ.) Ο απολογισμός εκστρατείας απόλυτα 
ικανοποιητικός.   
  
 
 
326 π.Χ.: διάβαση του Υδάσπη ποταμού  
 Αλέξανδρος Γ’, Πτολεμαίος, Περδίκκας, Λυσίμαχος, Σέλευκος 
 < για πρώτη φορά μνεία σε Σέλευκο: Αρριανός >  
 
 
 
326 π.Χ. διάβαση Ινδού Ποταμού 
326 π.Χ. κατάληψη Πενταποταμίας 
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326 π.Χ.: Μ. Αλέξανδρος: μάχη με Πώρο  
        συντριβή Πώρου         
        απώλειες Πώρου: 20000 πεζικό, 3000 ιππείς, 2 γιοί του Πώρου 
326 π.Χ.: μάχη με Πώρο  
     ο Σέλευκος επικεφαλής των «βασιλικών υπασπιστών» 
 
326 π.Χ. – 324 π.Χ.: διάπλους του Νεάρχου  
  < Ο Νέαρχος, ναύαρχος του Μ. Αλεξάνδρου πλέει μέχρι το Γήλιον και από 
εκεί  επιστρέφει στη Μεσοποταμία μέσω του Περσικού κόλπου >  
 < O Νέαρχος, ναύαρχος του Μ. Αλεξάνδρου, εξερεύνησε την κοιλάδα του 
Ινδού, την Πενταποταμία και την ερημική ακτή του Μοκράν μέχρι τις 
εκβολές του Τίγρητος ποταμού: διάπλους Νεάρχου: 326 π.Χ. – 324 π.Χ. >  
 (: πηγή: ΕΕΚ, σ. 282 )  
< Ο Νέαρχος έγραψε «απομνημονεύματα»: περιγραφή της εξερεύνησης αυτής 
κατά τον τρόπο του Ηροδότου. Τα «απομνημονεύματα» του Νεάρχου 
αποτέλεσαν σημαντική πηγή για τον Αρριανό ιδίως στο τμήμα της 
περιγραφής της ινδικής εκστρατείας  
(:-πηγή: ΕΕΚ, σ.288) >  
 
325 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Αντικλής  
 
 
325 π.Χ.: Αθήναι: ναός του Απόλλωνος Πατρώου (στη Αγορά) 
325 π.Χ.: Αθήναι: ο ναός του Πατρώου Απόλλωνος (:λατρευόταν ο θεός 
Απόλλων, γενάρχης της φυλής των Ιώνων)  
 
 
 
325 π.Χ.: Μ. Αλέξανδρος: επιστροφή από Ινδία  
325 π.Χ.: Μ. Αλέξανδρος: επιστρέφει μέσω του Βελουχιστάν  
 
 
325 π.Χ.: Δύση: ο Πυθέας από την Μασσαλία περιπλέει τη Βρεττανία  
325 π.Χ.: Βρεττανία: περίπλους Βρεττανίας από τον Πυθέα τον Μασαλιώτη 
(325 π.Χ. – 300 π.Χ.)  
 
 
 
325 π.Χ.: (Γλυπτική): Λύσιππος, «Αποξυόμενος», ορειχάλκινο άγαλμα   
 < Ο «Αποξυόμενος» του Λυσίππου, είναι το άγαλμα ενός νεαρού αθλητή που 
ξύνει το χέρι του μετά το λουτρό. Ο Λύσιππος εισάγει νέες ιδανικές αναλογίες 
(σε σχέση με τον Πολύκλειτο) με μια σχετικώς μικρότερη κεφαλή >  
 
 
324 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Ηγησίας  
 
324 π.Χ.: Μ. Αλέξανδρος: φθάνει στα Σούσα  
324 π.Χ.: Σούσα: 2 διατάγματα του Μ. Αλεξάνδρου:  
Α) στις ελληνικές πόλεις να επιστρέψουν οι Εξοίρστοι  
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Β) απαιτεί από τους Ελληνες να τον λατρεύουν ως θεό    
324 π.Χ. Σούσα: Ομαδικοί Γάμοι στρατιωτών με πριγκίπισσες 
324 π.Χ. ανταρσία Μακεδονικού στρατού 
 
 
 
324 π.Χ.: (έαρ): Ταρσός της Κιλικίας: ο Αρπαλος ζει εκεί με την εταίρα 
Γλυκέρα 
324 π.Χ.: (έαρ): Ταρσός της Κιλικίας: ο Αρπαλος μόλις μαθαίνει πως ο Μ. 
Αλέξανδρος επέστρεψε στην Περσίδα χώρα ετοιμάζεται να φύγει (ήδη έχει 
προβεί σε γιγάντιες κατακτήσεις)  
324 π.Χ.: (έαρ): Ταρσός της Κιλικίας: ο Αρπαλος παίρνει 30 πολεμικά πλοία, 
6.000 μισθοφόρους, 5.000 τάλαντα από τον βασιλικό θησαυρό  
324 π.Χ.: ο Αρπαλος φεύγει για την Ελλάδα 
 
 
 
324 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Ηγησίας  
324 π.Χ.: Αθήναι: ο Αρειος Πάγος καταδικάζει τον Δημοσθένη με πρόστιμο 
50 ταλάντων και εξορία  
324 π.Χ.: Αθήναι: κατηγορία κατά Δημοσθένους: είχε εισπράξει 20 τάλαντα 
από τα χρήματα που είχε καταθέσει ο Αρπαλος στην πόλη της Αθήνας  
 
 
324 π.Χ.: Κρήτη: ο Αρπαλος δολοφονείται από τον Θίβρωνα  
 
324 π.Χ.: νέος θησαυροφύλακας Μ. Αλεξάνδρου: ο Ρόδιος Αντιμένης  
 
 
 
 
 
324 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (114η Ολυμπιάδα):  
324 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (114η Ολυμπιάδα): ΜΙκρίνας, Ρόδιος, στάδιον 
324 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (114η Ολυμπιάδα): Σάτυρος, Ηλείος, πυγμή 
324 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (114η Ολυμπιάδα): Δούρις, Σάμιος, πυγμή 
παίδων 
324 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (114η Ολυμπιάδα): Καλλικράτης, Μάγνης από 
Μαιάνδρου, οπλίτης δρόμος  
324 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες (114η Ολυμπιάδα): Ηρόδωρος, Μεγαρεύς, αγών 
σαλπιγκτών  
 
 
324 π.Χ.: (θέρος): Σούσα: εορτασμός για την ολοκλήρωση της κατάκτησης 
του περσικού κράτους και η επιτυχία της εκστρατείας της Ινδικής  
324 π.Χ.: Σούσα: ομαδικοί γάμοι  
324 π.Χ.: (θέρος): Σούσα: ομαδικοί γάμοι Μακεδόνων με Περσίδες  
324 π.Χ.: Σούσα: ομαδικοί γάμοι (πρόγραμμα επιγαμιών του Μ. Αλεξάνδρου: 
ο ίδιος διανέμει και επιλέγει ποια Περσίδα θα νυμφευθεί ο κάθε Μακεδόνας)  
324 π.Χ.: (θέρος: Σούσα: Μ. Αλέξανδρος νυμφεύεται την Στάτειρα ή Βαρσίνη 
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(2η σύζυγος, κόρη του Δαρείου)  
  < από τον γάμο του με την Βαρσίνη (κόρη του Δαρείου) γεννιέται ο Ηρακλής 
(που θεωρήθηκε νόθος γιος του / Ο Ηρακλής θα εκτελεστεί από τον 
Κάσσανδρο λίγο μετά το 309 π.Χ.>  
324 π.Χ.: (θέρος): Σούσα: Μ. Αλέξανδρος νυμφεύτεται και την Παρύσατι (3η 
σύζυγος, θυγατέρα του Αρταξέρξου Γ’ του Ωχου):  [:-πηγή: Αριστόβουλος] 
324 π.Χ.: (θέρος): Σούσα: (ομαδικοίο γάμοι): ο Ηφαιστίων νυμφεύεται την 
Δρύπατι (: άλλη κόρη του Δαρείου, αφελφή της Στάτειρας) 
 < ο Μ. Αλέξανδρος: ήθελε να είναι τα παιδιά τους (εκείνου και της 
Στάτειρας, και του Ηφαιστίωνος και της Δρυπάτιδος) πρώτα εξαδέλφια >  
324 π.Χ.; Σούσα: (ομαδικοί γάμοι): ο Κρατερός νυμφεύεται την Αμαστρίνη 
(κόρη του Οξυάρθου, του αδελφού του Δαρείου)  
324 π.Χ.: Σούσα: (ομαδικοί γάμοι): ο Περδίκκας νυμφεύεται την κόρη του 
Ατροπάτου, του σατράπη της Μηδίας  
324 π.Χ.: Σούσα: (ομαδικοί γάμοι): ο Πτολεμαίος νυμφεύεται την μία κόρη 
του Αρταβάζου 
324 π.Χ.: Σούσα: (ομαδικοί γάμοι): ο Ευμένης νυμφεύεται την άλλη κόρη του 
Αρταβάζου 
324 π.Χ.: Σούσα: (ομαδικοί γάμοι): ο Νέαρχος νυμφεύεται την κόρη της 
Βαρσίνης και του Μέντορος  
324 π.Χ.: Σούσα: (ομαδικοί γάμοι): ο Σέλευκος νυμφεύεται την Απάμη (κόρη 
του Σπιταμένους)  
 < ο Σέλευκος είναι ο μόνος από τους Μακεδόνες που κράτησε την Απάμη για 
γυναίκα του και μετά τον θάνατο του Μ. Αλεξάνδρου και την τίμησε, 
ιδρύοντας πολλές πόλεις με το όνομά της: Απάμεια >  
 
 
324 π.Χ.: Σούσα: (ομαδικοί γάμοι): 80 άλλοι εταίροι νυμφεύθηκαν κόρες 
ευγενών Περσών και Μήδων  
324 π.Χ.: Σούσα: (ομαδικοί γάμοι): τελέστηκαν σύμφωνα με τα περσικά 
έθιμα  
324 π.Χ.: Σούσα (ομαδικοί γάμοι): ο Μ. Αλέξανδρος έδωσε προίκες σε όλες 
τις νύφες 
324 π.Χ.: Σούσα (ομαδικοί γάμοι): ο Μ. Αλέξανδρος διατάζει απογραφή όλων 
των Μακεδόνων που είχαν νυμφευθεί Ασιανές γυναίκες (: 10.000)  
324 π.Χ.: Σούσα: (ομαδικοί γάμοι): ο Μ. Αλέξανδρος δίνει και σε αυτούς τους 
10.000 Μακεδόνες πλούσια δώρα  
324 π.Χ.: Σούσα (ομαδικοί γάμοι): ο Αθηνόδωρος, τραγικός υποκριτής, παίζει 
στα Σούσα στους γάμους του Μ. Αλεξάνδρου  
324 π.Χ.: Σούσα (ομαδικοί γάμοι): ο Θεσσαλός και ο Αριστόκριτος (τραγικοί 
υποκριτές) παίζουν στα Σούσα στους ομαδικούς γάμους  
 
324 π.Χ.: Σούσα: εξόφληση οικονομικών χρεών Μ. Αλεξάνδρου προς 
στρατιώτες του  
324 π.Χ.: Σούσα: ο Μ. Αλέξανδρος θέλει να εξοφλήσει οικονομικά τους 
στρατιώτες  
324 π.Χ.: Σούσα: ο Μ. Αλέξανδρος ζητά να δηλώσει ο καθένας τι του ώφειλε 
ο Αλέξανδρος  
324 π.Χ.: Σούσα: κλίμα δυσπιστίας και φοβίας απέναντι στον Μ. Αλέξανδρο  
324 π.Χ.: Σούσα: οι στρατιώτες θεώρησαν με βάση τις ατομικές τους 
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δηλώσεις θα τους τιμωρούσε ο Μ. Αλέξανδρος για τις σπατάλες τους  
324 π.Χ.: Σούσα: απροθυμία στρατιωτών για συνεργασια  
324 π.Χ.: Σούσα: Μ. Αλέξανδρος διατάζει την εξόφληση χρεών προς τους 
στρατιώτες χωρίς παραστατικά (χωρις να καταγράφονται τα στοιχεία των 
οφειλετών)  
324 π.Χ.: Σούσα: ποσόν βασιλικής δωρεάς για εξόφληση χρεών (:20.000 
τάλαντα) [:-πηγή:  Αρριανός] 
 
 
324 π.Χ.: Σούσα: ο Μ. Αλέξανδρος τιμά με χρυσό στέφανο (: την ανώτατη 
τιμητική διάκριση) τους: Πευκέστα, Λεοννάτο, Νέαρχο, Ονησίκρητο, 
Ηφαστίωνα, βασιλικούς σωματοφύλακες  
324 π.Χ.: Σούσα: στεφανώνει με χρυσό στέφανο τον Πευκέστα (: του είχε 
σώσει τη ζωή στους Μαλλούς) 
324 π.Χ.: Σούσα: στεφανώνει με χρυσό στέφανο τον Λεοννάτο (: για την νίκη 
του εναντίον των Ωρειτών)  
324 π.Χ.: Σούσα: στεφανώνει με χρυσό στέφανο τον Νέαρχο (: παράπλους)  
324 π.Χ.: Σούσα: στεφανώνει με χρυσό στέφανο τον Ονησίκρητο (: 
κυβερνήτη της βασιλικής νεώς) 
324 π.Χ.: Σούσα: στεφανώνει με χρυσό στέφανο τον Ηφαιστίωνα  
324 π.Χ.: Σούσα: στεφανώνει τους βασιλικούς σωματοφύλακες  
 
 
324 π.Χ.: Σούσα: (ομαδικοί γάμοι): ο Αθηνόδωρος, τραγικός υποκριτής, 
παίζει στα Σούσα 
324 π.Χ.: Σούσα (ομαδικοί γάμοι): ο Θεσσαλός, τραγικός υποκριτής, παίζει 
στα Σούσα 
324 π.Χ.: Σούσα (ομαδικοί γάμοι): ο Αριστόκριτος, τραγικός υποκριτής, 
παίζει στα Σούσα 
 
 
324 π.Χ.: Σούσα: οι «Επίγονοι» και η δυσαρέσκεια των Μακεδόων  
324 π.Χ.: Σούσα: φθάνουν οι σατράπες φέροντας μαζί τους 30.000 εφήβους 
324 π.Χ.: Σούσα: ο Μ. Αλέξανδρος ονομάζει «επιγόνους» αυτούς τους 30.000 
εφήβους 
324 π.Χ.: Σούσα: «Επίγονοι»: έφεραν μακεδονικό οπλισμό και είχαν ασκηθεί 
στο μακεδονικό τρόπο διεξαγωγής του πολέμου  
324 π.Χ.: Σούσα: η άφιξη των «Επιγόνων» δυσαρέστησε τους Μακεδόνες  
 < μία από τις αιτίες δυσαρέσκειας Μακεδόνων :θεώρησαν ότι οι ίδιοι δεν θα 
του ήταν σε λίγο απαραίτητοι για τον πόλεμο>  
324 π.Χ.: Σούσα: Μ. Αλέξανδρος: αλλαγές στην διάρθρωση του 
στρατεύματος  
324 π.Χ.: Σούσα: οργανώενται και Πέμπτη ιππαρχία (: «βαρβαρική») 
324 π.Χ.: Σούσα: οι Μακεδόνες δυσαρεστούνται με τον Μ. Αλέξανδρο  
 
 
 
324 π.Χ.: (θέρος): Σούνιο Αττικής: φθάνει ο φυγάς θησαυροφύλαξ Αρπαλος  
324 π.Χ.: (θέρος): Αττική: ο Αρπαλος με 30 πλοία, 6.000 μισθοφόρους και 
5.000 τάλαντα  
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324 π.Χ.: (θέρος): Αθήνα: οι Αθηναίοι γνωρίζουν ότι ο Μ. Αλέξανδρος έχει 
επιστρέψει από την Ινδία στην Περσία  
324 π.Χ.: (θέρος): Αθήνα: οι Αθηναίοι αρνούνται να δεχθούν τον Αρπαλο  
324 π.Χ.: (θέρος): Αθήνα: με πρόταση του Δημοσθένη δίνουν εντολή στον 
Φιλοκλή (στρατηγό) να εμποδίση την είσοδο του Αρπάλου στο λιμάνι του 
Πειραιώς  
324 π.Χ.: (θέρος): Ταίναρο: ο Αρπαλος φθάνει εκεί από την Αττική  
324 π.Χ.: (θέρος): Ταίναρο: ο Αρπαλος εξασφαλίζει εκεί τον στόλο και το 
στρατό του  
324 π.Χ.: (θέρος): ο Αρπαλος με δύο πλοία μεταβαίνει στην Αττική  
324 π.Χ.: (θέρος): Αττική: ο Αρπαλος ζητά να γίνη δεκτός ως ικέτης και ως 
Αθηναίος πολίτης  
 <: το δικαίωμα του Αθηναίου πολίτη είχε παραχωρηθεί στον Αρπαλο 
πρόσφατα για την βοήθεια που είχε προσφέρει στην Αθήνα κατά την περίοδο 
της σιτοδείας >  
324 π.Χ.: Αθήνα: ο Δημοσθένης εμποδίζει τον δήμο να δεχθεί τον Αρπαλο  
<: εάν η Αθήνα δεχόταν τον Αρπαλο θα παρασυρόταν σε πόλεμο κατά του Μ. 
Αλεξάνδρου >  
324 π.Χ.: Μ. Αλέξανδρος: απαιτεί την έκδοση του φυγάδα Αρπάλου (δια 
μέσου του Φιλοξένου) 
324 π.Χ.: Αντίπατρος και Ολυμπιάς: απαιτούν και αυτοί με δική τους 
πρωτοβουλία την έκδοση του φυγάδα Αρπάλου  
324 π.Χ.: Αθήνα: πρόταση Δημοσθένους να φυλακισθεί ο Αρπαλος (: για να 
μην εκδοθεί στους Μακεδόνες) να κατασχεθή το χρηματικό ποσόν που είχε 
φέρει μαζί του ο Αρπαλος (700 τάλαντα) και το ποσόν να ασφαλισθεί στην 
Ακρόπολη  
324 π.Χ.: Αθήνα: ο Αρπαλος δραπετεύει  
324 π.Χ.: Αθήνα: το σκάνδαλο δραπέτευσης του Αρπάλου μεγάλες 
εσωτερικές διαστάσεις 
324 π.Χ.: Αθήνα: οικονομικό σκάνδαλο: από τα 700 τάλαντα που είχαν 
κατασχεθεί και φυλάσσονταν στην Ακρόπολη βρέθηκαν μόνον τα 350 
τάλαντα  
324 π.Χ.: Αθήνα: φήμες για δωροδοκίες και καταχρήσεις  
324 π.Χ.: Αθήνα: υπεύθυνος για το σκάνδαλο του Αρπάλου θεωρείται ο 
Δημοσθένης 
324 π.Χ.: Αθήνα: ο Δημοσθένης προτείνει η έρευνα να ανατεθεί στον Αρειο 
Πάγο  
324 π.Χ.: Αθήνα: ο Δημοσθένης προτείνει την ποινή του θανάτου για τον 
εαυτό του εάν αποδεικνυόταν ότι ο ίδιος ήταν ένοχος  
324 π.Χ.: Αθήνα: κωλυσιεργία απόφασης από Αρειο Πάγο (περίπου 6 μήνες)  
 
 
 
323 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Κηφισόδωρος  
 
323 π.Χ.: (Φεβ): Αθήνα:  
323 π.Χ.: Αθήναι: ο φιλόσοφος Επίκουρος (18 ετών) γυρίζει στην Αθήνα (από 
Σάμο) για να κάνει την στρατιωτική του θητεία ως Αθηναίος πολίτης που 
ήταν (18-20 ετών)  
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323 π.Χ.: (θέρος): Βαβυλών: φθάνει ο Πευκέστας (σατράπης Περσίδος) με 
20.000 Πέρσες, Κασσαίους, Ταπούρους  
323 π.Χ.: (θέρος): Βαβυλών: φθάνουν από Λυδία και Καρία ο Φιλόξενος και ο 
Μένανδρος  με άλλες δυνάμεις  
323 π.Χ.: (θέρος): Βαβυλών: φθάνει ο Μενίδας από την Μακεδονία με ιππείς  
323 π.Χ.: (θέρος): Μ. Αλέξανδρος: κάνει νέες τροποποιήσεις στη σύνθεση της 
φάλαγγας: συνενώνει Ελληνες και Ασιάτες  
323 π.Χ.: (θέρος): Μ. Αλέξανδρος: νέα διευθέτηση του στρατεύματος: όλοι οι 
αξιωματικοί παραμένουν Μακεδόνες  
323 π.Χ.; (θέρος): Μ. Αλέξανδρος: τροποποίηση στρατεύματος: πρόθεσή του 
οι δύο λαοί Ασιάτες και Ελλενες να είναι ενωμένοι όχι μόνον στην ειρηνική 
ζωή αλλά  και στον πόλεμο  
323 π.Χ.: (θέρος): το σχέδιο αυτού αναδιαμόρφωσης του στρατεύματος 
τελικά δεν θα εφαρμοσθεί στην πράξη (λόγω του επερχόμενου θανάτου του Μ. 
Αλεξάνδρου)  
 
   
323 π.Χ. Μ. Αλέξανδρος: Προετοιμασίες για νέα εκστρατεία σε Αραβία, 
Καρχηδόνα 
323 π.Χ.: (θέρος): Βαβυλών: οι προετοιμασίες για την εκστρατεία στην 
Αραβία βρίσκονται στο τελικό στάδιο 
323 π.Χ.: (θέρος): Βαβυλών: ο Μ. Αλέξανδρος έιναι έτοιμος να ορίσει την 
ημέρα της αναχωρήσεως  
323 π.Χ.: (θέρος): Βαβυλών: Μ. Αλέξανδρος: προκαταρκτικές θυσίες για την 
εκστρατεία στην Αραβία  
323 π.Χ.: (θέρος): Βαβυλών: Μ. Αλέξανδρος: συμπόσιον εορτασμού 
ολόκληρη νύκτα  
323 π.Χ.: (θέρος): Βαβυλών: Μ. Αλέξανδρος: συμπόσιον εορτασμού : έλληνες 
ηθοποιοί έπαιξαν εκείνο το βράδυ του συμποσίου  
323 π.Χ.: (θέρος): Βαβυλών: συμπόσιον εορτασμού πριν την εκστρατεία στην 
Αραβία (:ο Μ. Αλέξανδρος απαγγέλει σκηνή από την «Ανδρομέδα» του 
Ευριπίδη) 
323 π.Χ.: (θέρος): Βαβυλών: συμπόσιον εορτασμού για την εκστρατεία στην 
Αραβία: ο Μ. Αλέξανδρος μοιράζει κρέας από τις θυσίες και κρασί στους 
στρατιώτες  
323 π.Χ.: (θέρος): Βαβυλών: συμπόσιον εορτασμού: κατά τα ξημερώματα ο 
φίλος του Αλεξάνδρου, ο Μήδιος προτείνει στον Μ. Αλέξανδρο να συνεχίσουν 
την διασκέδαση, που τελικά κράτησε και την επόμενη ημέρα.  
323 π.Χ.: (θέρος): Βαβυλών: 17 του μηνός Δαισίου (δηλ. 2 Ιουνίου) του 323 
π.Χ.   
323 π.Χ.: ασθένεια Αλέξανδρου Γ' 
 
323 π.Χ.: (11 Ιουνίου) θάνατος Μ. Αλέξανδρου σε Βαβυλώνα 
323 π.Χ.: θάνατος Μ. Αλεξάνδρου (Αλεξάνδρου Γ’)  
 
 
323 π.Χ.: Βαβυλών: (αμέσως μετά θάνατο Μ. Αλεξάνδρου)  
323 π.Χ.: Βαβυλών: συνέλευση Μακεδονικού στρατού  
323 π.Χ.: Βαβυλών: σύγκρουση ανάμεσα σε: α) εταίρους και β) πεζούς 
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στρατιώτες της φάλαγγος 
323 π.Χ.: Βαβυλών: Ο Ευμένης Καρδιανός «αρχιγραμματεύς» επιλύει το 
πρόβλημα της διαδοχής 
323 π.Χ.: Βαβυλών: συμβιβαστική λύση:  
α) η φάλαγγα υποστηρίζει τον Αρριδαίο (τον ετεροθαλή αδελφό του Αλεξάνδρου 
Γ’ και διανοητικά ανάπηρο) 
323 π.Χ.: Βαβυλών: απόφαση: 
ο Αρριδαίος βασιλεύς με το όνομα Φίλιππος Γ’ μαζί με το αναμενόμενο τέκνο της 
Ρωξάννης από τον Αλέξανδρο, εφόσον αυτό θα ήταν αγόρι  (: τον Αλέξανδρο Δ’).  
Ο άλλος γιος του Αλεξάνδρου Γ’, ο Ηρακλής, γιος από την άλλη σύζυγό του, την 
Βαρσίνη, επειδή θεωρήθηκε νόθος δεν συμπεριελήφθη.  
323 π.Χ.: Βαβυλών: απόφαση  «διπλή βασιλεία»  
Θα υπήρχε «διπλή βασιλεία»: Ο ένας βασιλεύς θα ήταν ο Φίλιππος Γ’-Αρριδαίος 
και ο άλλος θα ήταν ο αναμενόμενος γιος του Αλεξάνδρου Γ’ και της Ρωξάννης (: 
ο Αλέξανδρος Δ’)  
Επίσημος αντιβασιλεύς δεν ωρίστηκε κανείς.  
323 π.Χ.: Βαβυλών: απόφαση:  
-Ο Περδίκκας: εποπτεία ασιατικών εδαφών [: κηδεμών Αλεξάνδρου Δ’] 
-Ο Αντίπατρος: «στρατηγός της Ευρώπης»  
-Ο Κράτερος: διοίκηση αυτοκρατορικού στρατοή στην Ασία «: προστάτης της 
βασιλείας»  
< ο Κράτερος όμως δεν ήταν παρών. Πορευόταν με παλαιμάχους προς την 
Μακεδονία.   
Έτσι ο Περδίκκας συγκέντρωσε όλη την εξουσία στην Ασία.  Τον απόλυτο έλεγχο 
τον έχει δηλαδή ο Περδίκκας >  
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------ 
ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ: 323 π.Χ. – 30 π.Χ.  
 
Υποπερίοδοι Ελληνιστικών Χρόνων:  
 
i) Αγών για την κληρονομιά του Αλεξάνδρου Γ’: 323 π.Χ. – 301 π.Χ. 
     < 301 π.Χ.: μάχη της Ιψού >  
 
 ii)Παγίωση Ελληνιστικών βασιλείων (ελληνικών δυναστικών κρατών): 301 
π.Χ. – 281 π.Χ. 
    < 281 π.Χ.: δολοφονία Σελεύκου (:από Πτολεμαίο Κεραυνό) >  
 
iii)  Εξισορρόπηση ελληνιστικών δυνάμεων: 280 π.Χ. – 201 π.Χ.  
     < 281 π.Χ.: μάχη στο Κουροπέδιον  
    < 239 π.Χ.: θάνατος Αντίγονου Γονατά (:Μακεδονία)  
    < 204 π.Χ.: θάνατος Πτολεμαίου Δ’, του Φιλοπάτορος  
   < 202 π.Χ.: μυστική συμφωνία Αντίοχος Γ’ (Σελευκίδαι) κ’ Φίλιππος Ε’ 
(Μακεδονία): για διαμοιρασμό του Πτολεμαϊκού κράτους >  
    < 200 π.Χ.: Ρώμη: κηρύσσει πόλεμο κατά Φιλίππου Ε’, της Μακεδονίας >  
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iv) Η Ρώμη κατά του Φιλίππου Ε΄και Αντιόχου Γ’:  Η πτώση της 
Μακεδονικής μοναρχίας: 200 π.Χ. – 168 π.Χ.  
    < 168 π.Χ.: μάχη της Πύδνας (νίκη Ρωμαίων κατά Μακεδόνων) >  
 
 
v) Προς την πτώση του ελληνιστικού κόσμου: 168 π.Χ. – 63 π.Χ. / 168 π.Χ. – 
30 π.Χ.  
     <  63 π.Χ.: τέλος Σελευκιδών σε Συρία  >  
    <  30 π.Χ.: πτώση Αλεξάνδρειας, θάνατος Κλεοπάτρας Ζ’ >  
 
 
 
 
 
323 π.Χ. – 306 π.Χ.: Διάδοχοι του Μ. Αλεξάνδρου  
 
 
Ελληνιστική περίοδος: αγών για την κληρονομιά του Αλεξάνδρου Γ’ (323 
π.Χ.-301 π.Χ.)  
 
 
323 π.Χ.: Περδίκκας: νέα κατανομή των σατραπειών  
α) Ασία:  
  1.Πτολεμαίος, γιος του Λάγου: Αίγυπτος 
  2.Ευμένης: Καππαδοκία και Παφλαγονία (:περιοχές που δεν είχαν ακόμη 
κατακτηθεί) 
  3.Αντίγονος Α’, ο Μονόφθαλμος: Παμφυλία, Λυκία, Μεγάλη Φρυγία 
  4.Λεοννάτος: η κατ’ Ελλήσποντον Φρυγία  
β) Ευρώπη:  
  5.Λυσίμαχος: Θράκη (: η Θράκη ήταν τυπικά υπό την επικυριαρχία του 
Αντιπάτρου «στρατηγού της Ευρώπης») 
Οι ιρανικής καταγωγής σατράπες έχασαν τις θέσεις τους (: αυτό αντίθετα με τις 
θέσεις του Μ. Αλεξάνδρου) 
 
 
323 π.Χ.: Περδίκκας: νέα κατανομή των σατραπειών:  
α) σατραπείες Ασίας:  
1. Πτολεμαίος, γιος του Λάγου: Αίγυπτος 
2. Ευμένης Καρδιανός: Καππαδοκία και Παφλαγονία (:περιοχές που δεν είχαν 

ακόμη κατακτηθεί) 
3. Αντίγονος Α’, ο Μονόφθαλμος: Παμφυλία, Λυκία, Μεγάλη Φρυγία 
4. Λεοννάτος: η κατ’ Ελλήσποντον Φρυγία 
β) σατραπείες Ευρώπη:  

1. Λυσίμαχος: Θράκη (:τυπικά υπό την επικυριαρχία του Αντιπάτρου, 
«στρατηγού της Ευρώπης 

 
 
323 π.Χ. – 320 π.Χ.: ο Περδίκκας προσπαθεί να διατηρήσει την ενότητα μέσω της 
αντιβασιλείας του 
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323 π.Χ.: οι δύο δεκαετίες μετά τον θάνατου του Αλεξάνδρου Γ’ : 
Έχουμε δύο τάσεις αντικρουόμενες.  
Η πρώτη τάση: η ιδέα διατήρησης μιας ενιαίας αυτοκρατορίας  
Αυτή η τάση υποστηρίζει διαδοχικώς από τους Περδίκκα, Ευμένη τον Καρδιανό, 
Αντίγονο Α’, τον Μονόφθαλμο 
Ο Περδίκκας : 322 π.Χ. – 321 π.Χ.  
Ο Ευμένης ο Καρδιανός: 318 π.Χ.: - 316 π.Χ.  
Ο Αντίγονος Α’, ο Μονόφθαλμος: πιο δυναμική υποστήριξη της ιδέας για ενιαία 
αυτοκρατορία 
Η δεύτερη τάση: η ιδέα της διάσπασης της αυτοκρατορίας σε ανεξάρτητα 
κράτη.  
Αυτή την δεύτερη τάση υποστηρίζουν ο Πτολεμαίος (σατράπης της Αιγύπτου) και 
ο Λυσίμαχος (σατράπης της Θράκης)  
Οι γυναίκες θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην όξυνση της σύγκρουσης. Τόσο η 
Ολυμπιάς (σύζ Φιλίππου Β’, μητέρα του Αλεξάνδρου Γ’), όσο η Ευρυδίκη (εγγονή 
του Περδίκκα Γ’, σύζυγος του  Αρριδαίου-Φιλίππου Γ’), όσο και η Κλεοπάτρα 
(κόρη Φιλίππου Β’ κ’ Ολυμπιάδος, αδελφή Αλεξάνδρου Γ’. Τον σημαντικό ρόλο 
των γυναικών θα τον δούμε πάλι στο ελληνιστικό βασίλειο των Πτολεμαίων στην 
Αίγυπτο.  
 

      
 

 
 
323 π.Χ.: οι δύο δεκαετίες μετά τον θάνατο του Μ. Αλεξάνδρου : 2 
αντικρουόμενες τάσεις  
323 π.Χ.: οι δύο αντικρουόμενες τάσεις μετά τον θάνατο του Μ. Αλεξάνδρου  
      Η πρώτη τάση: η ιδέα της διατήρησης μιας ενιαίας αυτοκρατορίας 
Η ιδέα της ενιαίας αυτοκρατορίας υποστηρίζεται από τους: 
-Περδίκκα (: χιλίαρχος)  < 322 π.Χ. – 321 π.Χ.> 
-Ευμένη τον Καρδιανό  < 318 π.Χ. – 316 π.Χ.> 
-Αντίγονο Α’, τον Μονόφθαλμο  <:ο εκφραστής της πιο δυναμικής υποστήριξης 
της ιδέας> 
     Η δεύτερη τάση: η ιδέα της διάσπασης σε ανεξάρτητα κράτη  
Αυτή η ιδέα της διάσπασης σε ανεξάρτητα κράτη υποστηρίζεται από τους: 
-Πτολεμαίο (: σατράπης Αιγύπτου) 
-Λυσίμαχο (: σατράπης Θράκης) 

 
 
323 π.Χ.: ρόλος των γυναικών στην όξυνση της σύγκρουσης για το μέλλον της 
αυτοκρατορίας  
323 π.Χ.: οι Μακεδόνισσες γυναίκες παίζουν σημαντικό ρόλο στην ύξυνση της 
σύγκρουσης 
323 π.Χ.: Μακεδόνισσες γυναίκες που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη 
σύγκρουση: 
1.Ολυμπιάς: σύζυγος Φιλίππου Β’ και μητέρα του Αλεξάνδρου Γ’ 
2.Ευρυδίκη: σύζυγος Φιλίππου Γ’- Αρριδαίου (του ετεροθαλή αδελφού 
Αλεξάνδρου Γ’).  
  < η Ευρυδίκη ή Αδέα ήταν εγγονή του Περδίκκα Γ’, κόρη της Κυάνης και του 
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Αμύντα >  
3.Κλεοπάτρα: κόρη του Φιλίππου Β’ και της Ολυμπιάδος, αδελφή του 
Αλεξάνδρου Γ’  
  < η Κλεοπάτρα δολοφονήθηκε στα 309 π.Χ. με εντολή του Αντιγόνου >  
Να συσχετιστεί με τον κυρίαρχο και σημαντικό ρόλο των γυναικών στο κράτος 
των Πτολεμαίων. Αυτή δηλαδή η κυριαρχία των γυναικών στο μεταγενέστερο 
κράτος των Πτολεμαίων έχει τις ρίζες της στο σημαντικό ρόλο που είχαν 
διαδραματίσει οι Μακεδόνισσες γυναίκες σε αυτά τα χρόνια αμέσως μετά το 323 
π.Χ. >  
 
 
 
323 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Κηφισόδωρος  
 
323 π.Χ.–322 π.Χ.: η Αθήνα προσπαθεί να ελευθερωθεί από την Μακεδονία 
διεξάγοντας τον Λαμιακό πόλεμος (323 π.Χ. – 322 π.Χ.)  
 
323 π.Χ.: Αθήναι: ανάκληση Δημοσθένη από εξορία (: εξορία από το 324 π.Χ.) 
 
323 π.Χ.: Αθήναι: (μετά τον θάνατο του Μεγ. Αλεξάνδρου): άνοδος 
αντιμακεδονικής παράταξης 
323 π.Χ.: Αθήναι: γραφή ασεβείας κατά Αριστοτέλους  
323 π.Χ./322 π.Χ.: Αθήναι: ο Αριστοτέλης εγακαταλείπει την Αθήνα για δεύτερη 
και τελευταία φορά  
323 π.Χ/322 π.Χ.: Χαλκίς: ο Αριστοτέλης εγκαθίσταται στη Χαλκίδια (σε κτήμα 
της μητρός του όπου και θα αποθάνει το 322 π.Χ.)  
 
 
323 π.Χ.: Λαμιακός πόλεμος  
323 π.Χ.: Λαμιακός πόλεμος: (μετά τον θάνατο του Μ. Αλεξάνδρου): εξέγερση 
των νοτίων Ελλήνων υπό την ηγεσία των Αθηναίων κατά των Μακεδόνων  
323 – 322 π.Χ.: Λαμιακός πόλεμος (: επανάσταση των Ελλήνων της κυρίως 
Ελλάδος κατά Μακεδόνων)  
 
323 π.Χ.: Λαμιακός πόλεμος: επανάσταση Αθηναίων εναντίον του βασιλιά της 
Μακεδονίας Αντίπατρου  
323 π.Χ.: Λαμιακός πόλεμος: Αθηναίοι και Αιτωλοί και Θεσσαλοί κατά 
Μακεδόνων  
323 π.Χ.: Λαμιακός πόλεμος: αρχηγοί Αθηναίων: ο Δημοσθένης και ο Υπερείδης  
323 π.Χ.: Λαμιακός πόλεμος: σύμμαχοι Αθηναίων οι Αιτωλοί και οι Θεσσαλοί  
323 π.Χ.: Λαμιακός πόλεμος: μάχη Ηρακλείας (κοντά στην Οίτη): – νίκη 
αντιμακεδονικού συναπσπισμού  (Αθηναίοι, Αιτωλοί, Θεσσαλοί)  
323 π.Χ.: Λαμιακός πόλεμος: μάχη Ηρακλείας: Αθηναίοι και Αιτωλοί vs 
Μακεδόνων  
323 π.Χ.: Λαμιακός πόλεμος: μάχη Ηρακλείας: νίκη Αθηναίων και Αιτωλών 
(κατά Μακεδόνων) 
323 π.Χ.: Λαμιακός πόλεμος: μάχη Ηρακλείας: ήττα Αντιπάτρου  
323 π.Χ.: Λαμιακός πόλεμος: (μετά την μάχη Ηρακλείας): ο Αντίπατρος 
καταφεύγει στη Λαμία  
323 π.Χ.: Λαμιακός πόλεμος: ο Αντίπατρος καταφεύγει στη Λαμία  
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323 π.Χ.: Λαμιακός πόλεμος: Λαμία: ο Αντίπατρος κλείνεται μέσα στα τείχη της 
Λαμίας  
 
 
 
323 π.Χ.: Αθήναι: θάνατος Διογένης ο Κύων (ιδρυτής της Κυνικής Σχολής)  
 < Διογένης ο Κύων: περιφρονεί τη θεωρητική φιλοσοφία και την επιστήμη 
Θέτει τη φιλοσοφία στην υπηρεσία της πρακτικής ζωής 
Κεντρική έννοια της φιλοσοφίας κατά Διογένη: η αρετή  
Η αρετή, κατά Διογένη, συμπίπτει με τη φυσική ζωή  
Εφαρμόζει την ολιγάρκεια και αυτάρκεια (και στη ζωή του και στη φιλοσοφία του) 
Περιφρονούσε τα ήθη  
Το σύνθημά του: όλα έπρεπε να ανατραπούν  
Απέναντι στον νόμο τοποθετεί την φύση  
Απέναντι στο πάθος τοποθετεί την διάνοια  
Η διάνοια: για να ζήσει κανείς, σύμφωνα με τον Διογένη, χρειάζεται τη διάνοια 
Απέκρουσε τη θεωρία των Ιδεών του Πλάτωνος 
Χλευάζει τον Πλάτωνα και εν γένει τις φιλοσοφικές σχολές 
Περιφρονεί την κοινωνική και πολιτειακή τάξη 
Περιφρονεί και χλευάζει τον πλούτο, την καταγωγή, την δόξα 
Οδηγείται σε ένα πρωτόγονο είδος κοινωνίας: κολλεκτιβισμός  
Εισάγει τον κοσμοπολιτισμό  
Ο Πλάτων ονόμασε την «πολιτεία» που ονειρευόταν ο Διογένης ως «πολιτεία των 
χοίρων» 
Ο Διογένης ανέπτυξε τις ιδέες του γραπτώς και σε συγράμματα  
Μαθηταί του Διογένους: Μόνιμος, Ονησίκριτος, Φιλίσκος, Κράτης >  
 
 
323 π.Χ.: Αθήναι: ο Επίκουρος (18 ετών) έρχεται στην Αθήνα για την «εφηβεία» 
του, δηλαδή την διετή στρατιωτική υπηρεσία του  (323 π.Χ. – 321 π.Χ.)  
 
322 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Φιλοκλής  
 
 
322 π.Χ.: Λαμιακός πόλεμος: ο Λεοννάτος (: διοικητής της Φρυγίας του 
Ελλησπόντου σπεύδει να βοηθήσει τον Αντίπατρο)  
322 π.Χ.: Λαμιακός πόλεμος: Λεοννάτος (Φρυγία) προς βοήθειαν Αντιπάτρου  
322 π.Χ.: Λαμιακός πόλεμος: (Φεβ): Θεσσαλία: άφιξη Λεοννάτου με 20.000 
πεζούς και 1.500 ιππείς  
322 π.Χ.: Αθήναι: Αντίφιλος (στρατηγός, διάδοχος του Λεωσθένη)  
322 π.Χ.: Λαμία: ο Αντίφιλος λύνει την πολιορκία της Λαμίας μόλις 
πληροφορείται την άφιξη του Λεοννάτου  
322 π.Χ.: Θεσσαλία: ο Αντίφιλος (Αθηναίος στρατηγός) σπεύδει να 
αντιμετωπίσει τον Λεοννάτο, πριν οι δυνάμεις του Λεοννάτου ενωθούν με τις 
δυνάμεις του Αντιπάτρου  
322 π.Χ.: Θεσσαλία: εκεί μετατοπίζεται τώρα το θέατρο των πολεμικών 
συγκρούσεων από τη Λαμία  
322 π.Χ.: Θεσσαλία: την επόμενη ημέρα ο Αντίπατρος συνενώνεται με τις 
δυνάμεις του Λεοννάτου  
322 π.Χ.: Λαμιακός πόλεμος (μάχη στη Θεσσαλία): οι Αθηναίοι νικούν τον 
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Λεοννάτο και τον Αντίπατρο  
322 π.Χ.: Λαμιακός πόλεμος (μάχη στη Θεσσαλία): αρχηγός Αθηναίων: ο 
Αντίφιλος (: διάδοχος του Λεωσθένη)  
322 π.Χ.: μάχη στη Θεσσαλία: Αθηναίοι vs Μακεδόνες  
322 π.Χ.: μάχη στη Θεσσαλία: Αντίφιλος vs Λεοννάτου και Αντιπάτρου    
322 π.Χ.: μάχη στη Θεσσαλία: νίκη Αθηναίων και νότιων Ελλήνων κατά 
Μακεδόνων  
322 π.Χ.: μάχη στη Θεσσαλία: νίκη του Αντίφιλου (Αθηναίου στρατηγού, 
διαδόχου του Λεωσθένη)  
322 π.Χ.: μάχη στη Θεσσαλία: δύναμη Αθηναίων: 22.000 πεζοί και 3.500 ιππείς  
322 π.Χ.: μάχη στη Θεσσαλία: το θεσσαλικό ιππικό σημαντικό ρόλο σε ιππομαχία  
322 π.Χ.: μάχη στη Θεσσαλία: ίππαρχος ο Μένων, ο Θεσσαλός 
322 π.Χ.: μάχη στη Θεσσαλία: θάνατος Λεοννάτου  
322 π.Χ.: Θεσσαλία (μετά την μάχη στη Θεσσαλία): ο Αντίπατρος διαφεύγει  
322 π.Χ.: Θεσσαλία: ο Αντίπατρος φοβούμνεος το θεσσαλικό ιππικό καταφεύγει 
σε δύσβατες ορευινές περιοχές, περιμένοντας τις ενισχύσεις του Κρατερού  
 
 
322 π.Χ.: Λαμιακός πόλεμος (έαρ): ναυμαχία της Αβύδου (μακεδονικός στόλος vs 
αθηναϊκός στόλος) 
322 π.Χ.: (έαρ): ναυμαχία της Αβύβου (Λαμιακός πόλεμος)  
322 π.Χ.: (έαρ): ναυμαχία της Αβύδου (νίκη Μακεδόνων – Κλείτος ο Λευκός )  
322 π.Χ.: (έαρ): ναυμαχία της Αβύδου: δύναμη μακεδονικού στόλου: 240 πλοία, 
ναύαρχος ο Κλείτος ο Λευκός  
322 π.Χ.: (έαρ): ναυμαχία της Αβύδου: η νίκη του μακεδονικού στόλου δίνει στον 
Κρατερό δίνει την δυνατότητα να διαπεραιωθή με τους παλαιμάχους του στην 
Ευρώπη προς βοήθειαν του Αντιπάτρου  
 
322 π.Χ.: μετά την ναυμαχία της Αβύδου: οι ηττημένοι Αθηναίοι κατορθώνουν με 
τα υπολείμματα του στόλου τους να συγκροτήσουν ναυτική δύναμη 170 πλοίων  
322 π.Χ.: Σάμος: σταθμεύει ο αθηναϊκός στόλος (Ευετίων) (Λαμιακός πόλεμος)  
322 π.Χ.: Σάμος: ο ναύαρχος Ευετίων επικεφαλής του αθηναϊκού στόλου 
σταθμεύει για να εμποδίσει την αποστολή ναυτικών ενισχύσεων προς τον Κλείτο 
από την Φοινίκη  
 
 
322 π.Χ.: (Ιουλ): Λαμιακός πόλεμος: ναυμαχία της Αμοργού (Μακεδόνες vs 
Αθηναίοι)  
322 π.Χ.: (Ιουλ): ναυμαχία της Αμοργού (Λαμιακός πόλεμος)  
322 π.Χ.: (Ιουλ): ναυμαχία της Αμοργού: (μακεδονικός στόλος vs αθηναϊκός 
στόλος) 
322 π.Χ.: (Ιουλ): ναυμαχία της Αμοργού: (Κλείτος ο Λευκός  vs    Ευετίων 
(Αθηναίοι))  
322 π.Χ.: (Ιουλ): ναυμαχία της Αμοργού: νίκη Μακεδόνων  
322 π.Χ.: (Ιουλ): ναυμαχία της Αμοργού : καταστροφή αθηναϊκού στόλου  
322 π.Χ.: (Ιουλ): ναυμαχία της Αμοργού: από τις σημαντικότερες ναυμαχίες 
αρχαιότητας 
322 π.Χ. (Ιουλ): ναυμαχία της Αμοργού: η Αθήνα χάνει πλέον οριστικά την 
υπεροχή της στη θάλασσα καθώς και τον έλεγχο του Αιγαίου  
322 π.Χ.: (Ιουλ): η τελευταία ναυμαχία του Λαμιακού πολέμου  
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322 π.Χ.: (Ιουλ): συνέπειες της ναυμαχίας της Αμοργού : οριστικό τέλος της 
αθηναϊκής κυριαρχίας στη θάλασσα  
322 π.Χ.: (Ιουλ): ναυμαχία της Αμοργού: τέλος ναυτικής αθηναϊκής 
κυριαρχίας  
 
 
322 π.Χ.: (μετά ναυμαχία Αμοργού): ο Περδίκκας (Μακεδονία) διατάζει την 
απομάκρυνση των Αθηναίων κληρούχων από τη Σάμο 
322 π.Χ.: Σάμος: εκδίωξη ολων των Αθηναίων κληρούχων από τη Σάμο 
(:Περδίκκας) 
322 π.Χ.: Σάμος: η οικογένεια του φιλόσοφου Επίκουρου αναγκάζεται να 
εγκαταλείψει τη Σάμο, αφήνοντας εκεί ολόκληρη την περιουσία της  
 
322 π.Χ.: (Μ. Ασία): Κολοφών: η οικογένεια του φιλοσόφου Επίκουρου 
εκδιωγμένη από τη Σάμο (από τους Μακεδόνες) εγκαθίσταται στην Κολοφώνα  
 
 
 
322 π.Χ.: Λαμιακός πόλεμος: ο Κράτερος: έρχεται με νέες ενισχύσεις από Ασία  
322 π.Χ.: Λαμιακός πόλεμος: Θεσσαλία: άφιξη Κρατερού  
322 π.Χ.: Λαμιακός πόλεμος: ο Κράτερος ενισχύει Αντίπατρο  
322 π.Χ.: Λαμιακός πόλεμος: Θεσσαλία: ο Κρατερός παραχωρεί την αρχηγία 
στον Αντίπατρο  
322 π.Χ.: Λαμιακός πόλεμος: (πριν την μάχη Κραννώνας) Θεσσαλία: ενωμένες 
μακεδονικές δυνάμεις: 48.000 άνδρες (40.000 με βαρύ οπλίσμό, 3.000 τοξότες και 
σφενδονήτες, 5.000 ιππείς)  
322 π.Χ.: Λαμιακός πόλεμος: (πριν την μάχη Κραννώνας) δυνάμεις 
αντιμακεδονικού συνασπισμού: 25.000 πεζοί και 3.500 ιππείς  
322 π.Χ.: Λαμιακός πόλεμος: (πριν την μάχη Κραννώνας) οι Αθηναίοι και οι 
σύμμαχοί τους απέφευγαν να συγκρουστούν με μακεδόνες λόγω αριθμητικής 
υπεροχής μακεδόνων  
 
 
 
322 π.Χ.: (Λαμιακός πόλεμος) (θέρος): μάχη Κραννώνας (Θεσσαλία)  
322 π.Χ.: (Λαμιακός πόλεμος): μάχη Κραννώνας (Μακεδόνες vs Αθηναίων και 
Αιτωλών)  
322 π.Χ.: (Λαμιακός πόλεμος): μάχη Κραννώνας: νίκη Μακεδόνων  
322 π.Χ.: (Λαμιακός πόλεμος): μάχη Κραννώνας (Θεσσαλίας): ήττα Αθηναίων  
322 π.Χ.: μάχη Κραννώνας: ο Αντίπατρος και ο Κρατερός νικούν τους 
Αθηναίους και Αιτωλούς  
322 π.Χ.: μάχη Κραννώνας: ιππομαχία: νίκη Θεσσαλικού ιππικού κατά 
μακεδονικού ιππικού  
322 π.Χ.: μάχη Κραννώνας: ο Αντίπατρος όμως (παρά την ήττα του μακεδονικού 
ιππικού) καταφέρνει να αναγκάσει τον συμμαχικό στρατό των Αθηναίων να 
υποχωρήση  
322 π.Χ.: μάχη Κραννώνας: νίκη Αντιπάτρου  
322 π.Χ.: μάχη Κραννώνας: απώλειες αντιμακεδονικού συνασπισμού: 500 άνδρες 
322 π.Χ.: μάχη Κραννώνας: απώλειες Μακεδόνων: 130 άνδρες  
322 π.Χ.: με ήττα σε Κραννώνα: διάλυση αντιμακεδονικής συμμαχίας  
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322 π.Χ.: (μετά την μάχη Κραννώννας): ο Μένων και ο Αντίφιλος (αρχηγοί 
αντιματεδονικού συνασπισμού) αποφασίζουν να ζητήσουν ειρήνη από τον 
Αντίπατρο  
322 π.Χ.: Μακεδονία: ο Αντίπατρος: δεν διαπραγματεύεται με τους πρέσβεις του 
Μένωνος και του Αντιφίλου  
322 π.Χ.: Μακεδονία: ο Αντίπατρος: ζητά πρέσβεις από κάθε πόλη ξεχωριστά 
«κατά πόλεις πρεσβεύειν» 
322 π.Χ.: Μακεδονία: ο Αντίπατρος: θέλει τους νότιους Ελληνες διασπασμένους  
322 π.Χ.: οι νότιες πόλεις δεν ανταποκρίνονται σε αίτημα του Αντιπάτρου  
322 π.Χ.: Αντίπατρος και Κρατερός: αρχίζουν και καταλαμβάνουν διάφορες 
θεσσαλικές πόλεις  
322 π.Χ.: θεσσαλικές πόλεις: στέλνουν χωριστές πρεσβείες στον Αντίπατρο  
322 π.Χ.: Θεσσαλικές πόλεις: αποδέχονται τους όρους της ειρήνης που τους 
επιβάλλει ο Αντίπατρος  
322 π.Χ.: αντιμακεδονικός συνασπισμός: στην ουσία έχει διαλυθεί και ενωμένοι 
παραμένουν μόνον οι Αθηναίοι και οι Αιτωλοί  
322 π.Χ.: Αντίπατρος: προχωρά με όλη του την δύναμη εναντίον της Αθήνας  
 
322 π.Χ.: Αθήναι: υπερισχύει η φιλο-μακεδονική παράταξη (με Φωκίωνα και 
Δημάδη) 
322 π.Χ.: Αθήνα: αποστολή πρέσβεων προς Αντίπατρο (Δημάδης, Φωκίων, 
Δημήτριος Φαληρεύς)  
322 π.Χ.: Αθήνα: ο Αντίπατρος ζητά από την Αθήνα παράδοση άνευ όρων (τα 
ίδια είχαν ζητήσει και οι Αθηναίοι όταν πολιορκούσαν την Λαμία)  
322 π.Χ.: Αθήνα: οι Αθηναίοι αποδέχονται τους όρους του Αντιπάτρου  
322 π.Χ.: Αθήνα: Ξενοκράτης (σχολάρχης Ακαδημίας): χαρακτηρίζει την ειρήνη 
με τον Αντίπατρο  ως πολύ επιεική για δούλους, αλλά πολύ βαριά για ελευθέρους.  
322 π.Χ.: (φθιν): Αθήνα: όροι ειρήνης με Αντίπατρο  
    α) οι Αθηναίοι μένουν ελεύθεροι  
    β) υποχρεώνονται να δεχθούν τους πολιτικούς φυγάδες  
    γ) να πληρώσουν βαριά αποζημίωση στον Αντίπατρο  
    δ) να παραιτηθούν από την διεκδίκηση του Ωρωπού  
    ε) οι ρήτορες (πολιτικοί) που είχαν παρακινήσει τον δήμο σε πόλεμο 
καταδιώχθηκαν  
    ζ) το ζήτημα της Σάμου παραπέμφθηκε στη κρίση του Περδίκκα  
    στ) εγκαθίδρυση τιμοκρατικού πολιτεύματος  
 
 
322 π.Χ.: Αθήνα: ο Αντίπατρος καταλαμβάνει την Αθήνα  
322 π.Χ.: Αθήνα: κατάλυση δημοκρατίας (Αντίπατρος)  
322 π.Χ.: Αθήναι: ο Αντίπατρος μετατρέπει το πολίτευμα της Αθήνας σπό 
δημοκρατικό σε τιμοκρατικό (: 2.000 δραχμαί το τίμημα για συμμετοχή του 
πολίτου)  
322 π.Χ.: Αθήνα: μετατροπή πολιτεύματος σε τιμοκρατικό (:το τίμημα 2.000 
δραχμές για να είναι κανείς πολίτης)  
322 π.Χ.: Αθήνα: ο Αντίπατρος αλλάζει το πολίτευμα από δημοκρατικό σε 
τιμοκρατικό  
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< «προσέταξεν από τιμήσεως είναι το πολίτευμα» >  
322 π.Χ.: Αθήνα: τιμοκρατικό πολίτευμα (Αντίπατρος): πολιτικά δικαιώματα 
μόνον όσοι είχαν περιουσία πάνω από 2.000 δραχμές   
322 π.Χ.: Αθήνα: τιμοκρατικό πολίτευμα (Αντίπατρος): οι περισσότεροι Αθηναίοι 
πολίτες χάνουν τα πολιτικά τους δικαιώματα (αφού δεν διέθεταν το εισόδημα των 
2.000 δραχμών) 
322 π.Χ.: Αθήνα: ο Αντίπατρος παραχωρεί στη Θράκη περιοχή για να 
κατοικήσουν οι πολίτες που είχαν εκπέσει των πολιτικών τους δικαιωμάτων στην 
Αθήνα (: ο Αντίπατρος τους θεωρούσε ταραχοποιά στοιχεία) 
322 π.Χ.: Αθήνα: τιμοκρατικό πολίτευμα (Αντίπατρος): μόνον 9.000 πολίται 
έχουν πολιτικά δικαιώματα  
322 π.Χ.: Αθήνα: τιμοκρατικό πολίτευμα (Αντίπατρος): η εκλογή των αρχόντων 
γίνεται πλέον με χειροτονία και όχι με κλήρωση (δημοκρατική διαδικασία)  
322 π.Χ.: Αθήνα: τιμοκρατικό πολίτευμα (Αντίπατρος): κατάργηση μισθού 
αρχόντων  
322 π.Χ.: Αθήνα: τιμοκρατικό πολίτευμα (Αντίπατρος): ανίσχυση Αρείου Πάγου 
(:προπύργιο ολιγαρχίας)  
322 π.Χ.: Αθήνα: ο Αντίπατρος τοποθετεί μακεδονική φρουρά στη Μουνιχία με 
φρούραρχο τον Μένυλλο  
322 π.Χ.: Αθήνα: μακεδονική φρουρά στη Μουνιχία (από το 322 π.Χ. έως και το 
307 π.Χ.) 
322 π.Χ.: Αθήνα: καταδίωξη ρητόρων (: το έργο της διώξεως αναλαμβάνει ο 
«φυγοθήρας» Αρχίας / ο Αρχίας «κυνηγοκεφαλός» ήταν ηθοποιός-υποκριτής 
αρχαίου δράματος εγνωσμένης αξίας >  
322 π.Χ.:Αρχίας ο «φυγαδοθήρας» (:υποκριτής) – κυνηγοκεφαλός των 
Μακεδόνων  
322 π.Χ.: (χειμών): θανάτωση Υπερείδη με βασανιστήρια  
322 π.Χ.: (χειμών): Πόρος (Καλαυρία): ο Δημοσθένης καταφεύγει στο ναό του 
Ποσειδώνος  
322 π.Χ.: (χειμών): Πόρος: αυτοκτονία Δημοσθένη (μέσα στο ναό του 
Ποσειδώνος για να αποφύγει την σύλληψη) στην Καλαυρία του Πόρου 
 

 
 

 
322 π.Χ.: (Λαμιακός πόλεμος): δεν επιτεύχθηκε από τους Μακεδόνες πλήρη 
εκκαθάριση των εχθρών τους  
322 π.Χ.: Αντίπατρος: από Αθήνα επιστρέφει σε Μακεδονία  
322 π.Χ.: Αντίπατρος: επιστροφή στην Μακεδονία (μετά την λήξη του Λαμιακού 
πολέμου) 
322 π.Χ.: Αντίπατρος: επιβολή μακεδονικής κυριαρχιας σε όλη σχεδόν την 
Ελλάδα 
        (μόνον η Αιτωλία παραμένει ως εστία αντιδράσεως)  
322 π.Χ.: Μακεδονία: ο Αντίπατρος και ο Κράτερος διακόπτουν την εκστρατεία 
τους κατά των Αιτωλών (εξ αιτίας των γεγονότων που είχαν προκύψει στην Ασία: 
συνασπισμός κατά Περδίκκα) 
322 π.Χ.: Μακεδονία: ο Αντίπατρος: τιμά ιδιαίτερα τον Κρατερό  
322 π.Χ.: Μακεδονία: Αντίπατρος: παντρεύει την κόρη του Φίλα με τον Κρατερό  
322 π.Χ.: Μακεδονία: Ανίπατρος: παντρεύει την κόρη του Φίλα (μεγαλύτερη 
κόρη) με τον Κρατερό  
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322 π.Χ.: Μακεδονία: ο Αντίπατρος παντρεύει την κόρη του Ευρυδίκη με τον 
Πτολεμαίο  
322 π.Χ.: Μακεδονία: ο Αντίπατρος; μνηστεύει την κόρη του Νίκαια (την 
μικρότερη) με τον Περδίκκα  
322 π.Χ.: Μακεδονία: η Ολυμπιάς προτείνει στον Περδίκκα να του δώσει την 
κόρη της Κλεοπάτρα (αδελφή του Μ. Αλεξάνδρου) 
322 π.Χ.: Μακεδονία: τελικά ο Περδίκκας νυμφεύεται την Νίκαια, κόρη του 
Αντιπάτρου   
 
322 π.Χ.: Μ. Ασία: φθάνει η Κυνάνη (κόρη του Φιλίππου Β’) με την κόρη της 
Ευρυδίκη 
322 π.Χ.: Μ. Ασία: η Κυνάνη θέλει να δώσει την δεκαπεντάχρονη κόρη της 
Ευρυδίκη στον Φίλιππο-Αρριδαίο  
322 π.Χ.: ο Περδίκκας εναντιώνεται στο γάμο Ευρυδίκης και Φίλιππου-
Αρριδαίου 
322 π.Χ.: Μ. Ασία: ο Περδίκκας στέλνει τον αδελφό του Αλκέτα να σταματήσει 
την Κυνάνη 
322 π.Χ.: Μ. Ασία: δολοφονία Κυνάνης (από Αλκέτα) 
322 π.Χ.; Μ. Ασία: ο στρατός προστάτευσε την Ευρυδίκη  
322 π.Χ.: Μ. Ασία: ο Περδίκκας αναγκάζει να αποδεχθεί τον γάμο της Ευρυδίκης 
και του Φίλιππου Γ’-Αρριδαίου  
 
 
322 π.Χ.: Χαλκίς: θάνατος Αριστοτέλους (63 ετών)  
322 π.Χ.: Αριστοτέλης: ο θάνατος του φιλοσόφου στη Χαλκίδα (63 ετών)  
 < έργα του Αριστοτέλους  (-πηγή: Ι.Ε.Ε., τ. Γ2, σ. 488, 489)  
 
 Α. Εργα Αριστοτέλους   διασωζόμενα ολόκληρα:  
«Το  Οργανον»    (μεταγενέστερη ονομασία)  
«Κατηγορίαι» 
«Περί Ερμηνείας» 
«Τοπικά» 
«Αναλυτικά Πρότερα» 
«Αναλυτικά Υστερα» 
«Σοφιστικοί Ελεγχοι» 
«Ρητορική» 
«Ποιητική» 
«Φυσικά»  (ή «Φυσική ακρόασις») 
«Περί ουρανού. Περί γενέσεως και φθοράς» 
«Μετεωρολογικά» 
«Περί ψυχής» 
«Μικρά Φυσικά» 
 «Περί τα ζώα ιστορίαι» 
« Περί ζώων μορίων»  
«Περί ζώων γενέσεως» 
«Περί ζώων πορείας» 
«Περί ζώων κινήσεως» 
«Μετά τα Φυσικά» 
«Ηθικά Μεγάλα» 
«Ηθικά Ευδήμεια» 
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«Ηθικά Νικομάχεια» 
«Πολιτικά»  
 
 
Β. Εργα Αριστοτέλους   διασωζόμενα αποσπασματικά:  
«Περί Φιλοσοφίας» 
«Εύδημος» ή «Περί ψυχής» 
«Περί δικαιοσύνης» 
«Περί πολιτικού» 
«Περί ποιητών» 
«Περί ευγενείας» 
«Περί ρητορικής» ή «Γρύλος» 
«Σοφιστής» 
«Περί ευχής» 
«Ερωτικός» 
«Συμπόσιον» 
«Προτρεπτικός λόγος» 
«Περί ιδεών» 
«Περί ταγαθού» 
«Πολιτείαι πόλεων»    (διασώζεται μόνον η «Αθηναίων Πολιτεία»)  
«Απορήματα Ομηρικά» 
«Περί των Πυθαγορείων» 
«Περί της Αρχυτείου φιλοσοφίας»  (: Αρχύτας) 
«Περί Δημοκρίτου» 
 
 
Γ.  Ψευδο – Αριστοτελικά έργα:   
 Τα κάτωθι ψευδο-Αριστοτελικά έργα αποδόθηκαν στον Αριστοτέλη παλαιότερα, 
αλλά η σύγχρονη έρευνα απέδειξε ότι δεν τα  συνέγραψε ο ίδιος ο Αριστοτέλης 
«Περί κόσμου» 
«Περί πνεύματος» 
«Περί τα ζώα Ιστορίαι,   βιβλ. VII, IX, X.) 
«Περί χρωμάτων» 
«Φυσιογνωμικά» 
«Περί φυτών» 
«Περί θαυμασίων ακουσμάτων» 
«Μηχανικά» 
«Προβλήματα» 
«Περί ατόμων γραμμών» 
«Ανέμων θέσεις και προσηγορίαι» 
«Περί Ξενοφάνους» 
«Περί Ζήνωνος» 
«Περί Γοργίου» 
 Το βιβλίο «Κ» των «Μετά τα Φυσικά» 
«Περί αρετών και κακιών» 
«Οικονομικά» 
«Ρητορική προς Αλέξανδρον» 
«Αλέξανδρος» ή «Περί αποικιών» ή «Υπέρ αποίκων»  
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322 π.Χ.: Αθήναι: ο Θεόφραστος επικεφαλής του «Λυκείου»  
 
 
 
 
322 π.Χ.: Καππαδοκία: η χώρα παραδιδεται στον Ευμένη τον Καρδιανό με 
απόφαση του Περδίκκα, σύμφωνα με την διανομή των σατραπειών  
 
322 π.Χ.: Κυρηναϊκή: κατάκτηση από Πτολεμαίο  
322 π.Χ.: Πτολεμαίος: η κατάκτηση της Κυρηναίκής γίνεται από τον Πτολεμαίου 
χωρίς καμμία αναφορά στην κεντρική αρχή  
 
 
 
 
322 π.Χ.: γεγονότα στην Ασία  
322 π.Χ.: Ασία: ο Περδίκκας (:χιλίαρχος) 
322 π.Χ.: Ασία: ο Περδίκκας με αναχώρηση Κρατέρου και Ευμένη για Λαμιακό 
πόλεμο κατέχει απεριόριστη εξουσία στην Ασία  
322 π.Χ.: Περδίκκας: θέλησε να παντρευθεί την Κλεοπάτρα (αδελφή του 
Αλεξάνδρου Γ’: κόρη Φιλίππου Β’ και Ολυμπιάδος) 
 
 
322 π.Χ.: συνασπισμός εναντίον Περδίκκα  
322 π.Χ.: ο συνασπισμός εναντίον του Περδίκκα  
322 π.Χ.: συνασπισμός κατά μονοκρατορικών τάσεων Περδίκκα 
322 π.Χ.: συνασπισμός κατά Περδίκκα: προσχωρούν όλοι οι σημαίνοντες 
διάδοχοι πλήν του Ευμένη  
  κατά Περδίκκα:  
        Αντίπατρος (Μακεδονία),  
        Πτολεμαίος (Αίγυπτος),  
        Λυσίμαχος (Θράκη),  
        Κρατερός,   
        Αντίγονος Α’ (Παμφυλία, Λυκία, Μεγάλη Φρυγία) 
 ( Πτολεμαίος :    θεωρείται ως ο κύριος εκπρόσωπος της ιδέας της διασπάσεως 
του κράτους) 
υπέρ Περδίκκα:  
        Ευμένης Καρδιανός (Καππαδοκία)  
        Ολυμπιάς   (:εχθρά του Αντιπάτρου)  
 
 
 
322 π.Χ.: ο Περδίκκας αναγκάζεται σε διμέτωπο πόλεμο: α) σε Μ. Ασία και β} σε 
Αίγυπτο 
 
322 π.Χ.: ο πόλεμος στην Αίγυπτο (Περδίκκας)  
322 π.Χ.: Αίγυπτος: ο Περδίκκας επιτίθεται σε Αίγυπτο  
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321 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Άρχιππος  
321 π.Χ.:Αθήναι (Κωμωδία):δημιουργική περίοδος Μενάνδρου (321 – 289 π.Χ.) 
321 π.Χ.: Αθήναι: (Κωμωδία): ο Μένανδρος σε δημιουργική περίοδο για τη Νέα 
Κωμωδία  
 
 
321 π.,Χ: πρώτη σύγκρουση των διαδόχων του Μ. Αλεξάνδρου: συνασπισμός 
κατά Περδίκκα 
 
321 π.Χ.:  ο συνασπισμός εναντίον του Περδίκκα  
Αντίπατρος    (:Μακεδονία) 
Πτολεμαίος    (: Αίγυπτος) 
Λυσίμαχος     (:Θράκη) 
Κρατερός 
Αντίγονος Α’  (:Παμφυλία, Λυκία, Μεγάλη Φρυγία)        
 
321 π.Χ.:συνασπισμός εναντίον του Περδίκκα: Αντίπατρος, Κρατερός, 
Πτολεμαίος, Αντίγονος 
321 π.Χ.: συνασπισμός Περδίκκα: Περδίκκας (επιμελητής βασιλείας), Ευμένης 
Καρδιανός 
321 π.Χ.: συνασπισμός υπέρ Περδίκκα: Ευμένης Καρδιανός (:Καππαδοκία), 
Ολυμπιάς  
 
321 π.Χ.: Ο Περδίκκας αντιμετώπισε τον συνασπισμό εναντίον του σε δύο 
μέτωπα:  
α) Το πρώτον μέτωπον ήταν στην Αίγυπτο, όπου μετέβη ο ίδιος 
β) Το δεύτερον μέτωπον ήταν στην Μ. Ασία: Ευμένης ο Καρδιανός  
 
321 π.Χ.; Α) Ο πόλεμος στην Αίγυπτο: το πρώτον μέτωπον κατά Περδίκκα 
321 π.Χ.: Αίγυπτος: ο Περδίκκας μεταβαίνει στην Αίγυπτο επιτιθέμενος κατά 
Πτολεμαίου  
321 π.Χ.: Αίγυπτος: ο Περδίκκας στην Αίγυπτο κατά του Πτολεμαίου  
321 π.Χ.: Αίγυπτος: δυσφορία στρατεύματος εναντίον Περδίκκα  
321 π.Χ.: Αίγυπτος: ανεπιτυχής διάβαση του Νείλου από στράτευμα Περδίκκα 
(2.000 πνίγηκαν) 
321 π.Χ.: Αίγυπτος: εξέγερση στρατού Περδίκκα εναντίον του Περδίκκα  
321 π.Χ.: Αίγυπτος: συνωμοσία κατά Περδίκκα  
321 π.Χ.: Αίγυπτος: δολοφονία Περδίκκα, στρατηγού του Μ. Αλεξάνδρου 
(«επιμελητή των βασιλέων»)  
321 π.Χ.: Αίγυπτος: δολοφονία Περδίκκα  
321 π.Χ.: Αίγυπτος: δολοφονείται ο Περδίκκας [:κηδεμών Αλεξάνδρου Δ’] 
321 π.Χ.: Αίγυπτος: δολοφόνοι Περδίκκα: Πείθων, Σέλευκος, Αντιγένης   
321 π.Χ.: μετά τη δολοφονία Περδίκκα από τους εξιωματικούς του την επομένη 
ημέρα έρχεται ο Πτολεμαίος στο στράτευμα. Τους συμπεριφέρεται φιλικά 
321 π.Χ.: Αίγυπτος: ο Πτολεμαίος δεν δέχεται την προσφερόμενη σε αυτόν θέση 
του αντιβασιλέα (ευφυής κίνηση0 
321 π.Χ.: Αϊγυπτος: ο Πτολεμαίος περιορίζεται στη σατραπεία της Αιγύπτου  
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Β) ο πόλεμος στην Μ. Ασία  (Ευμένης)  
321 π.Χ.: ο Ευμένης ο Καρδιανός (στρατηγός του Περδίκκα) νικά τον Κράτερο 
και τον Αντίγονο 
321 π.Χ.: Κράτερος: σκοτώνεται στην μάχη κατά Ευμένη του Καρδιανού  
   < Ο Κράτερος: το είδωλο του μακεδονικού στρατού>  
 
321 π.Χ.: (μετά την δολοφονία του Περδίκκα): Τριπαράδεισος βόρειας Συρίας  
321 π.Χ.: Τριπαράδεισος (βόρειας Συρίας): νέα διευθέτηση της 
αυτοκρατορίας  
321 π.Χ.: Τριπαράδεισος: ο Αντίπατρος, ως αρχαιότερος, ορίζεται αντιβασιλεύς: 
«επιμελητής του κράτους» του Μεγ. Αλεξάνδρου   
321 π.Χ.: Τριπαράδεισος: ο Ανίπατρος «αντιβασιλεύς»  
321 π.Χ.: Τριπαράδεισος: ο Αντίγονος Α’, Μονόφθαλμος: διορίζεται από τον 
Αντίπατρο αρχιστράτηγος του στρατού στην Ασία  
Ο γηραιός Αντίγονος Α’γίνεται η κορυφή ολόκληρου του κράτους  
< Ο Αντίγονος Α’: θανάσιμος εχθρός του Ευμένη>  
321 π.Χ.; Τριπαράδεισος (Συρίας): ο Αντίπατρος «επιμελητής του κράτους»  
321 π.Χ.: Τριπαράδεισος (Συρίας): ο Αντίπατρος κηδεμών του Αλεξάνδρου Δ’ 
(γιου Μ. Αλεξάνδρου και της Ρωξάννης)  
321 π.Χ.: Τριπαράδεισος (Συρίας): ο Αντίπατρος επιφέρει μεταβολές σε διοίκηση 
σατραπειών  
 
 
 
 
321 -319 π.Χ.: η περίοδος της επιμελητείας του Αντιπάτρου  
 
321 π.Χ.: (μετά Τριπαράδεισο): ο Αντίπατρος μαζί με Φίλιππο Γ’-Αρριδαίο, 
Ευρυδίκη, Αλέξανδρο Δ’ και Ρωξάννη επιστρέφειι σε Μακεδονία  
321 π.Χ.: Ευρώπη: ο Αντίπατρος επιστρέφει σε Ευρώπη μαζί με τους δύο 
αδύναμους βασιλείς: Φίλιππο Γ’-Αρριδαίο και Αλέξανδρο Δ’  
321 π.Χ.: Ευρώπη: ο Αντίπατρος αντιβασιλεύς  
321 π.Χ.: Ευρώπη: το κέντρο βάρους των αγώνων για την αυτοκρατορία 
μετατοπίζεται στην Ευρώπη  
321 π.Χ.:Μακεδονία: ο Αντίπατρος επιστρέφει με Φίλιππο Γ’, τον Αρριδαίο και 
την Ευρυδίκη καθώς με τον Αλέξανδρο Δ’ και την μητέρα του τελευταίου την 
Ρωξάννη  
 

 
 

321 π.Χ.: Αντίγονος Α’ κατά Ευμένη Καρδιανού  
321 π.Χ.: Νώρα: ο Αντίγονος Α’ πολιορκεί τον Ευμένη τον Καρδιανό 
(ανεπιτυχώς)  
 
320 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Νέαιχμος  
320 π.Χ.: Αθήναι: ο Καρκίδαμος Σώτιος, διδάσκαλος, εδίδαξε νικητή χορό 
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ανδρών Ιπποθωντίδος φυλής  
 
320 π.Χ.: Αθήναι: (τέλος Μέσης Αττικής Κωμωδίας) 
320 π.Χ.: Αθήναι:  Νέα Αττική Κωμωδία  < Νέα Αττική Κωμωδία: 320 π.Χ. – 
150 π.Χ.>  
Ποιηταί Νέας Αττικής Κωμωδίας: 64 κωμωδιογράφοι 
Κυριότερος εκπρόσωπος της Νέας Αττικής Κωμωδίας: ο Μένανδρος (100 έργα)  
< κωμωδιογράφοι Νέας Αττικής Κωμωδίας:  
   Αλέξανδρος  
   Απολλόδωρος  
   Δίφιλος 
   Εύφρων  
   Θεόγνητος  
   Καρύστιος  
   Λυγκεύς 
   Μένανδρος 
   Νικόμαχος 
   Τιμόστρατος   
   Φιλήμων (Συρακούσιος. Ζει σε Αθήνα: 97 κωμωδίαι)  
   Φιλιππίδης  (γιος του Φιλοκλέους, δήμος Κεφαλής: 45 έργα/ φίλος του 
Λυσιμάχου της Θράκης) 
 
 
 
 
320 π.Χ.–301 π.Χ.:η περίοδος του Αντιγόνου Α’, του Μονόφθαλμου, (:Κύκλωπος) 
320 π.Χ.: Αντίγονος Α’, Μονόφθαλμος (Κύκλωψ): στοχεύει σε μία ενιαία 
αυτοκρατορία (φυσικά με επικεφαλής τον ίδιο) (320 π.Χ. – 301 π.Χ.)  
 
 
320 π.Χ.: Αίγυπτος: ο Εκαταίος, ο Αβδηρίτης γράφει την πρώτη ελληνιστική 
πολιτιστική ιστορία της Αιγύπτου (320 π.Χ. – 305 π.Χ.)  
 
 
319 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Απολλόδωρος  
 
319 π.Χ.: Μακεδονία (θέρος):   θάνατος Αντιπάτρου   (αντιβασιλέως)  
319 π.Χ.: Μακεδονία: ο Αντίπατρος λίγο πριν πεθάνει ορίζει τον Πολυπέρχοντα 
ως αντιβασιλέα 
319 π.Χ.: Πολυπέρχων ή Πολυσπέρχων: ορίζεται αντιβασιλεύς (αλλά όχι όμως 
από τη συνέλευση του Μακεδονικού στρατού ως έπρεπε, αλλά με ορισμό από τον 
Αντίπατρο)  
319 π.Χ.: Μακεδονία: ο Πολυπέρχων (ή Πολυσπέρχων) «αντιβασιλεύς» 
 
 
319 π.Χ.: Μακεδονία: Πολυπέρχων: «αντιβασιλεύς και στρατηγός της Ευρώπης»  
< Ο Πολυπέρχων: παλαιός διοικητής της φάλαγγας >   
 
319 π.Χ.: συνασπισμός κατά Πολυπέρχοντος (συνασπισμός κατά 
αντιβασιλείας) 
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319 πΧ.: συνασπισμός κατά αντιβασιλείας (Πολυπέρχοντος)  
319 π.Χ.; Κατά του Πολυπέρχοντος συνασπίζονται: Κάσσανδρος (γιος 
Αντιπάτρου), Αντίγονος Α’ Μονόφθαλμος, Πτολεμαίος, Λυσίμαχος, Ευμένης ο 
Καρδιανός (αρχικώς) 
 
 
 
 
 
318 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Αρχιππος  
 
 
318 π.Χ.: επιτυχία Πολυπέρχοντος: αποσπά τον Ευμένη από τον εναντίον του 
συνασπισμό  
318 π.Χ.: Πολυπέρχων: ονομάζει τον Ευμένη Καρδιανό: βασιλικό στρατηγό στην 
Ασία  
 
318 π.Χ.: ναυμαχία στο Βόσπορο: (νίκη συνασπισμού κατά Πολυπέρχοντος) 
318 π.Χ.: ναυμαχία στο Βόσπορο: ο Αντίγονος Α’ (συνασπισμός) νκά τον Κλείτο 
(στόλος Πολυπέρχοντος) 
 < Ο Κλείτος ήταν ο νικητής της μεγάλης ναυμαχίας της Αμοργού (322 π.Χ.) με 
την οποία επήλθε η διάλυση της ναυτικής ηγεμονίας των Αθηναίων >  
318 π.Χ.: ναυμαχία στο Βόσπορο: νίκη Αντιγόνου Α’ (συνασπισμός)  
 
 
318 π.Χ.: Αθήνα: καταδίκη εις θάνατον Φωκίων   
        < ο Φωκίων: 25 φορές στρατηγός>  
 
 
318 π.Χ. – 317 π.Χ.: ο συνασπισμός εναντίον του Ευμένους, του Καρδιανού  
 
 
 
317 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Δημογένης  
 
317 π.Χ.: Αθήνα: η Αθήνα μεταπηδά στην παράταξη του Κασσάνδρου  
317 π.Χ.: Αθήνα: την διακυβέρνηση Αθήνας αναλαμβάνει ο Δημήτριος Φαληρεύς 
317 π.Χ.: Αθήνα: ο Κάσσανδρος επιβάλλει στην Αθήνα τον Δημήτριο Φαληρέα 
317 π.Χ.: Αθήνα: Δημήτριος Φαληρεύς: «επιμελητής της πόλεως»  
< Δημήτριος Φαληρεύς: περιπατητικός φιλόσοφος, έμπιστος του Κασσάνδρου >  
< Δημήτριος Φαληρεύς: δεκάχρονη πολιτιστική αναγέννηση Αθήνας >  
317 π.Χ. – 307 π.Χ.: Αθήνα: δεκάχρονη διακυβέρνηση από Δημήτριο Φαληρέα 
(πολιτιστική αναγέννηση Αθήνας) >  
317 π.Χ.: Αθήναι: Δημήτριος Φαληρεύς (:περιπατητικός φιλόσοφος): διοικητής 
Αθηνών (317 π.Χ. – 307 π.Χ.) < Μακεδονική κυριαρχία >  
 
317 π.Χ.: Αθήναι: (Κωμωδία): Μένανδρος, «Δύσκολος»  
 
317 π.Χ.: Αθήναι (Τέχνη): τέλος των αττικών επιτάφιων στηλών (Γλυπτική)  
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317 π.Χ.: Μακεδονία: η Ευρυδίκη συμμαχεί με τον Κάσσανδρο κατά 
Πολυπέρχοντος 
317 π.Χ.: Μακεδονία: διάταγμα Φιλίππου Γ’-Αρριδαίου: αφαιρεί το αξίωμα από 
τον Πολυπέρχοντα 
< η Ευρυδίκη υπέβαλλε στον Φίλλιπο Γ’-Αρριδαίο την ιδέα του παραμερισμού 
του Πολυπέρχοντος>   
317 π.Χ.: Μακεδονία: διάταγμα για αφαίρεση αξιώματος του Πολυπέρχοντος (: 
πρωτοβουλία Ευρυδίκης)  
317 π.Χ.: Μακεδονία: αφαιρείται ο τίτλος από Πολυπέρχοντα 
317 π.Χ.: Μακεδονία: η Ευρυδίκη (σύζυγου Φιλίππου Γ’-Αρριδαίου) συμμαχεί με 
Κάσσανδρο 
 < η συμμαχία της Ευρυδίκης και του Κασσάνδρου είχε ως στόχους: τον 
Πολυπέρχοντα και την Ολυμπιάδα >  
317 π.Χ.: Μακεδονία: Κάσσανδρος πάει να γίνει ο πρώτος στην αυτοκρατορία  
317 π.Χ.: Μακεδονία: απρόβλεπτη εξέλιξη: επιστροφή της Ολυμπίάδος στη 
Μακεδονία (σύμμαχος του Πολυπέρχοντος) 
317 π.Χ.: Μακεδονία: επιστροφή Ολυμπιάδος από την Ηπειρο  
317 π.Χ.: Μακεδονία: (Αμφίπολη): η Ολυμπιάς εκτελεί την Ευρυδίκη και τον 
Φίλιππο Γ’-Αρριδαίο 
317 π.Χ.: Μακεδονία: δολοφονία Φίλιππος Γ’ – Αρριδαίος  
317 π.Χ.: Μακεδονία: δολοφονία Φιλίππου Γ’, Αρριδαίου από Ολυμπιάδα  
317 π.Χ.: Μακεδονία (Πύδνα): η Ολυμπιάς αποκαθιστά στο θρόνο τον εγγονό της, 
Αλέξανδρο Δ’  (: γιος Αλεξάνδρου Γ’ και Ρωξάννης)  
317 π.Χ.: Μακεδονία (Πύδνα): ο Αλέξανδρος Δ’ αποκαθίσταται στο θρόνο  
 
 
 
 
 
 
 
317 π.Χ.: η μάχη της Παραιτακηνής (Αντίγονος Α’ vs Ευμένης Καρδιανός) 
Μάχη της Παραιτακηνής: ο Αντίγονος παρά τις μεγάλες απώλειές του: 3.750 
νεκρούς, 4000 τραυματίες μένοντας κύριος του πεδίου της μάχης μπορούσε να 
ισχυρισθεί ότι είχε νικήσει τον Ευμένη 
Ο Ευμένης μολονότι είχε μικρές απώλειες: 550 νεκρούς, 900 τραυματίες /  
 
 
 
317 π.Χ.: Συρακούσαι: Αγαθοκλής τύραννος των Συρακουσών (317 π.Χ. – 289 
π.Χ.)  
317 π.Χ.: Συρακούσαι: ο Αγαθοκλής γίνεται τύραννος (317 π.Χ. - 289 π.Χ.) 
 
 
316 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Δημοκλείδης   
 
316 π.Χ.: Αθήναι: (Λήναια): Μένανδρος «Δύσκολος»  (κωμωδία)  
316 π.Χ.: Αθήναι: (Λήναια): νίκη του Μενάνδρου με τον «Δύσκολο» (Κωμωδία)  
316 π.Χ.: Αθήναι: (Λήναια) : ο κωμικός ποιητής Αριστόδημος, Σκαφεύς, 
πρωταγωνιστής στην κωμωδία του Μενάνδρου «Δύσκολος»  
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  < «Σκαφεύς»: εκ του χωρίου της Βοιωτίας «Σκάφαι» >  
 
 
316 π.Χ.: Μακεδονία: Πύδνα: ο Κάσσανδρος  εκτελεί την Ολυμπιάδα (: 
λιθοβολισμός)  
316 π.Χ.: Μακεδονία (Πύδνα): εκτέλεση Ολυμπιάδος (λιθοβολισμός)  
316 π.Χ.: Πύδνα: θάνατος Ολυμπιάδος (εκτέλεση από Κάσσανδρο)  
316 π.Χ.: Μακεδονία: Κάσσανδρος: κρατά αιχμάλωτη στην Αμφίπολη την 
Ρωξάννη και τον επτάχρονο Αλέξανδρο Δ’  
316 π.Χ.: Μακεδονία: Κάσσανδρος νυμφεύεται την Θεσσαλονίκη  
    < Θεσσαλονίκη: κόρη του Φιλίππου Β’ και της Νικησίπολις από τη Λάρισσα> 
 
316 π.Χ.: Μακεδονία: ίδρυση Θεσσαλονίκης από τον Κάσσανδρο  
  <: πριν την ίδρυση της Θεσσαλονίκης, στην καρδιά της πόλης υπήρχε και άλλη 
πόλη, η Θέρμη.  που ήκμαζε από τα αρχαϊκά χρόνια >  
316 π.Χ.: Μακεδονία: ίδρυση Θεσσαλονίκης (:Κάσσανδρος: προς τιμήν της 
κόρης του Φιλίππου Β’) 
 
 
316 π.Χ. - 314 π.Χ.: εκστρατεία του Αντιγόνου στη Συρία και στην Παλαιστίνη  
 
 
316 π.Χ.: (Ιαν): η μάχη της Γαβιηνής:  Αντίγονος Α’ vs Ευμένης   
316 π.Χ.: Γαβιηνή: ερημική πεδιάδα  
316 π.Χ.: μάχη της Γαβιηνής:  
δυνάμεις Ευμένη: υπερείχε αριθμητικά αλλά  είχε μαζί του και τους αργυράσπιδες 
«Αργυράσπιδες»: είχαν πολεμήσει στο στρατό του Φιλίππου Β’ και στο στρατό 
του Μ. Αλεξάνδρου. Ηταν τότε (στα 316 π.Χ.) όλοι πάνω από 60 ετών. Παρά την 
ηλικία τους ήταν ακαταμάχητοι )  
316 π.Χ.: μάχη της Γαβιηνής: μάλλον νίκη του Αντιγόνου Α’   
316 π.Χ.: ο Ευμένης Καρδιανός πιέζει για νέα μάχη τον στρατό του  
316 π.Χ.: ο στρατός του Ευμένους στασιάζει  
316 π.Χ.: ο στρατός του Ευμένους (αργυράσπιδες) έρχεται σε μυστική συμφωνία 
με τον Αντίγονο (: ο Αντίγονος Α’ κρατούσε αιχμαλώτους τις οικογένειές τους) 
316 π.Χ.: ο στρατός του Ευμένους παραδίδει τον ίδιο τον Ευμένη στον Αντίγονο 
316 π.Χ.: ο Αντίγονος Α’ εκτελεί τον Ευμένη   
316 π.Χ.: θάνατος:  Ευμένης ο Καρδιανός (εκτέλεση)  
 
 
 
 
 
315 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Πραξίβουλος  
315 π.Χ.: Αθήναι: ο Δ. Φαληρεύς καταργεί την λειτουργία της «χορηγίας» 
315 π.Χ.: Αθήναι: κατάργηση λειτουργίας «χορηγίας» (:από Δημήτριο Φαληρέα) 
 
 
315 π.Χ.: το δόγμα του Αντιγόνου  
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315 π.Χ. – 311 π.Χ.: Α’ πόλεμος συνασπισμού κατά Αντιγόνου Α’  
ο συνασπισμός κατά Αντιγόνου Α’: Πτολεμαίος, Λυσίμαχος, Κάσσανδρος, 
Σέλευκος  
  < ο Α’ πόλεμος συνασπισμού κατά Αντιγόνου Α’ ουσιαστικά λήγει με την μάχη 
της Γάζας: 312 π.Χ.>  
  < ο Β΄πόλεμος συνασπισμού κατά Αντιγόνου Α’: 310 π.Χ. – 301 π.Χ.>  
 
315 π.Χ.: - 311 π.Χ.: συνασπισμός κατά Αντιγόνου Α’  
 
315 π.Χ.: συνασπισμός κατά Αντιγόνου Α’  
      Πτολεμαίος, του Λάγου  
      Λυσίμαχος 
      Κάσσανδρος  
      Σέλευκος Α’, Νικάτωρ  
 
 
314 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Νικόδωρος  
 
314 π.Χ.: Αθήναι: Ακαδημία: θάνατος Ξενοκράτους  
314 π.Χ.: Αθήναι: Ακαδημία: ο Πολέμων επικεφαλής της Ακαδημίας  
 
 
313 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Θόφραστος  
 
312 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Πολέμων  
 
 
 
312 π.Χ.: Αθήναι: ο Ζήνων, ο Κιτιεύς (22 ετών) έρχεται στην Αθήνα για σπουδές 
312 π.Χ.: Αθήναι: ο Ζήνων μαθητεύει πρώτα στην Σχολή του Κράτητος («κυνική 
φιλοσοφία) 
 < Ο Κράτης, γιός του Ασκώνδα, ήταν μαθητής του Διογένη. Ο Κράτης ήταν 
πλούσιος αλλά διαμοίρασε την περιουσία του είτε στους φτωχούς είτε τα πέταξε 
στη θάλασσα. Ο ίδιος έζησε ως φτωχός. Ο Κράτης μολονότι άσχημος ως προς την 
εμφάνιση άσκησε μεγάλη επιρροή. Νυμφεύθηκε την Ιππαρχίδα, εύπορη κόρη 
οικογένειας από τη Θράκη. Ο Κράτης ήκμασε γύρω στα 330 π.Χ. Ο Κράτης ήταν 
ο τελευταίος ένδοξος κυνικός φιλόσοφος (: Κυνική φιλοσοφία: ιδρυτής της ο 
Αντισθένης, μαθητής του Σωκράτους. Μετά τον Αντισθένη, ο μαθητής του 
Διογένης, ο Σινωπεύς (από την Σινώπη), ο επωνομαζόμενος και «κύων» υπήρξε 
διαβόητος για τον λιτό, απέριττο και αντικομφορμιστικό τρόπο ζωής του. Ο 
Κράτης, ο Θηβαίος ήταν μαθητής του Διογένους. Ο Κράτης έγραψε έργα όπως 
«Παρωδίαι» στα οποία διακωμωδούσε τον Στίλπωνα (: Μεγαρική Σχολή). 
Επόμενος κυνικός φιλόσοφος υπήρξε ο Μητροκλής από την Μαρώνεια, ο οποίος 
ήταν και αυτός μαθητής του Διογένους. Αργότερα διάσημος κυνικός φιλόσοφος 
υπήρξε ο Βίων, ο Βορυσθενίτης.)  
312 π.Χ.: Αθήναι: η μαθητεία του Ζήνωνος, του Κιτιέως διαρκεί μία εικοσαετία 
312 π.Χ.: Αθήναι: ο Ζήνων, ο Κιτιεύς υπήρξε επίσης μαθητής του Στίλπωνος (: 
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Μεγαρική Σχολή) 
 < Στην ουσία η σωκρατική φιλοσοφία διασπάστηκε σε δύο ρεύματα: Το πρώτο 
ήταν η κυνική φιλοσοφία με τον Αντισθένη. Αυτή ενδιαφερόταν κυρίως για τον 
τρόπο ζωής. Το δεύτερο ρεύμα ήταν η Μεγαρική Σχολή. Αυτή ενδιαφερόταν 
κυρίως για  την μελέτη της διαλεκτικής>  
312 π.Χ.: Αθήναι: Ο Ζήνων, πέραν της κυνικής φιλοσοφίας στη Σχολή του 
Κράτητος, και πέραν της Μεγαρικής Σχολής δίπλα στον Στίλπωνα, εμαθήτευσε 
επίσης στην Ακαδημία του Πλάτωνος όπου είχε αρχικώς ως σχολάρχη τον 
Ξενοκράτη και κατόπιν τον Πολέμωνα>  
312 π.Χ.: Αθήναι: ο Ζήνων, ο Κιτιεύς στην εικοσαετή μαθητεία  του στην Αθήνα 
ακούει λοιπόν τα μαθήματα απ’ όλα τα φιλοσοφικά τότε υπάρχοντα ρεύματα.  
 
312 π.Χ.: μάχη της Γάζας: νίκη συνασπισμού κατά Δημητρίου Πολιορκητή  
312 π.Χ.: μάχη της Γάζας: η καθοριστική μάχη του Α’ πολέμου του συνασπισμού 
κατά Αντιγόνου Α’  (315 π.Χ.-311 π.Χ.)  
312 π.Χ.: μάχη της Γάζας: ο συνασπισμός κατά Αντιγόνου Α’ νικά τον γιο του 
Αντιγόνου Α’, τον Δημήτριο Πολιορκητή  
312 π.Χ.: μάχη της Γάζας: ήττα Δημητρίου Πολιορκητή (Αντιγόνου Α’)  
 
 
 
 
 
312 π.Χ.: Βαβυλών: ο Σέλευκος καταλαμβάνει την Βαβυλώνα  
312 π.Χ.: Βαβυλών: αρχή της εποχής των Σελευκιδών  
 
312 π.Χ.: Σελευκίδαι (ελληνιστικόν βασίλειον, ελληνιστικό δυναστικό κράτος)  
312 π.Χ.: ίδρυση δυναστείας Σελευκιδών (312 π.Χ. – 64 π.Χ.)  
312 π.Χ.: Βαβυλώνα: κατάληψη Βαβυλωνίας από Σέλευκο Α’  
312 π.Χ.: Σέλευκος Α’, Νικάτωρ: κατάληψη Βαβυλώνος  
312 π.Χ.: έτος ίδρυσης του κράτους των Σελευκιδών (312 π.Χ. – 64 π.Χ.) 
312 π.Χ.: Σέλευκος Α’:  ιδρύει την δυναστεία των Σελευκιδών  
        Η δυναστεία των Σελευκιδών: 26 βασιλείς  
 << Σέλευκος Α’: (ιδρυτής δυναστείας Σελευκιδών): 312 π.Χ. – 281 π.Χ.  
Οι Σελευκίδαι:  
1 Σέλευκος Α’, Νικάτωρ: 312 π.Χ. – 281 π.Χ.    (: ο ιδρυτής της δυναστείας)  
2 Αντίοχος Α’, ο Σωτήρ: 281 π.Χ. – 261 π.Χ. 
3 Αντίοχος Β’, ο Θεός: 261 π.Χ. – 246 π.Χ. 
4 Σέλευκος Β’, ο Καλλίνικος: 246 π.Χ. – 225 π.Χ. 
5 Σέλευκος Γ’, ο Σωτήρ: 225 π..Χ. – 223 π.Χ. 
6  Αντίοχος Γ’, ο Μέγας: 223 π.Χ. – 187 π.Χ. 
7 Σέλευκος Δ’, ο Φιλοπάτωρ: 187 π.Χ. – 175 π.Χ. 
8 Αντίοχος Δ’, ο Επιφανής: 175 π.Χ. – 164 π.Χ. 
9 Αντίοχος Ε’, ο Ευπάτωρ: 164 π.Χ. – 162 π.Χ. 
10 Δημήτριος Α’, ο Σωτήρ: 162 π.Χ. – 150 π.Χ. 
11 Αλέξανδρος Βάλας: 150 π.Χ. – 145 π.Χ. 
12 Δημήτριος Β’, ο Νικάτωρ: α) 145 π.Χ. – 139 π.Χ. και β) 129 π.Χ. - 125 π.Χ. 
13 Αντίοχος ΣΤ’, ο Επιφανής, ο Διόνυσος: 145 π.Χ. – 139 π.Χ. 
14 Αντίοχος Ζ’΄, ο Σιδήτης: 139 π.Χ. – 129 π.Χ. 
 (12). Δημήτριος Β’, ο Νικάτωρ: 129 π.Χ. – 125 π.Χ. (2η φορά βασιλείας) 



 

35
7 

15. Σέλευκος Ε’, ο Νικάτωρ : 125 π.Χ. 
16. Κλεοπάτρα η Θεά  και  Αντίοχος Η’, ο Γρυπός: 125 π.Χ. – 121 π.Χ.  
17. Αντίοχος Η’, ο Γρυπός, ο Φιλομήτωρ: 121 π.Χ. – 96 π.Χ. 
18. Αντίοχος Θ’, ο Κυζικηνός, ο Φιλοπάτωρ: 115 π.Χ. – 96 π.Χ. 
19. Σέλευκος ΣΤ’, ο Επιφανής Νικάτωρ: 96 π.Χ. – 95 π.Χ. 
20. Αντίοχος Ι’, ο Ευσεβής Φιλοπάτωρ:  96 π.Χ. – 95 π.Χ. (1η φορά) / 95 π.Χ. – 
83 π.Χ. (2η φορά) 
21. Δημήτριος Γ’, ο Εύκαιρος: 96 π.Χ. – 95 π.Χ. 
22 Αντίιοχος ΙΑ’, ο Φιλάδελφος, ο Επιφανής: 96 π.Χ. – 95 π.Χ.  
23 Φίλιππος Α’, ο Φιλάδελφος: 96 π.Χ. – 95 π.Χ.  / 95 π.Χ. – 83 π.Χ. 
24. Αντίοχος Ι’, ο Ευσεβής Φιλοπάτωρ: 96 π.Χ. – 95 π.Χ. / 95 π.Χ. – 83 π.Χ.  
25. Δημήτριος Γ’, ο Εύκαιρος: 96 π.Χ. – 95 π.Χ.  
26. Αντίοχος ΙΒ’, ο Διόνυσος: 95 π.Χ. – 87 π.Χ.  
Από το 83 π.Χ.- 69 π.Χ. η Συρία γίνεται Επαρχία του Τιγράνη (αρμενικό 
βασίλειον) 
27. Αντίοχος ΙΓ’, ο Ασιατικός: 69 π.Χ. – 65 π.Χ. 
28. Φίλιππος Β’: 65 π.Χ. – 64 π.Χ.  
 Αντίοχος ΙΓ’, Ασιατικός: 63 π.Χ. θάνατος / τότε η Συρία γίνεται Ρωμαϊκή 
επαρχία > >  
 
 
 
311 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Σιμωνίδης  
311 π.Χ.: Αθήναι: (Μ. Διονύσια): 1η νίκη Φιλιππίδη  (Κωμωδία/ Νέα Αττική 
Κωμωδία)  
< Φιλιππίδης: Αθηναίος κωμικός ποιητής Νέας Αττικής Κωμωδίας 
 Ο Φιλιππίδης ήταν γιος του Φιλοκλέους, δήμος Κεφαλής. Ο Φιλιππίδης έγραψε 
45 κωμωδίες. Διασώθηκαν οι τίτλοι 15 έργων. Ο Φιλιππίδης διετέλεσε φίλος και 
σύμβουλος του βασιληά της Θράκης, του Λυσιμάχου. >  
 
311 π.Χ.: Αθήναι (Μ. Διονύσια): Θεόφιλος «Παγκρατιαστής» (Κωμωδία) 
311 π.Χ.: Αθήναι (Μ. Διονύσια): Νικόστρατος «….οσκόπος»  (Κωμωδία) 
 
311 π.Χ.: οι Επίγονοι ανακηρύσσουν βασιλιά τον δωδεκαετή Αλεξανδρο Δ’ 
311 π.Χ.: Αλέξανδρος Δ’ (γιος Αλεξάνδρου Γ’ και Ρωξάνης) ανακηρύσσεται 
βασιλεύς από τους «επιγόνους»  
311 π.Χ.: οι Επίγονοι ορίζουν τον Κάσσανδρο ως «στρατηγό της Ευρώπης» μέχρι 
την ενηλικίωση του Αλεξάνδρου Δ’  
 
 
311 π.Χ.: ειρήνη μεταξύ των Διαδόχων  
311 π.Χ.: ειρήνη μεταξύ των Διαδόχων: αυτή η ειρήνη κλείνει τον Α’ πόλεμο 
συνασπισμού κατά του Αντιγόνου Α’ (315 π.Χ. – 311 π.Χ.)  
311 π.Χ.: η ειρήνη μεταξύ των διαδόχων: αναγνωρίζει κατ’ ουσίαν τη διαίρεση 
μεταξύ Αντιγόνου (Ασία), της Μακεδονίας, Ελλάδος (Κάσσανδρος), της Θράκης 
(Λυσίμαχος), της Αιγύπτου (Πτολεμαίος) και κατά παράλειψη των ανατολικών 
σατραπειών (Σέλευκος)  
311 π..Χ.: η διανομή του κράτους μεταξύ των διαδόχων  
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311 π.Χ.:Συρακούσαι: πόλεμος Αγαθοκλέους κατά Καρχηδόνος (311 π.Χ.-306 
π.Χ.) 
311 π.Χ.: Σικελία: εκστρατεία των Καρχηδονίων στη Σικελία (Αμίλκας του 
Γίσκωνος) 
311 π.Χ.: Καρχηδών: εκστρατεία Καρχηδονίων κατά Σικελίας: αρχηγός ο 
Αμίλκας του Γίσκωνος  
311 π.Χ.: (έαρ): Καρχηδών: αποπλέει το εκστρατευτικό σώμα Καρχηδονίων κατά 
Σικελίας  
311 π.Χ.: (έαρ): Καρχηδών: εκστρατευτική δύναμη Καρχηδονίων: 130 τριήρεις, 
φορτηγά πλοία, 2.000 Καρχηδόνιοι πολίτες, 10.000 Λίβυες, 1.000 Τυρρηνοί 
μισθοφόροι, 1.000 Βαλεάρες σφενδονήτες, 200 άρματα  
311 π.Χ.: Μεσόγειος: καταιγίδα βυθίζει τις 60 τριήρεις και 200 φορτηγά πλοία 
από τον στόλο των Καρχηδονίων που πλέουν προς τη Σικελία  
311 π.Χ.: Σικελία: ο Αμίλκας φθάνει τελικά στη Σικελία στον Εκνομο 
311 π.Χ.: Σικελία (Εκνομος) :ο Αμίλκας φθάνει στον Εκνομο (:οχυρός λόφος 
κοντά στον ποταμό Ιμέρα)  
311 π.Χ.: Σικελία: ο Αγαθοκλής εκστρατεύει στη Γέλα  
311 π.Χ.: Σικελία: Γέλα: ο Αγαθοκλής προβαίνει σε εκκαθαρίσεις των 
ευπορωτέρων (4.000 εκετελέσθηκαν) για να μην πάνε αυτοί με το μέρος των 
Καρχηδονίων  
311 π.Χ.: Σικελία (Γέλα): ο Αγαθοκλής αφήνει ισχυρή φρουρά στη Γέλα  
311 π.Χ.: Σικελία: ο Αγαθοκλής στρατοπεδεύει στο Φαλάριο (ύψωμα 5 χλμ 
μακρυά από ανατολικά του ποταμού Ιμέρα)  
311 π.Χ. (Ιουν): Σικελία: μάχη του Ιμέρα: Καρχηδόνιοι vs Συρακούσιοι (Αμίλκας 
vs Αγαθοκλής) 
311 π.Χ.: (Ιουν): Σικελία: μάχη του Ιμέρα: δυνάμεις Αμίλκα: 40.000 πεζοί και 
5.000 ιππείς  
311 π.Χ.: (Ιουν): Σικελία: μάχη του Ιμέρα: δυνάμεις Αγαθοκλέους (κατά 
προσέγγισιν): 30.000 πεζοί και περίπου 3.500 ιππείς  
311 π.Χ. (Ιουν): Σικελία: μάχη του ποταμού Ιμέρα: νίκη Καρχηδονίων (Αμίλκας) 
311 π.Χ. (Ιουν): Σικελία: μάχη του ποταμού Ιμέρα: ήττα Συρακουσίων 
(Αγαθοκλέους)  
311 π.Χ.: (Ιουν): Σικελία: μάχη του Ιμέρα: απώλειες Ελλήνων: 7.000 νεκροί  
311 π.Χ.: (Ιουν): Σικελία: μάχη του Ιμέρα: απώλειες Καρχηδονίων: 500 νεκροί  
311 π.Χ.: Σικελία (μετά την μάχη του Ιμέρα): ο Αγαθοκλής καταφεύγει στη Γέλα  
311 π.Χ.: Σικελία: ο Αμίλκας δεν επιτίθεται κατά της Γέλας (ισχυρή οχύρωση)  
311 π.Χ.: Σικελία: ο Αμίλκας αποπειράται να προσεταιριστεί ελληνικές πόλεις της 
Σικελίας: Καμάρινα, Λεοντίνοι, Κατάνη, Ταυρομένιο, Μεσσήνη, Αβάκαινο, 
Ηράκλεια Μινώα  
311 π.Χ.: Σικλεία: αποστασία ελληνικών πόλεων από Συρακούσες (Αγαθοκλή) 
311 π.Χ.: Σικελία: η αιτία της αποστασίας των ελληνικών πόλεων από τις 
Συρακούσες: το μίσος κατά του τυράννου των Συρακουσών, του Αγαθοκλέους (: 
πηγή: Διόδωρος Σικελιώτης) 
311 π.Χ.: Σικελία: πόλεις εγκαταλείπουν τους Συρακουσίους και συμμαχούν με 
τους Καρχηδονίους (Αμίλκα) 
311 π.Χ.: Σικελία: συμμαχία Αμίλκα με Καμάρινα, με Λεοντίνους, με Κατάνη, με 
Ταυρομένιο, με Μεσσήνη, με Αβάκαινο, πιθανόν και με Ηράκλεια Μινώα  
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311 π.Χ.: Συρακούσαι: ο Αγαθοκλής επιστρέφει από την Γέλα στις Συρακούσες  
311 π.Χ.: Συρακούσαι: ο Αγαθοκλής περιωρισμένος στις Συρακούσες  
 
 
 
 
 
311 π.Χ.: Ρώμη: πολεμικός στολίσκος περιπολεί στις ιταλικές ακτές  
 
 
 
 
310 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Ιερομνήμων  
 
310 π.Χ. – 301 π.Χ.: Β’ πόλεμος συνασπισμού κατά Αντιγόνου Α’  
   < Ο Β’ πόλεμος συνασπισμού κατά Αντιγόνου Α’ λήγει στα 301 π.Χ. με την 
μάχη στην Ιψό της Φρυγίας και τον θάνατο του Αντιγόνου Α’ >  
 
310 π.Χ. – 307 π.Χ.: εκστρατεία Αντιγόνου Α’ καιά του Σελεύκου Α’ 
(αποτυχία του Αντιγόνου να συντρίψει τον Σέλευκο. Αυτό ουσιαστικά θα 
οδηγήσει στην μάχη της Ιψού στην Φρυγία (301 π.Χ.), όπου θα πεθάνει ο 
Αντίγονος)  
 
 
 
310 π.Χ.: Πτολεμαίος επιτίθεται στην Κιλικία (Β΄πόλεμος συνασπισμού κατά 
Αντιγόνου Α’)  
310 π.Χ.: Κιλικία: ο Πτολεμαίος επιτίθεται στην Κιλικία  
 
 
310 π.Χ. (ή 309 π.Χ.): Μακεδονία: Κάσσανδρος: εκτελεί τον Αλέξανδρο Δ’ και 
τη Ρωξάννη 
310 π.Χ.: Αμφίπολη: θάνατος Αλεξάνδρου Δ’ (γιου Μεγ. Αλεξάνδρου)  
310 π.Χ.: Αμφίπολη: εκτέλεση Αλεξάνδρου Δ’ (:γιος Μ. Αλεξάνδρου κ΄Ρωξάννης) 
310 π.Χ.: Αμφίπολη; εκτέλεση Αλεξάνδρου Δ’ (: διαταγή Κάσσανδρος)  
310 π.Χ.: Αμφίπολη: εκτέλεση Αλεξάνδρου Δ’ και Ρωξάνης (με εντολή του 
Κασσάνδρου)  
310 π.Χ.: Αμφίπολη: εκτέλεση Ρωξάννης (:διαταγή Κάσσανδρος)  
310 π.Χ.: Αμφίπολη: ο Γλαυκίας (διοικητής Αμφίπολης) εκτελεί τον Αλέξανδρο 
Δ’ και τη Ρωξάννη  (κατόπιν διαταγών του Αντιπάτρου)  
310 π.Χ.; με θάνατο του Αλεξάνδρου Δ’: τέλος της δυναστείας των Αργεαδών   
  < δυναστεία Αργεαδών/Τημενιδών (Μακεδονία): Περδίκκας Α’, Αργαίος, 
Φίλιππος Α’, Αέροπος Α’, Αλκέτας, Αμύντας Α’, Αλέξανδρος Α’, ο Φιλέλλην, 
Περδίκκας Β’, Αρχέλαος, Ορέστης, Αέροπος Β’ (επίτροπος του Ορέστη), 
Αμύντας Β’, ο Μικρός, Παυσανίας, Αμύντας Γ’, Αλέξανδρος Β’, Πτολεμαίος της 
Αλώρου (:σφετεριστής), Περδίκκας Γ’, Φίλιππος Β’, Αλέξανδρος Γ’ (Μέγας 
Αλέξανδρος), Φίλιππος Γ’ ο Αρριδαίος, Αλέξανδρος Δ’ >  
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310 π.Χ.: Μυτιλήνη: ο Επίκουρος (32 ετών) ιδρύει φιλοσοφική σχολή στη 
Μυτιλήνη (λίγο αργότερα θα την μεταφέρει στην Λάμψακο)  
 
310 π.Χ.: Λάμψακος: ο φιλόσοφος Επίκουρος διδάσκει εκεί για 5 χρόνια (310 π.Χ. 
– 306 π.Χ.) 
 
 
310 π.Χ.: Σικελία: εκστρατεία Αγαθοκλέους (τ. Συρακουσών) στη «Λιβύη» (δηλ. 
στις σημερινές ακτές της Τυνησίας)   
310 π.Χ.: Λιβύη: εκστρατεία Αγαθοκλέους κατά της Καρχηδόνος  
310 π.Χ.: Λιβύη: εκστρατεία Αγαθοκλέους στη Λιβύη (310 π.Χ. – 107 π.Χ.)  
310 π.Χ.: Σικελία (Συρακούσαι): ο Αγαθοκλής απομονωμένος στις Συρακούσες  
310 π.Χ.: Σικελία (Συρακούσαι): πολιορκία της πόλης από Καρχηδονίους  
310 π.Χ.: Σικελία: σχέδιον Αγαθοκλέους: επίθεση κατά της ίδιας της Καρχηδόνος  
310 π.Χ.: Σικελία: εκστρατεία Αγαθοκλέους  κατά Λιβύης (σημερινής Τυνησίας)  
310 π.Χ.: Σικελία (Συρακούσαι): ο Αγαθοκλής αφήνει ως «επιμελητή της 
πόλεως» τον αδελφό του, Αντανδρο  
310 π.Χ.: Σικελία (Συρακούσαι): ο Αγαθοκλής αφήνει στρατιωτικό διοικητή της 
φρουράς των Συρακουσών τον Ερυμνίωνα (Αιτωλός, αρχηγός των μισθοφόρων)  
310 π.Χ.: Σικελία: Συρακούσαι: στις 14 Αυγ 310 πΧ. ο απόπλους του στόλου του 
Αγαθοκλέους προς Λιβύη  
310 π.Χ.: Σικελία (Συρακούσαι): παραπλανητικό σχέδιο του Αγαθοκλέους ώστε 
να μην τον ακολουθήσει ο στόλος των Καρχηδονίων (:επιτυχές) 
310 π.Χ.: Λιβύη: ο Αγαθοκλής φθάνει και αποβιβάζεται στις ακτές της Λιβύης  
310 π.Χ.: Λιβύη: ο Αγαθοκλής φτιάχνει στρατόπεδο στην τοποθεσία Λατομίες  
310 π.Χ.: Λιβύη: ο Αγαθοκλής πυρπολεί ο ίδιος τον στόλο του (:καμμία ελπίδα 
διαφυγής, αγών του τύπου: όλα ή τίποτα)  
310 π.Χ.: Λιβύη: ο Αγαθοκλής διασχίζει την χερσόνησο της Ερμαίας  
310 π.Χ.: Λιβύη: ο Αγαθοκλής κατευθύνεται προς το εσωτερικό, προς την 
Μεγάλη πόλη  
310 π.Χ.: Λιβύη: Μεγάλη πόλη: λαφυραγωγείται από τον στρατό του 
Αγαθοκλέους  
310 π.Χ.: Λιβύη: Μεγάλη πόλη: καταστρέφεται με διαταγή του Αγαθοκλέους  
310 π.Χ.: Λιβύη: ο Αγαθοκλής προχωρά δυτικά προς την πόλη του Τύνητα  
310 π.Χ.: Λιβύη: Τύνης: ο Αγαθοκλής κυριεύει τον Τύνητα και τον καθιστά βάση 
του  
310 π.Χ.: Λιβύη: Τύνης: από τον Τύνητα ο Αγαθοκλής ελέγχει την επικοινωνία 
της Καρχηδόνος τόσο με τις πόλεις της ανατολικής ακτής όσο και με τος φυλές 
της ενδοχώρας  
310 π.Χ.: Καρχηδών: πανικός από τις ειδήσεις για την παράτολμη εκστρατεία του 
Αγαθοκλέους  
310 π.Χ.: Καρχηδών: καταφθάνει από Σικελία ο Καρχηδονιακός στόλος  
310 π.Χ.: Καρχηδών: ο στρατός υπό τις διαταγές του Ανωνος και του Βομίλκα (: 
αυτοί οι δύο ήταν μεταξύ τους πολιτικοί αντίπαλοι)  
 
310 π.Χ.: Λιβύη: (Σεπ): μάχη του Τύνητος:  Αγαθοκλής vs Καρχηδόνιοι (Ανων 
και Βομίλκας) 
310 π.Χ.: (Σεπ): Λιβύη: (Σεπ): μάχη του Τύνητος: νίκη του Αγαθοκλέους κατά 
Καρχηδονίων 
310 π.Χ.: (Σεπ): Λιβύη: μάχη του Τύνητος: ήττα Καρχηδονίων από τον Αγαθοκλή  
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310 π.Χ.: Λιβύη (Σεπ): μάχη του Τύνητος: δυνάμεις Καρχηδονίων: 30.000 
Καρχηδόνιοι  
310 π.Χ.: (Σεπ): μάχη του Τύνητος: αρχηγοί Καρχηδονίων: ο Ανων και ο 
Βομίλκας  
310 π.Χ.: (Σεπ): Λιβύη: μάχη του Τύνητος: θάνατος του Ανωνος στο πεδίον της 
μάχης  
310 π.Χ.: (Σεπ): μάχη του Τύνητος: ο διασωθείς Βομίλκας διατάζει γενική 
υποχώρηση προς το στρατόπεδο  
310 π.Χ.: (Σεπ): μάχη του Τύνητος: η γενική υποχώρηση των Καρχηδονίων 
μετατρέπεται σε άτακτη φυγή προς την Καρχηδόνα  
310 π.Χ.: (Σεπ): μάχη του Τύνητος; απώλειες Καρχηδονίων: 3.000 νεκροί  
310 π.Χ.: (Σεπ): μάχη του Τύνητος: απώλειες Αγαθοκλέους: 200 νεκροί  
310 π.Χ.: Λιβύη: (μετά την μάχη του Τύνητος): ο Αγαθοκλής λεηλατεί την 
ύπαιθρο  
310 π.Χ.: (μετά την μάχη του Τύνητος): Καρχηδών: οι Καρχηδόνιοι κλεισμένοι 
μέσα στα τείχη της πόλης τους  
310 π.Χ.: Καρχηδών: οι Καρχηδόνιοι βλέπουν τον Αγαθοκλή να πυρπολεί τις 
αγροικίες τους εκτός των τειχών 
310 π.Χ.: Καρχηδών: τους κυριεύουν και πάλι οι δεισιδαιμονίες  
310 π.Χ.: Καχηδών: οι ίδιοι οι Καρχηδόνιοι ρίχνουν εκατοντάδες παιδιά στις 
πυρές του Κράνου (:ανθρωποθυσίες) 
310 π.Χ.: Καρχηδών: ο Αγαθοκλής δεν διαθέτει επαρκείς δυνάμεις ώστε να 
επιτεθεί άμεσα κατά της Καρχηδόνος  
310 π.Χ.: Καρχηδών: ο Αγαθοκλής αφήνει τον στρατό του να στρατοπεδεύσει 
στην πεδιάδα έξω από την πόλη  
310 π.Χ.: Λιβύη: ο Αγαθοκλής στρέφεται προς την ανατολική ακτή  
310 π.Χ.: Λιβύη: Ασπίς: ο Αγαθοκλής διοργανώνει ναύσταθμο στην Ασπίδα 
(ανατολική ακτή)  
310 π.Χ.: Λιβύη (Ασπίς): ο Αγαθοκλής κατασκευάζει δύο τριακοντόρους  
310 π.Χ.: Λιβύη (Ασπίς): ο Αγαθοκλής προχωρά νοτιώτερα προς την Νεάπολιν 
310 π.Χ.: Λιβύη (Νέαπολις): ο Αγαθοκλής καταλαμβάνει την Νεάπολιν  
310 π.Χ.: Λιβύη: ο Αγαθοκλής πολιορκεί τον Αδρύμητα  
310 π.Χ.: Λιβύη: οι Καρχηδόνιοι επιτίθενται κατά του στρατοπέδου των Ελλήνων  
310 π.Χ.: Λιβύη: οι Καρχηδόνιοι επιτίθενται κατά του Τύνητος  
310 π.Χ.: Λιβύη (Τύνης): πολιορκία Τύνητος από Καρχηδονίους 
310 π.Χ.: Λιβύη: ο Αγαθοκλής εσπευσμένα μεταβαίνει από τον Αδρύμητα στον 
Τύνητα 
310 π.Χ.: Λιβύη: τη αφίξει του Αγαθοκλέους οι Καρχηδόνιοι λύουν την 
πολιορκία του Τύνητος  
310 π.Χ.: Λιβύη (Τύνης): οι πανικόβλητοι Καρχηδόνιοι εγκαταλείπουν τις 
πολιορκητικές μηχανές τους έξω από την πόλη του Τύνητος (πόλη που εκείνοι 
λίγο νωρίτερα πολιορκούσαν) 
310 π.Χ.: Λιβύη: Αδρύμητας: ο Αγαθοκλής νικητής επιστρέφει από τον Τύνητα 
στον Αδρύμητα για να συνεχίσει την πολιορκία  
310 π.Χ.: Λιβύη: Αδρύμητας: η πόλη παραδίδεται στον Αγαθοκλή  
310 π.Χ.: Λιβύη: ο Αγαθοκλής προχωρά στην ανατολική ακτή  
310 π.Χ.: Λιβύη: ο Αγαθοκλής κυριεύει την Θάψο  
310 π.Χ.: Λιβύη (ανατολική ακτή): ο Αγαθοκλής κυριεύει και ελέγχει όλη την 
ανατολική ακτή της Τυνησίας 
310 π.Χ.: Λιβύη (ανατολική ακτή): ο Αγαθοκλής κυριεύει μετά την Θάψο, 200 
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κώμες  
310 π.Χ.: Λιβύη (ανατολική ακτή): ο Αιλύμας (βασιλεύς των Λιβύων) συμμαχεί 
με τον Αγαθοκλή  
 
  
 
 
310 π.Χ.: Συρακούσαι: τελευταία προσπάθεια του Αμίλκα να καταλάβει την πόλη  
310 π.Χ.: Συρακούσαι: βρίσκονται σε πολιορκία υπό τον Αμίλκα  
310 π.Χ.: Σικελία: φθάνει στον Αμίλκα η εντολή να αποστείλει πίσω στην 
Καρχηδόνα 5.000 άνδρες (προκειμένου να αντιμετωπιστεί η εκστρατεία του 
Αγαθοκλέους) 
310 π.Χ.: Σικελία: ο Αμίλκας πριν αποστείλει πίσω τους 5.000 άνδρες που του 
είχαν ζητηθεί αποπειράται για τελευταία φορά να καταλάβει τις Συρακούσες  
310 π.Χ.: Σικελία: ο Αμίλκας στέλνει πρέσβεις στις Συρακούσες (: με δείγματα 
από τα λείψανα του πυρπολημένου στόλου του Αγαθοκλή στη Λιβύη)  
310 π.Χ.: Σικελία: ο Αμίλκας με τα δείγματα του πυρπολημένου στόλου θέλει να 
περάσει στους Συρακουσίους την ιδέα ότι ο Αγαθοκλής είχε ηττηθεί  
(:προπαγάνδα)  
310 π.Χ.: Σικελία (Συρακούσαι): ο «επιμελητής της πόλεως» ο Αντανδρος 
(αδελφός του Αγαθοκλέους) πείθεται για την υποτιθέμενη καταστροφή του 
ελληνικού εκστρατευτικού σώματος στη Λιβύη, έτσι όπως αυτή του είχε 
παρουσιασθεί τεχνηέντως από τους πρέσβεις των Καρχηδονίων  
310 π.Χ.: Σικελία (Συρακούσαι): ο Ερυμνίων (ο στρατιωτικός αρχηγός της 
φρουράς των Συρακουσών) δεν πείθεται  
310 π.Χ.: Συρακούσαι: συνέδριο αξιωματούχων: ο Ερυμνίων πείθει το συνέδριο 
των αξιωματούχων να περιμένει για περισσότερες πληροφορίες γύρω από την 
τύχη του Αγαθοκλέους 
310 π.Χ.: Συρακούσαι : συνέδριο αξιωματούχων: ο Ερυμνίων για να περιορισθή ο 
κίνδυνος προδοσίας προτείνει την απέλαση συγγενών των εξορίστων  
310 π.Χ.: Συρακούσαι: απέλαση 8.000 συγγενών εξορίστων και αντιφρονούντων  
310 π.Χ.: Συρακούσαι: καταφθάνει η μία από τις δύο τριακοντόρους που είχε 
κατασκευάσει ο Αγαθοκλής στην Ασπίδα   
310 π.Χ.: Συρακούσαι: ο Νέαρχος με μια τριακόντορο εισέρχεται στον Μικρό 
λιμένα των Συρακουσών από την Λιβύη  
310 π.Χ.: Συρακούσαι: εορτασμός για τη σωτηρία και την νίκη του 
εκστρατευτικού σώματος στη Λιβύη  
310 π.Χ.: Συρακούσαι: ο Αμίλκας επιτίθεται από τα υψώματα των Επιπολών  
310 π.Χ.: Συρακούσαι: απόκρουση του Αμίλκα  
310 π.Χ.: Συρακούσαι: ο Αμίλκας στέλνει πλέον τους 5.000 άνδρες ως ενίσχυση 
στην Καρχηδόνα  
 
 
 
310 π.Χ.: Αφγανιστάν: ο Κλέαρχος από τους Σόλους (:περιπατητικός φιλόσοφος) 
επισκέπτεται το Αϊ Χανούμ  
 
 
309 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Δημήτριος  
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309 π.Χ.: Σπάρτη: τέλος βασιλείας Κλεομένης Β’ (:Αγιάδαι) 
309 π.Χ.: Σπάρτη: άνοδος βασιλείας Αρεύς Α’ (:Αγιάδαι)  
    < Αρεύς Α’ (εγγονός του Κλεομένους Β’): 309 π.Χ. – 265 π.Χ. (Αγιάδαι) >  
 
 
309 π.Χ.: Κάσσανδρος: εκτελεί τον Ηρακλή (γιο του Αλεξάνδρου Γ’ και της 
Βαρσίνης)  
 
 
309 π.Χ.: Αίγυπτος (Πτολεμαίοι): ο Φιλητάς, ο Κώος (: φιλόλογος και ιδρυτής της 
αλεξανδρινής ποίησης) διορίζεται παιδαγωγός του μελλοντικού Πτολεμαίου Β’  
 
 
309 π.Χ.: (έαρ): Συρακούσαι:  ο Αμίλκας με δυνάμεις από όλη τη Σικελία κατά 
Συρακουσών 
309 π.Χ.: (έαρ): δυνάμεις Αμίλκα: 120.000 πεζοί και 5.000 ιππείς (:πηγή: 
Διόδωρος Σικελιώτης) 
309 π.Χ.: (έαρ): Συρακούσαι: συνέλευση εκκλησίας του δήμου: Διόγνητας 
(:πράκτορας του Αμίλκα και των εξορίστων) εκφωνεί ηττοπαθή λόγο  
309 π.Χ.: (έαρ): Συρακούσαι: συνέλευση εκκλησίας του δήμου: ο Αντανδρος 
συλλαμβάνει τον Διόγνητο  
309 π.Χ.: (έαρ): ο Αμίλκας αποφασίζει επίθεση εναντίον των Συρακουσών  
309 π.Χ.: (έαρ): Συρακούσαι: μάχη Ελλήνων vs Καρχηδονίων  
309 π.Χ.: (έαρ): μάχη Συρακουσών: Συρακούσιοι vs συνασπισμός Καρχηδονίων 
και Σικελιωτών  
309 π.Χ.: (έαρ): μάχη Συρακουσών: νίκη Ελλήνων  
309 π.Χ.: (έαρ): Σικελία: μάχη Συρακουσών: αρχηγός των Καρχηδονίων ο 
Αμίλκας, αρχηγός των συνασπισμένων Σικελιωτών ο Δεινοκράτης  
309 π.Χ.; (έαρ): Συρακούσαι: αιχμαλωσία Αμίλκα  
309 π.Χ.: (έαρ): Συρακούσαι: θανάτωση Αμίλκα στις Συρακούσες  
309 π.Χ.: (έαρ): μάχη Συρακουσών: η ήττα των Καρχηδονίων συνετέλεσε στην 
διάλυση της συμμαχίας μεταξύ Καρχηδονίων και Σικελιωτών  
 
 
 
 
308 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Χαρίνος  
 
 
 
307 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Αναξικράτης  
307 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Αναξικράτης  
 
307 π.Χ.: Αθήναι: 1ο κτύπημα Αντιγόνου Α’ κατά συνασπισμού  
307 π.Χ.: Αθήναι: κτύπημα Αντιγόνου Α’ κατά Κασσάνδρου  (έλεγχος της 
Αθήνας)  
307 π.Χ.: Β’ πόλεμος συνασπισμού κατά Αντιγόνου Α’: Ο Αντίγονος επιφέρει το 
πρώτο κτύπημα κατά του εναντίον του συνασπισμού: Αυτό το κτύπημα αφορά το 
κτύπημα εναντίον του Κασσάνδρου (στην Αθήνα)  
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307 π.Χ.: 1ο κτύπημα Αντιγόνου Α’ κατά Κασσάνδρου (Αθήναι)  
307 π.Χ.: Αθήναι: ο Δημήτριος Πολιορκητής απομακρύνει τον Δημήτριο 
Φαληρέα  
 < ο Δημήτριος Φαληρεύς: είχε οριστεί διοικητής των Αθηνών από τον 
Κάσσανδρο >  
307 π.Χ.: Αθήναι: Δημήτριος Πολιορκητής  
307 π..Χ.: Αθήναι: ο Δημήτριος Πολιορκητής αποκαθιστά την «πάτριον 
πολιτείαν»  
307 π.Χ.: Αθήναι: αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Αθήνα  
  < Η δημοκρατία στην Αθήνα είχε καταργηθεί από το 322 π.Χ. >  
307 π.Χ.: Αθήναι: ο Αντίγονος Α’ και ο Δημήτριος Πολιορκητής τιμώνται από 
τον δήμο των Αθηναίων ως «θεοί σωτήρες»  
307 π.Χ.: Αθήναι: τιμητικά οι Αθηναίοι θεσπίζουν δύο νέες φυλές (γίνονται τώρα 
12) προς τιμήν του Αντιγόνου Α’, την Αντιγονιάδα, και του Δημητρίου του 
Πολιορκητού, την Δημητριάδα (Αντιγονιάς φυλή, Δημητριάς φυλή) , 
307 π.Χ.: Αθήναι: δύο νέαι φυλαί: Αντιγονιάς φυλή, Δημητριάς φυλή  
 
 
307 π.Χ.: Αθήναι: ο Φιλήμων, κωμικός ποιητής (Νέα Αττική Κωμωδία) αποκτά 
το δικαίωμα του Αθηναίου πολίτη  
 
307 π.Χ.: Αθήναι: εξορία του Θεοφράστου από την Αθήνα  
 
 
306 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Κόροιβος  
 
306 π.Χ.: Αθήναι: ο φιλόσοφος Επίκουρος για πολιτικούς λόγους εγκαταλείπει 
την Λάμψακο (:310 π.Χ.-306 π.Χ.) και εγκαθίσταται στην Αθήνα και μεταφέρει 
εκεί τη Σχολή του 
306 π.Χ.: Αθήναι: Επίκουρος, «Κήπος» (: ιδρύει την σχολή του στην Αθήνα)  
306 π.Χ.: Αθήναι: ο Επίκουρος, του Νεοκλέους, ιδρύει φιλοσοφική σχολή στην 
Αθήνα, τον «Κήπο» 
306 π.Χ.: Αθήναι:  ο Επίκουρος διδάσκει στην Αθήνα, στον «Κήπο» επί 35 
χρόνια   
306 π.Χ.: «Κήπος» (σχολή του Επίκουρου) 
 
306 π.Χ.: οι διευθυνταί του Κήπου:  
Επίκουρος, ο Αθηναίος (306 π.Χ. – 270 π.Χ.) : ο  ιδρυτής  
Ερμαρχος, ο Μυτιληναίος  (271 π.Χ. – 240 π.Χ.) 
Πολύστρατος  (240 π.Χ. – 210 π.Χ.)  
Διονύσιος  (210 π.Χ. – 180 π.Χ.)  
Βασιλείδης  (180 π.Χ. – 150 π.Χ.) 
Απολλόδωρος, ο Αθηναίος  (150 π.Χ. – 120 π.Χ.)  
Δημήτριος, ο Λάκων  (120 π.Χ. – 90 π.Χ.)  
 (: -πηγή: Ι.Ε.Ε., τ. Ε’, σ. 298 )  
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306 π.Χ.: Αθήναι: ανάκληση του Θεοφράστου από την εξορία (307 π.Χ.)  
 
 
306 π.Χ.: Β’ πόλεμος συνασπισμού κατά Αντιγόνου Α’  
306 π.Χ.: 2ο κτύπημα Αντιγόνου Α’ κατά συνασπισμού  
306 π.Χ.: Β’ πόλεμος συνασπισμού κατά Αντιγόνου Α’: το δεύτερο κτύπημα του 
Αντιγόνου κατά του εναντίον του σχηματισθέντος συνασπισμού αφορά το 
κτύπημά του εναντίον του Πτολεμαίου  
306 π.Χ.: κτύπημα Αντιγόνου Α’ κατά Πτολεμαίου Α’ (:ναυμαχία Σαλαμίνος 
Κύπρου) 
306 π.Χ.: Σαλαμίς Κύπρου: ναυμαχία της Σαλαμίνος της Κύπρου  
306 π.Χ.: ναυμαχία της Σαλαμίνος Κύπρου: Δημήτριος Πολιορκητής vs 
Πτολεμαίος Α’  
306 π.Χ.: ναυμαχία της Σαλαμίνος Κύπρου: νίκη Δημητρίου Πολιορκητή  
306 π.Χ.: Κύπρος: ο Δημήτριος Πολιορκητής καταλαμβάνει την Κύπρο  
306 π.Χ.: συνέπειες ναυμαχίας Σαλαμίνος Κύπρου: με την νίκη στην Σαλαμίνα 
της Κύπρου ο Αντίγονος Α’ ελέγχει: όλο το Αιγαίον, την ανατολική Μεσόγειο, 
την Εγγύς Ανατολή εκτός από Βαβυλωνία 
 
306 π.Χ.: ο Αντίγονος Α’ ο Μονόφθαλμος ανακηρύσσεται βασιλεύς   
306 π.Χ.: ο στρατός ανακηρύσσει βασιλέα τον Αντίγονο Α’  
      < οι φίλοι του του προσφέρουν το «διάδημα» >  
306 π.Χ.: με καθιέρωση του βασιλικού τίτλου: εγκατάλειψη της ιδέας της 
αυτοκρατορικής ενότητας  
 
306 π.Χ.: Αντίγονος Α’: ονομάζει τον Δημήτριο Πολιορκητή ως συμβασιλέα 
306 π.Χ.:  εκκινεί ο θεσμός της συμβασιλείας  
                < η συμβασιλεία: παραδοσιακή πρακτική στις ελληνιστικές μοναρχίες >  
 
 
306 π.Χ. – 280 π.Χ.: οι πόλεμοι των Διαδόχων  
 
 
 
306 π.Χ.: Λάμψακος: ο Επίκουρος εγκαταλείπει την Λάμψακο  
306 π.Χ.: Λάμψακος: ο Επίκουρος για πολιτικούς λόγους εγκαταλείπει την 
Λάμψακο (όπου εκεί είχε διδάξει για 5 χρόνια: 310 π.Χ. – 306 π.Χ.)  
 
306 π.Χ.: Αθήνα: ο Επίκουρος εγκαθίσταται μόνιμα και οριστικά στην Αθήνα  
 
 
 
306 π.Χ.: Αθήναι: ο Επίκουρος ιδρύει τον «Κήπο» (Επικούρειοι)  
 < Ο Επίκουρος διδάσκει στην Αθήνα, στον «Κήπο» για 35 χρόνια >  
 
 
305 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Ευξένιππος  
 
305 π.Χ.: Β’ πόλεμος συνασπισμού κατά Αντιγόνου Α’: επίθεση Αντιγόνου Α’ σε 
Αίγυπτο 
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305 π.Χ.: Αίγυπτος: επίθεση Αντιγόνου Α’ σε Αίγυπτο (:ανεπιτυχής)  
305 π.Χ.: Αίγυπτος: ο Αντίγονος Α’ επιτίθεται κατά του Πτολεμαίου (ανεπιτυχώς)  
 
305 π.Χ.: Αίγυπτος: ο Πτολεμαίος του Λάγου: ανακηρύσσεται βασιλεύς 
(ακολουθώντας τον Αντίγονο Α’)  
305 π.Χ.: Μακεδονία: Κάσσανδρος ανακηρύσσεται βασιλεύς (ακολουθώντας τον 
Πτολεμαίο) 
305 π.Χ.: Σέλευκος Α’: ανακηρύσσεται βασιλιάς (ακολουθώντας τον Πτολεμαίο)  
305 π.Χ.: Λυσίμαχος: ανακηρύσσεται βασιλεύς (ακολουθώντας τον Πτολεμαίο) 
305 π.Χ.: Σέλευκος: ανακηρύσσεται βασιλεύς (αντιγράφοντας τον Πτολεμαίο)  
 
305 π.Χ.: διαμελισμός της αυτοκρατορίας σε 5 κράτη 
    Αντίγονος Α’ 
    Πτολεμαίος  
    Κάσσανδρος 
    Λυσίμαχος  
    Σέλευκος  
 
 
 
305 π.Χ.: Αίγυπτος: έτος εκκίνησης της δυναστείας των Πτολεμαίων  
305 π.Χ.: Αίγυπτος: Πτολεμαίος Α’, ο Σωτήρ (ο ιδρυτής της δυναστείας 
Πτολεμαίων)  
  < Πτολεμαίος Α’, ο Σωτήρ: 305 π.Χ.-282 π.Χ.: ο ιδρυτής της δυναστείας 
Πτολεμαίων > 
    < Πτολεμαίοι: 305 π.Χ. – 30 π.Χ.>  
 < η δυναστερία των Πτολεμαίων:  
Πτολεμαίος Α’ ο Σωτήρ  305 π.Χ. – 285 π.Χ.   
Πτολεμαίος Β’ ο Φιλάδελφος : 285 π.Χ. – 246 π.Χ.  
Πτολεμαίος Γ’, ο Ευεργέτης : 246 π.Χ. – 221 π.Χ.   
Πτολεμαίος Δ’, ο Φιλοπάτωρ : 221 π.Χ. – 204 π.Χ.   
Πτολεμαίος Ε’, ο Επιφανής : 204 π.Χ. – 180 π.Χ.  
Πτολεμαίος ΣΤ’, ο Φιλομήτωρ : 180 π.Χ. – 145 π.Χ.  
Πτολεμαίος Ζ’, ο Νέος Φιλοπάτωρ : 145 π. Χ.   
Πτολεμαίος Η’, ο Ευεργέτης Β’, Φύσκων : 145 π.Χ. – 116 π.Χ.   
Πτολεμαίος Θ’, ο Σωτήρ Β’ : 116 π.Χ. – 107 π.Χ.(1ο διάστημα βασιλείας) 
Πτολεμαίος Ι’, ο Αλέξανδρος Α’ :  107 π.Χ. – 88 π.Χ. 
Πτολεμαίος Θ’, ο Σωτήρ Β’: 88 π.Χ. – 80 π.Χ. (2ο διάστημα βασιλείας- 2η φορά) 
Πτολεμαίος ΙΑ’, ο Αλέξανδρος Β’: 80 π.Χ.   
Πτολεμαίος ΙΒ’, ο νέος Διόνυσος, ο Αυλητής : 80 π.Χ. – 51 π.Χ.  
Πτολεμαίος ΙΓ’ και Κλεοπάτρα Ζ’ : 51 π.Χ. – 47 π.Χ.   
Πτολεμαίος ΙΔ’ και Κλεοπάτρα Ζ’ : 47 π.Χ. – 44 π.Χ.   
Κλεοπάτρα Ζ’ και Καισαρίων (:γιος Ιουλίου Καίσαρος): 44 π.Χ.-30 π.Χ. 
 
 
305 π.Χ.: Αίγυπτος: ο Πτολεμαίος του Λάγου ιδρύει την δυναστεία των 
Πτολεμαίων 
  < Πτολεμαίος Α’, ο Σωτήρ: ο ιδρυτής 305 π.Χ. – 283/282 π.Χ.  
   Ο Πτολεμαίος Α’ ιδρύει την Πτολεμαϊδα  
   Επί Πτολεμαίου Α’: εγκαθίδρυση της λατρείας του Σάραπη στην Μέμφιδα  
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   Ο Πτολεμαίος Α’: ιδρύει το «Μουσείον»   >  
 
 
 
305 π.Χ.: Ρόδος: ο Δημήτριος ο Πολιορκητής εναντίον Ρόδου  
305 π.Χ.: Ρόδος: είχε αρνηθεί να προσφέρει όπλα στον Αντίγονο Α’ στον πόλεμό 
του κατά του Πτολεμαίου στα 305 π.Χ. 
305 π.Χ.: Ρόδος: ανεπιτυχής πολιορκία της Ρόδου για ένα έτος από τον Δημήτριο 
τον Πολιορκητή  
 
305 π.Χ. – 304 π.Χ.: Ρόδος: πολιορκία της Ρόδου από τον Δημήτριο  
 
 
304 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Φερεκλής  
 
304 π.Χ.: Ρόδος: συμμαχία ειρήνης μεταξύ Αντιγόνου Α’ και Ρόδου  
304 π.Χ.: Ρόδος: συμμαχία ειρήνης: οι όροι της (: αυτονομία Ρόδου / 
ουδετερότητα της Ρόδου στον πόλεμο του Αντιγόνου Α’ κατά του 
Πτολεμαίου)  
 
 
304 π.Χ.: Σικελία (Συρακούσαι): ο Αγαθοκλής ελέγχοντας όλη τη Σικελία 
αναγορεύεται «βασιλεύς»  
304 π.Χ.: Σικελία (Συρακούσαι): ο Αγαθοκλής αντιγράφει την τακτική των 
ελληνιστικών βασιλείων 
304 π.Χ.: Σικελία: ο Αγαθοκλής «βασιλεύς των Σικελιωτών» ή «βασιλεύς της 
Σικελίας» 
304 π.Χ.: Σικελία: η βασιλεία του Αγαθοκλέους, όπως και εκείνες των 
ελληνιστικών βασιλείων δεν ήταν συνδεδεμένες με ένα έθνος ή με ένα 
συγκεκριμένο χώρο  
304 π.Χ.: Σικελία: η βασιλεία του Αγαθοκλέους ήταν καθαρά προσωπική  
304 π.Χ.: Σικελία: ο Αγαθοκλής απαιτεί από τους βασιλείς της Ανατολής να 
τον αναγνωρίζουν ως ισότιμο  
304 π.Χ.: Σικελία: οι φιλοδοξίες του Αγαθοκλέους περιορίζονταν στη Δυτική 
Μεσόγειο  
 
303 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Λεώστρατος  
 
303 π.Χ.: Αθήναι: ο Δημήτριος Πολιορκητής εκ νέου στην Αθήνα  
303 π.Χ.: Νότια Ελλάδα: ο Δημήτριος Πολιορκητής καταλαμβάνει την 
Κόρινθο, την Σικυώνα, το Αργος, Αχαϊα, Ηλιδα, Αρκαδία 
303 π.Χ.: Πελοπόννησος: ο Δημήτριος Πολιορκητής καταλαμβάνει την 
Κόρινθο, Σικυώνα, Αργος, Αχαϊα, Αρκαδία  
 
 
 
302 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Νικοκλής  
 
302 π.Χ.: συμμαχία της Κορίνθου:  (Δημήτριος Πολιορκητής)   
302 π.Χ.: συμμαχία της Κορίνθου (κατά το πρότυπο της συμμαχίας του 337 
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π.Χ. επί Φιλίππου Β’)  
302 π.Χ.: συμμαχία της Κορίνθου: ο Αντίγονος Α’ και ο Δημήτριος 
Πολιορκητής ανανεώνει την Πανελλήνια Συμμαχία  
302 π.Χ.: συμμαχία της Κορίνθου: ο Αντίγονος Α’ κ’ Δημήτριος Πολιορκητής 
«προστάτες της νέας συμμαχίας»  
302 π.Χ.: συμμαχία της Κορίνθου: υπόσχεται ειρήνη στην Ελλάδα  
302 π.Χ.: συμμαχία της Κορίνθου: θα βοηθούσε τον Αντίγονο Α’ στον πόλεμό 
του κατά του Κασσάνδρου  
302 π.Χ.: συμμαχία της Κορίνθου: δεν συμμετέχει η Σπάρτη, η Μεσσηνία και 
η Θεσσαλία  
 
 
 
302 π.Χ.: Ινδία: ο Μεγασθένης (:συγγραφεύς για την Ινδία) στην αυλή του 
Σανδρακόπτου (Sandragupta) (302 π.Χ.-290 π.Χ.)  
 
 
Ελληνιστική περίοδος: παγίωση ελληνιστικών βασιλείων (301 π.Χ. – 281 π.Χ.)  
Ελληνιστική περίοδος: παγίωση ελληνιστικών δυναστικών κρατών (301 π.Χ. 
-281 π.Χ.)  
 
  
 
 
301 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Κλέαρχος  
 
 
301 π.Χ.: η μάχη της Ιψού στην Φρυγία (ήττα Αντιγόνου Α’)  
301 π.Χ.:μάχη στην Ιψό:(Σέλευκος - Αντίοχος Α’) vs (Αντίγονος Α’ -  Δημήτριος 
Πολιορκητής) 
301 π.Χ.: μάχη στην Ιψό (Φρυγίας): Σέλευκος Α’ κ’ Αντίοχος Α’ (γιος Σελεύκου 
Α’)  
301 π.Χ.: μάχη στην Ιψό: νίκη Σελεύκου Α’ κ’ Αντιόχου Α’  
301 π.Χ.: μάχη στην Ιψό: αντίπαλος του Αντιγόνου Α’ ο Σέλευκος Α’  
301 π.Χ.: μάχη στην Ιψό (Φρυγίας): : Αντίγονος Α’ και Δημήτριος Πολιορκητής  
301 π.Χ.: μάχη της Ιψού: ήττα Αντιγόνου Α’ και Δημητρίου Πολιορκητή  
301 π.Χ.: μάχη της Ιψού: ο Αντίγονος (80 ετών) ρίχνεται στην μάχη και 
φονεύεται στο πεδίο της μάχης  
301 π.Χ.: μάχη στην Ιψό (Φρυγίας): η μοναδική μάχη που έχασε ο Αντίγονος Α’  
301 π.Χ.: μάχη στην Ιψό (Φρυγίας): η ήττα του Αντιγόνου Α’ οφείλεται σε λάθος 
του υιού του, του Δημητρίου Πολιορκητού  
301 π.Χ.: μάχη στην Ιψό (Φρυγίας): το λάθος οφείλεται στον υιό του Αντιγόνου 
Α’, στον Δημήτριο Πολιορκητή, ο οποίος κυνήγησε τον εχθρό πέραν από όσο 
έπρεπε  
 
301 π.Χ.; μάχη στην Ιψό: ο Αντίοχος Α’ (γιος Σελεύκου Α’) (23 ετών: αρχηγός 
του ιππικού) 
 
 
 



 

36
9 

 
 
 
301 π.Χ.: Αθήναι: ΄Ζήνων: ίδρυση σχολής Ζήνωνος στην «Ποικίλη Στοά»  
 < Ποικίλη Στοά: πίνακες του Πολυγνώτου – «Στωϊκοί» >  
 < οι μαθηταί του Ζήνωνος: ονομάζονταν αρχικώς «ζηνώνειοι», μεταγενέστερα 
ονομάστηκαν «στωϊκοί» >  
 < Οι Στωϊκοί από τα μεγαλύτερα φιλοσοφικά κινήματα στον αρχαίο κόσμο >  
 < Ζήνων: σε αυτόν οφείλεται η τριμερής διαίρεση της φιλοσοφίας σε: 1) Λογική, 
2) Φυσική, 3) Ηθική >  
 
 
 
300 π.Χ.: Αθήναι: «Αμελησαγόρας», «Ατθίς»  
< Η Ατθίς που αποδίδεται σε έναν τάχα ιστορικό του Ε’ αι. π.Χ., τον 
Αμελησαγόρα, πρέπει να φράφθηκε γύρω στα 300 π.Χ.  
Στο έργο αυτό «Ατθίς» αναφέρονται οι μύθοι του Εριχθονίου και του Ασκληπιού >  
  
 
 
300 π.Χ.: Αλεξάνδρεια: ίδρυση «Μουσείον» 
300 π.Χ.: Αλεξάνδρεια:ο Πτολεμαίος Α’ ιδρύει το «Μουσείον» της Αλεξανδρείας 
300 π.Χ.: Αλεξάνδρεια: ο Δημήτριος Φαληρεύς (φυγάς) στην αυλή του 
Πτολεμαίου υποκινεί τον Πτολεμαίο Α’ για την ίδρυση του «Μουσείου»  
 
 
300 π.Χ.: Σελευκίδαι: ίδρυση Αντιόχειας (στον Ορόντη ποταμό)  
300 π.Χ.: Αντιόχεια: ίδρυση της πόλεως της Αντιοχείας 
 
300 π.Χ.: Αντιόχεια: ο ιδρυτής της πόλεως  (Σέλευκος Νικάτωρ) 
ο Σέλευκος Νικάτωρ ιδρυτής της δυναστείας των Σελευκιδών ιδρύει την 
Αντιόχεια  
300 π.Χ.: Αντιόχεια:  η ονομασία της πόλεως 
ο Σέλευκος Νικάτωρ ιδρύει την Αντιόχεια (: η ονομασία της πόλεως: προς τιμήν 
του πατρός του Σελεύκου του Νικάτορος, του Αντιόχου).  
Αργότερα η πόλις, ονομάστηκε και «Τετράπολις», επειδή από την εποχή του 
Αντιόχου Δ’ (175 π.Χ. – 163 π.Χ.) περιελάμβανε τέσσερις ξεχωριστές συνοικίες.  
Η Αντιόχεια από το 190 π.Χ. έγινε η έδρα του βασιλείου των Σελευκιδών.  
 
300 π.Χ.: (Σελευκίδαι): Αντιόχεια: η γεωγραφική θέση της πόλεως 
Η Αντιόχεια ήταν κτισμένη στην αριστερή όχθη του ποταμού Ορόντη. 
Απλωνόταν στους πρόποδες δύο χαμηλών βουνών.  
 
300 π.Χ.: (Σελευκίδαι): Αντιόχεια – ο πληθυσμός της πόλης:  
Η Αντιόχεια στον Ορόντη γρήγορα έφθασε να έχει πληθυσμό: 1.000.000 
κατοίκους.   
 
 
298 π.Χ.: Ρώμη: ο Λεύκιος Κορνήλιος Σκιπίων, Βαρβάτος ύπατος  
   < Σκιπίωνες: μεγάλη οικογένεια της Ρώμης, ανήκε στην Κορνηλία γενεά (Scipio: 
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ράβδος)> 
 
 
294 π.Χ.: Μακεδονία: Δημήτριος ο Πολιορκητής (βασιλεύς στη Μακεδονία)  
294 π.Χ.: Μακεδονία: ο Δημήτριος Πολιορκητής ιδρύει τους Αντιγονίδες  
        < Δημήτριος Πολιορκητής: 294 π.Χ. – 288 π.Χ.>  
      <Δημήτριος Πολιορκητής: γιος του Αντιγόνου Α’, Κύκλωπος και Στρατονίκης> 
 
294 π.Χ.: Μακεδονία: ίδρυση δυναστείας Αντιγονιδών (Δημήτριος Πολιορκητής) 
294 π.Χ.: Μακεδονία: δυναστεία Αντιγονιδών (: από το όνομα του Αντιγόνου, 
του πατρός του ιδρυτή της δυναστείας Δημητρίου Πολιορκητή) 
294 π.Χ.: Μακεδονία: δυναστεία Αντιγονιδών (294 π.Χ. – 168 π.Χ.)  
294 π.Χ.: Μακεδονία: δυναστεία Αντιγονιδών   (: 6 βασιλείς)  
< δυναστεία Αντιγονιδών / Αντιγονίδαι :  
    1 Δημήτριος ο Πολιορκητής: ο ιδρυτής Αντιγονιδών: 294 π.Χ.-288 π.Χ. 
    2 Αντίγονος Β’, Γονατάς : 277 π.Χ. -239 π.Χ. 
    3 Δημήτριος Β’: 239 π.Χ. – 229 π.Χ.  
    4 Αντίγονος Γ’, ο Δώσων: 229 π.Χ. – 221 π.Χ.   
    5 Φίλιππος Ε’: 221 π.Χ. – 179 π.Χ.   
    6  Περσεύς : 179 π.Χ. -  168 π.Χ.     >  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
292 π.Χ.: Αθήναι: ο Ζήνων, ο Κιτιεύς (στωϊκή φιλοσοφία) 
292 π.Χ.: Αθήναι: ο Ζήνων, ο Κιτιεύς διδάσκει στην Ποικίλη Στοά  
292 π.Χ.: Αθήναι: ο Ζήνων, ο Κιτιεύς διδάσκει στην Ποικίλη Στοά (έργα 
Πολυγνώτου), εξ ου και η φιλοσοφία του «στωϊκή» 
292 π.Χ.: Αθήναι: οι οπαδοί της φιλοσοφίας του Ζήνωνος του Κιτιέως (Κιτιώς) 
αρχικώς ονομάζονταν «ζηνώνειοι» 
292 π.Χ.: Αθήναι: οι οπαδοί της φιλοσοφίας του Ζήνωνος του Κιτιέως αργότερα 
ονομάστηκαν «στωϊκοί»  από την Ποικίλη Στοά ή αλλιώς Στοά του Πεισιάνακτος 
που δίδασκε ο Ζήνων  
 < ο στωϊκισμός: από τα μεγαλύτερα φιλοσοφικά  ρεύματα της αρχαιότητας>  
292 π.Χ.: Αθήναι: Ζήνων: σε αυτόν οφείλεται η τριμερής διαίρεση της 
φιλοσοφίας σε: 1) Λογική, 2) Φυσική, 3)Ηθική  
292 π.Χ.: Αθήναι: διδασκαλία Ζήνωνος του Κιτιέως: - Στωϊκή φιλοσοφία:  
Βασική ουσία όλων των πραγμάτων το «θεϊκόν πύρ» 
Μέσα στη ζωή εκείνο που αξίζει είναι η σοφία  
Η φιλοσοφία είναι τέχνη του βίου 
Η ηθική έχει αξονική θέση στο φιλοσοφικό σύστημα του Ζήνωνος 
Η Ηθική καθορίζει τις συνέπειες των πράξεων και τους κανόνες που διέπουν την 
πρακτική ζωή.  
Χαρακτηριστικά του Ζήνωνος: αυτοπειθαρχία, εγκράτεια, ήθος 
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Υπήρχε συνέπεια του Ζήνωνος ανάμεσα στο βίον του και στις διδασκαλίες του.  
Ο Ζήνων με το ήθος του ήσκησε μεγάλη ανθρωποπλαστική επίδραση στους νέους 
της Αθήνας.  
Για  αυτό και οι Αθηναίοι (μολονότι ξένος, Κιτιεύς) τον ετίμησαν μετά τον 
θάνατό του με ψήφισμα του δήμου.  
Η ευδαιμονία έγκειται στη συμφωνία της βούλησης του ανθρώπου με τον θείο 
λόγο, λόγο που διαποτίζει τον κόσμο.  
Ο Θεός και ο κόσμος είναι ένα  
Ο άνθρωπος τείνει να ζή σύμφωνα με τον γενικό νόμο του κόσμου. Ο άνθρωπος 
πρέπει να ζη ανάλογα προς την φύση :  «ομολογουμένως τη φύσει ζήν».  
Η αρετή είναι ο μοναδικός σκοπός, η μοναδική ευτυχία  
Τα εξωτερικά αγαθά (πλούτος, υγεία) είναι αδιάφορα 
Ο Ζήνων θεωρείται παγκοσμίως ως ο εισηγητής του «κοσμοπολιτισμού» 
Ολόκληρο το ανθρώπινο γένος οφείλει να σχηματίσει μια μεγάλη ενιαία 
κοινότητα με τα ίδια ήθη και τους αυτούς νόμοος «κοσμοπολιτισμός» 
Το «ναυάγιον»: βασικό στην ηθική φιλοσοφία του Ζήνωνος.  
Ο Καρλ Γιάσπερς επανέφερε το μοτίνο του «ναυαγίου» στην ηθική φιλοφοσία, 
αντλημένο από τον Ζήνωνα. Κατά τον Γιάσπερς το «ναυάγιον» (η μεγάλη 
δοκιμασία, η μεγάλη απώλεια) μας εξοπλίζει με αγωνιστικό πάθος.  
 
 
 
292 π.Χ.: Θεσσαλία (Μαγνησία): ο Δημήτριος Πολιορκητής ιδρύει την 
«Δημητριάδα» 
292 π.Χ.: Μαγνησία: «Δημητριάς» η πόλη που ιδρύει ο Δημήτριος Πολιορκητής 
292 π.Χ.: Παγασαί – Βόλος: ίδρυση Δημητριάδος  
292 π.Χ.: Μαγνησία: ο Δημήτριος Πολιορκητής μεταφέρει την πρωτεύουσα του 
βασιλείου των Αντιγονιδών (Μακεδονίας) στη Δημητριάδα  
 
 
289 π.Χ.: Σικελία: Μεσσήνη (Ζάγκλη): η Μεσσήνη περιέρχεται στα χέρια 
Καμπανών μισθοφόρων, των Μαμερτίνων  
 
 
290 π.Χ.: ο Βηρωσσός γράφει την ιστορία της Βαβυλωνίας  
 
289 π.Χ.: Σικελία: Μεσσήνη: υπό την κυριαρχία Μαμερτίνων [:Μαμερτίνοι: γιοι 
του Αρη (Mars)] 
 
 
 
288 π.Χ.: Μακεδονία: τέλος βασιλείας Δημητρίου Πολιορκητή  
 
 
 
 
287 π.Χ.: Αθήναι: Λύκειον: ο Στράτων διευθυντής στο «Λύκειον»  
 
287 π.Χ.: Αθήναι: ο Νηλέας φεύγει από την Αθήνα και εγκαθίσταται στη Σκήψη, 
φέρνοντας μαζί του τα χειρόγραφα του Αριστοτέλη  
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287 π.Χ.: Σκήψη: ο Νηλέας φέρνει στη Σκήψη τα χειρόγραφα του Αριστοτέλη 
(:ακροαματικά έργα Αριστοτέλους)  
 
287 π.Χ.: Εύξεινος Πόντος: Ηράκλεια: ο Λυσίμαχος καταλύει την δυναστεία του 
Κλεάρχου  
 
287 π.Χ.: θάνατος Θεοφράστου  
 
 
 
 
285 π.Χ.: Αϊγυπτος (Πτολεμαίοι): ο Πτολεμαίος Β’ ανακηρύσσεται συμβασιλεύς  
285 π.Χ.: Αίγυπτος: Πτολεμαίος Β’, ο Φιλάδελφος (285 π.Χ. – 246 π.Χ.)  
 < Πτολεμαίος Β’, Φιλάδελφος: γιος του Πτολεμαίου Α’ και της Βερενίκης  
  < επί των ημερών του Πτολεμαίου: Α’ Συριακός πόλεμος (274 π.Χ. – 271 π.Χ.)  
  < Α’ Συριακός πόλεμος: Πτολεμαίος Β’ (Πτολεμαίοι) vs Αντίοχος Α’ 
(Σελευκίδαι) + Αντίγονος Γονατάς >  
 < επί των ημερών του Πτολεμαίου Β’: Β’ Συριακός πόλεμος (260 π.Χ. – 253 
π.Χ.) .  
 
 
 
285 π.Χ.: Αίγυπτος: Πτολεμαίος Β’, ο Φιλάδελφος: οργανώνει επίσημους 
δραματικούς αγώνες (Τραγωδία, Κωμωδία) για να ανταγωνιστεί την Αθήνα  
Αίγυπτος: Πλειάδα (οι 7 ποιηταί της Πλειάδας) 
Οι βασικοί πέντες αστέρες της Πλειάδας:  
-Ομηρος από το Βυζάντιο  
-Σωσίθεος από την Τρωική Αλεξάνδρεια 
-Λυκόφρων από τη Χαλκίδα  
-Αλέξανδρος από την Αιτωλία  
-Φίλικος από την Κέρκυρα  
Οι επόμενοι που μοιράζονται αναμεταξύ τους τα υπόλοιπα δύο αστέρια της 
Πλειάδας:  
-Αιαντίδης    και    Σωσιφάνης από τις Συρακούσες  
-Διονυσιάδης από την Κιλικία   και  Ευφρόνιος  >  
 
 
 
 
282 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Νικίας  
 
282 π.Χ.: Πέργαμος: βασίλειον της Περγάμου «Ατταλίδαι»  
   282 π.Χ.: Ατταλίδαι: βασίλειον της Περγάμου (282 π.Χ. – 133 π.Χ.) 
   282 π.Χ.: έτος ίδρυσης της δυναστείας των Ατταλιδών στο βασίλειον της 
Περγάμου  
   282 π.Χ.: Πέργαμος: Φιλέταιρος:  ο ιδρυτής του βασιλείου της Περγάμου  
    < Φιλέταιρος (282 π.Χ. – 263 π.Χ.)  
 < ο Φιλέταιρος ήταν άτεκνος / Υιοθετεί τον ανιψιό του Ευμένη Α’, ο οποίος ήταν 
γιος του αδελφού του Ευμένη >  
< Ατταλίδαι: δυναστεία Ατταλιδών (βασίλειον της Περγάμου):  6 βασιλείς  282 
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π.Χ. – 133 π.Χ. 
1 Φιλέταιρος: 282 π.Χ. – 263 π.Χ. (: ο ιδρυτής του κράτους της Περγάμου) 
2 Ευμένης Α’: 263 π.Χ. – 241 π.Χ.  
3 Ατταλος Α’, ο Σωτήρ: 241 π.Χ. – 197 π.Χ. 
4 Ευμένης Β’, ο Σωτήρ: 197 π.Χ. – 159 π.Χ. 
5 Ατταλος Β’, ο Φιλάδελφος: 159 π.Χ. – 138 π.Χ. 
6 Ατταλος Γ’, ο Φιλομήτωρ, Ευεργέτης: 138 π.Χ. – 133 π.Χ.  
 < Το 133 π.Χ. με την διαθήκη του Αττάλου Γ’, η Ρώμη κληρονομεί το βασίλειον 
της Περγάμου >  
 
 
 
 
281 π.Χ.: μάχη στο Κουροπέδιον (Λυδία)  
281 π.Χ.: θάνατος Λυσιμάχου  
281 π.Χ.: δολοφονία Σέλευκου από Πτολεμαίο Κεραυνό  
 
 
 
281 π.Χ.: κράτος Σελευκιδών: θάνατος Σέλευκος Α’, ο Νικάτωρ  
281 π.Χ.: Σελευκίδαι: δολοφονία Σελεύκου Α’, Νικάτορος  
281 π.Χ.: κράτος Σελευκιδών: άνοδος στο θρόνο Αντίοχος Α’, ο Σωτήρ 
   < Αντίοχος Α’, ο Σωτήρ: 281 π.Χ. – 261 π.Χ.  
Ο Αντίοχος Α’: γιος του Σελεύκου Α’ του Νικάτορος και της Απάμης ή Απάμας, 
από τη Σογδιανή.  
Ο Αντίοχος Α’ οφείλει την επωνυμία «Σωτήρ» για την εξέλαση των Γαλατικών 
φύλων από την Μ. Ασία  
Ο Αντίοχος Α’, Σωτήρ διεξάγει τον Α’ Συριακό πόλεμο (274 π.Χ. – 271 π.Χ.) 
έναντι του Πτολεμαίου Β’ >  
 
 
 
281 π.Χ.: Ελλάδα: ίδρυση Αχαϊκής Συμπολιτείας  
 
 
Ελληνιστική περίοδος: εξισορρόπηση ελληνιστικών δυνάμεων (280 π.Χ. – 
201 π.Χ.)  
 
 
 
280 π.Χ.: Ηπειρος: ο Πύρρος διασχίζει τη νότια Ιταλία για να βοηθήσει τις 
ελληνικές πόλεις εναντίον της Ρώμης (280 π.Χ. – 275 π.Χ.)  
 
 
279 π.Χ.: Ελλάδα: εισβολή των Γαλατών στην Ελλάδα  
279 π.Χ.: Μακεδονία: εισβολή των Γαλατών στη Μακεδονία και την Ελλάδα  
 
278 π.Χ.: εκκίνηση πολέμου στην Ιταλία κατά την απουσία του Πύρρου  
 < Πόλεμος στην Ιταλία: 278 π.Χ. – 276 π.Χ.>>  
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277 π.Χ.: Μακεδονία: άνοδος στο θρόνο Αντίγονος Β’, Γονατάς  (δυναστεία 
Αντιγονιδών)  
         < Αντίγονος Β’, Γονατάς: 277/276  π.Χ. – 239 π.Χ. >  
         < Αντίγονος Β’, Γονατάς: ο 2ος κατά σειράν των Αντιγονιδών >  
        < Αντίγονος Β’, Γονατάς: γιος του Δημητρίου του Πολιορκητού >  
 
 
277 π.Χ.: Σικελία: Πύρρος: απελευθέρωση της Σικελίας από Καρχηδονίους  
277 π.Χ.: (έαρ): Σικελία: ο Πύρος διοργανώνει την διοίκηση των Συρακουσών και 
των Λεοντίνων  
277 π.Χ.: (έαρ): Σικελία: ο Πύρρος κατευθύνεται προς τον Ακράγαντα (από την 
παραλιακή οδό) 
277 π.Χ.: (έαρ): Ακράγας: ο Πύρρος φθάνει στον Ακράγαντα  
277 π.Χ.: (έαρ): Ακράγας: ο Σωσίστρατος παραδίδει τον Ακράγαντα στον Πύρρο 
και ακόμη άλλα 30 πολίσματα  
277 π.Χ.: (έαρ): Ακράγας: ο Σωσίστρατος θέτει υπό τις διαταγές του Πύρρου 
επίλεκτο σώμα 8.000 πεζών και 800 ιππέων 
277 π.Χ.: (έαρ): Ακράγας: συνολικές δυνάμεις Πύρρου κατά Καρχηδονίων: 
30.000 πεζοί, 2.500 ιππείς, ελέφαντες, 200 πλοία, πολιορκητικές μηχανές  
277 π.Χ.: Καρχηδόνιοι: συνολικές δυνάμεις Καρχηδονίων: 50.000 άνδρες, 100 
πλοία  
277 π.Χ.: Σικελία: οι Καρχηδόνιοι δεν τολμούν να δώσουν εναντίον του Πύρρου 
κατά παράταξιν μάχη  
277 π.Χ.: Σικελία: προέλαση Πύρρου ακατάσχετη προς τα νότια  
277 π.Χ.: Σικελία: ο Πύρρος απελευθερώνει την Ηράκλεια Μινώα  
277 π.Χ.: Σικελία: ο Πύρρος απελευθερώνει τον Σελινούντα  
277 π.Χ.: Σικελία: ο Πύρρος αλλάζει πορεία και στρέφεται προς τα βόρεια  
277 π.Χ.: Σικελία: ο Πύρρος απελευθερώνει τις Αλικυές  
277 π.Χ.: Σικελία: ο Πύρρος απελευθερώνει την Εγεστα  
 
277 π.Χ.: Σικελία: η πρώτη σοβαρή αντίσταση κατά του Πύρρου  
277 π.Χ.: Σικελία: Ερυκας: ο Πύρρος στον Ερυκα συναντά την πρώτη σοβαρή 
αντίσταση στην προέλασή του  
277 π.Χ.: Σικελία: Ερυκας: οι Καρχηδόνιοι είχαν τοποθετήσει στην ακρόπολη του 
Ερυκα ισχυρή φρουρά  
277 π.Χ.: Σικελία: ο Πύρρος πολιορκεί τον Ερυκα  
  < η πόλις Ερυκας είχε το όνομα του ήρωα που είχε νικήσει ο Ηρακλής. Ο 
Πύρρος θεωρούσε τον εαυτό του Ηρακλείδη, επειδή ο αρχηγέτης του οίκου του, ο 
Νεοπτόλεμος είχε νυμφευθεί την εγγονή του Ηρακλή την Λάνασσα >  
277 π.Χ.: Σικελία: Ερυκας: ο Πύρρος επιδίδεται με μανία στην πολιορκία της 
πόλης για να επαναλάβει τα κατορθώματα του μυθικού προγόνου του, του 
Ηρακλή  
277 π.Χ.: Σικελία: Ερυκας: ο Πύρρος με απαράμιλλο θάρρος κατορθώνει μετά 
από σκληρή πολιορκία να καταλάβει τον Ερυκα  
277 π.Χ.: Σικελία: ο Πύρρος μετά την κατάληψη του Ερυκα βάδισε ανατολικά 
προς την Πάνορμο (:Παλέρμο) 
277 π.Χ.: Σικελία: η Πάνορμος: μία από τις σημαντικώτερες ναυτικές βάσεις των 
Καρχηδονίων στη Σικελία  
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277 π.Χ.: Σικελία: προέλαση του Πύρρου προς την Πάνορμο  
277 π.Χ.: Σικελία: ο Πύρρος απελευθερώνει τους Ιετούς (:πόλη που ήλεγχε την 
οδό προς την Πάνορμον) 
277 π.Χ.: Σικελία: Πάνορμος: ο Πύρρος κυριεύει την Πάνορμο  
277 π.Χ.: Σικελία: ο Πύρρος μέσα σε λίγους μήνες είχε κυριέσεις όλη την 
επικράτεια των Καρχηδονίων στη Σικελία εκτός από το Λιλύβαιον  
277 π.Χ.: Σικελία: βόρεια ακτή Σικελία: ο Πύρρος επιτίθεται κατά των 
Μαμερτίνων  
277 π..Χ.: Σικελία: βόρεια ακτή Σικελίας: ο Πύρρος νικά τους Μαμερτίνους σε 
μάχη εκ παρατάξεως 
277 π.Χ.: Σικελία: βόρεια ακτή Σικελίας: ο Πύρρος καταλαμβάνει πολλές από τις 
οχυρώσεις των Μαμερτίνων  
 
277 π.Χ.: Σικελία: Λιλύβαιον: η τελευταία βάση των Καρχηδονίων στη Σικελία 
277 π.Χ.: Σικελία: Λιλύβαιον: οι Καρχηδόνιοι πάσει θυσία θέλουν να 
υπερασπιστούν το Λιλύβαιον  
277 π.Χ.: Σικελία: Λιλύβαιον: οι Καρχηδόνιοι μεταφέρουν τρόφιμα, πολεμικές 
μηχανές και εφόδια για να αντιμετωπίσουν τον Πύρρο που είναι έτοιμος να 
πολιορκήσει την πόλη  
277 π.Χ.: Σικελία: Λιλύβαιον: οι Καρχηδόνιοι ενισχύουν την οχύρωση του 
Λιλυβαίου: με τείχη, πλατιά τάφρο και άλλα συμπληρωματικά οχυρωματικά έργα  
277 π.Χ.: Σικελία: Λιλύβαιον: οι Καρχηδόνιοι σπεύδουν να συνάψουν ειρήνη με 
τον Πύρρο 
277 π.Χ.: Σικελία: προτάσεις Καρχηδονίων προς Πύρρο για σύναψη ειρήνης:  
α) οι Καρχηδόνιοι να κρατήσουν το Λιλύβαιον  
β) ο Πύρρος να περιοριστεί στις μέχρι τότε κατακτήσεις του στη Σικελία  
γ) οι Καρχηδόνιοι θα έδιναν στον Πύρρο πλοία και χρήματα ώστε να μεταφέρει 
στρατό στην Ιταλία για να πολεμήσει εναντίον της Ρώμης  
 
277 π.Χ.: Πύρρος: απορρίπτει τις προτάσεις των Καρχηδονίων για σύναψη 
ειρήνης  
277 π.Χ.: (φθιν): Λιλύβαιον: ο Πύρρος αρχίζει τον αποκλεισμό του Λιλυβαίου  
277 π.Χ.: (φθιν): Λιλύβαιον: αποτυχία Πύρρου για κατάληψη του Λιλυβαίου  
277 π.Χ.: (φθιν): Λιλύβαιον: ο στρατός του Πύρρου υφίσταται μεγάλες απώλειες 
κατά την πολιορκία του Λιλυβαίου  
277 π.Χ.: (φθιν): Λιλύβαιον: ο Πύρρος εντείνει την πολιορκία του Λιλυβαίου: 
κατασκευάζει μεγαλύτερες πολιορκητικές μηχανές και διανοίγει υπόγειες στοές 
κάτω από τα εχθρικά τείχη  
277 π.Χ.: (φθιν): Λιλύβαιον: άκαρπες οι προσπάθειες της πολιορκίας της πόλης 
από τον Πύρρο  
277 π.Χ.: Λιλύβαιον: ο Πύρρος μετά από δίμηνη πολιορκία εγκαταλείπει το 
Λιλύβαιον  
277 π.Χ.: (χειμών): Συρακούσαι: ο Πύρρος επιστρέφει στις Συρακούσες για να 
διαχειμάση 
 
 
277 π.Χ.: Συρακούσαι: σχέδιο του Πύρρου για άμεση επίθεση εναντίον της 
Καρχηδόνος  
277 π.Χ.: (χειμών): Συρακούσαι: ο Πύρρος ως σχέδιο έχει να επιτεθεί άμεσα στην 
ίδια την Καρχηδόνα και όχι στις κτήσεις της όπως το Λιλύβαιον (:κάτι που είχε 



 

37
6 

καταφέρει ο Αγαθοκλής) 
277 π.Χ.: Συρακούσαι: ο Πύρρος ζητά από τους Ελληνες της Σικελίας ισχυρή 
βοήθεια για να δημιουργήσει πανίσχυρο στόλο  
277 π.Χ.: Σικελία: οι Ελληνες της Σικελίας αρνούνται βοήθεια προς τον Πύρρο 
για το σχέδιό του περί καταλήψεως της Καρχηδόνος  
277 π.Χ.: Σικελία: ο Πύρρος τοποθετεί φρουρές με Ηπειρώτες στις πόλεις της 
Σικελίας 
277 π.Χ.: Σικελία: συγκεντρωτικό σύστημα διακυβέρνησης του Πύρρου  
277 π.Χ.: Σικελία: φθείρεται η δημοτικότητα του Πύρρου  
277 π.Χ.: Σικελία: οι παλαιοί τύραννοι που είχαν υποχρεωθεί να παραδώσουν την 
εξουσία τους στον Πύρρο τώρα θέλησαν να επωφεληθούν και άρχισαν να 
κινούνται εναντίον του  
277 π.Χ.: Σικελία: ανταρσία κατά του Πύρρου  
277 π.Χ.: Σικελία: ο Πύρρος διατάζει εκτελέσεις για κατάπνιξη της ανταρσίας  
277 π.Χ.: Σικελία: θανάτωση του Θοίνωνος (:Πύρρος) 
277 π.Χ.: Σικελία: διαταγή σύλληψης του Σωσιστράτου (:Πύρρος): 
277 π.Χ.: Σικελία: ο Σωσίστρατος κατάφερε να διαφύγη  
277 π.Χ.: Σικελία: οι πόλεις της Σικελίας αρχίζουν να αποστατούν από τον Πύρρο  
277 π.Χ.: Σικελία: πόλεις της Σικελίας ζητούν βοήθεια των Μαμερτίνων ή των 
Καρχηδονίων 
 
 
 
 
 
276 π.Χ.: εκκίνηση της 2ης εκστρατείας του Πύρρου στην Ιταλία  
  < 2η εκστρατεία του Πύρρου στην Ιταλία: 276 π.Χ. – 275 π.Χ. >  
276 π.Χ.: (φθιν):Σικελία: ο  Πύρρος αποπλέει από τη Σικελία με 110 πλοία και 
πολλά μεταγωγικά με τα πλούσια λάφυρα από τις νίκες του στη Σικελία  
276 π.Χ.: (Φθιν): Σικελία (πορθμός Μεσσήνης):  καρχηδονιακός στόλος 
επιτίθεται εναντίον του Πύρρου  
276 π.Χ.: (φθιν): Μεσσήνη: καρχηδονιακός στόλος vs στόλου Πύρρου  
276 π.Χ.: (φθιν): Μεσσήνη: νίκη καρχηδονιακού στόλου  
276 π.Χ.: (φθιν): ναυμαχία Μεσσήνης: απώλειες Πύρρου (τεράστιες: μόνο 12 
τριήρεις διασώζονται καθώς και πολλά μεταγωγικά πλοία  
276 π.Χ.: Λοκροί: εκεί καταφθάνουν τα διασωθέντα πλοία του στόλου του 
Πύρρου  
276 π.Χ.: Πύρρος: αποπειράται να καταλάβει το Ρήγιον  
276 π.Χ.: Ρήγιον: ανεπιτυχής απόπειρα του Πύρρου προς κατάληψίν του  
276 π.Χ.: Πύρρος: μετά το Ρήγιον επανέρχεται στους Λοκρούς  
276 π.Χ.: Λοκροί: ο Πύρρος δέχεται την επίθεση Καμπανών του Ρηγίου και 
10.000 Μαμερτίνων  
276 π.Χ.: Λοκροί: ο Πύρρος αμύνεται στους Λοκρούς κατά Καμπανών και 
Μαμερτίνων  
276 π.Χ.: Λοκροί: ο Πύρρος τραυματίζεται  
276 π.Χ.: Λοκροί: ο Πύρρος τρέπει σε φυγή τους επιτιθέμενους Καμπανούς και 
Μαμερτίνους  
276 π.Χ.: Λοκροί: στην πορεία του προς τους Λοκρούς ο Πύρρος για 
οικονομικούς λόγους σύλλησε το ιερό της Περσεφόνης  
276 π.Χ.: ο Πύρρος από Λοκρούς καταπλέει προς τον Τάραντα  
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276 π.Χ.: ναυάγιον στόλου Πύρρου στον πλού του προς τον Τάραντα  
276 π.Χ.: Τάρας: ο Πύρρος καταφθάνει  στον Τάραντα με 20.000 πεζούς, 3.000 
ιππείς 
 
 
 
 
276 π.Χ.: Αθήναι: Ακαδημία: θάνατος του Πολέμονος (διευθυντού της 
Ακαδημίας)  
 
 
274 π.Χ.:Α’ Συριακός πόλεμος   (Σελευκιδαι vs Πτολεμαίοι)  (274 π.Χ. – 271 π.Χ.) 
274 π.Χ.:Α’ Συριακός πόλεμος: Αντίοχος Α’, Σωτήρ  vs Πτολεμαίος Β’, 
Φιλάδελφος    
274 π.Χ.: Α’ Συριακός πόλεμος (Πτολεμαίος Β’ vs Αντίοχος Α’)  
   < κατά τον Α’ Συριακό πόλεμο: νίκη Πτολεμαίου Β’ >   
   < O Πτολεμαίος Β, Φιλάδελφος αποσπά κατά τον Α’ Συριακό πόλεμο από τους 
Σελευκίδες: 
  α) την Φοινίκη, β) τις Κυκλάδες, γ) το μεγαλύτερο μέρος της Μ. Ασίας >  
 
 
272 π.Χ.: Ρώμη: κατάληψη Τάραντα  
272 π.Χ.: Τάρας: κατάληψη από Ρωμαίους  
 
271 π.Χ.: λήξη Α’ Συριακού πολέμου  (Πτολεμαίοι vs Σελευκίδαι: 274 π.Χ. – 271 
π.Χ.)  
271 π.Χ.: Α’ Συριακός πόλεμος: νίκη Πτολεμαίου Β’  
271 π.Χ.: κέρδη Α’ Συριακού πολέμου για τον Πτολεμαίο Β’: ο  Πτολεμαίος Β’ 
κατά τον Α’ Συριακό πόλεμο αποσπά από τους Σελευκίδες: την Φοινίκη, τις 
Κυκλάδες και το μεγαλύτερο μέρος της Μ. Ασίας  
 
 
 
271 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Πυθάρατος  
271 π.Χ.: Αθήναι: (Διονύσια): νικητής ο αυλητής Θέων, ο Θηβαίος, όπου ηύλει 
σε νικητή χορό παίδων Ιπποθωοντίδος φυλής   
 
 
 
270 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Σωσίστρατος  
 
270 π.Χ.: Αθήναι: θάνατος Επίκουρος φιλόσοφος  (341 π.Χ. – 270 π.Χ.) 
 < Ο Επίκουρος ήταν πολυγραφότατος:  
Σημαντικά έργα του Επικούρου:  
«Περί φύσεως»: 37 βιβλία: το σημαντικότερο έργου του 
«Κύριαι δόξαι»: το μοναδικό έργο του που διασώθηκε ολόκληρο  
«Προτρεπτικός»: πιθανόν σε αυτό το σύγγραμμα να αντικρούει θεωρίες του 
Αριστοτέλη (:Περίπατος) και της Ακαδημίας (Πλάτωνος) 
«Επιστολαί»: εξαιρετικά εκτεταμένη αλληλογραφία του Επικούρου  
 Τρία θεολογία έργα του Επικούρου:  
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      «Περί θεών» 
      «Περί οσιότητος» 
      «Περί ευσεβείας»  >  
 
 
 
270 π.Χ.: Νέμεα: αλλάζει ο χώρος διεξαγωγής των αγώνων και από την Νεμέα 
μεταφέρονται στο Αργος  
 
 
 
268 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες: εισάγεται το αγώνισμα: αρματοδρομία συνωρίδων 
με πώλους  
 
 
 
 
267 π.Χ.: Αθήναι: έναρξη Χρεμωνίδειος πόλεμος (267 π.Χ. – 262 π.Χ.)  
 
 
 
267 π.Χ.:Ρώμη: οι νέοι questores Italici ή classici επιφορτίζονται τώρα και με το 
έργο της εποπτείας της ναυτικής φρουρήσεως των ιταλικών ακτών  
 
 
 
 
265 π.Χ.: Σπάρτη: τέλος βασιλείας Αρεύς Α’  (:Αγιάδαι) 
265 π.Χ.: Σπάρτη: άνοδος βασιλείας Ακρότατος (:Αγιάδαι) 
  < Ακρότατος (γιος του Αρέως Α’): 265 π.Χ. – 262 π.Χ.  (:Αγιάδαι) >  
 
 
264 π.Χ.: Αθήναι: θάνατος Φιλήμονος (Νέα Αττική Κωμωδία) 
 
264 π.Χ.: Ρώμη: τέλος της περιόδου των πρώτων αιώνων της Δημοκρατίας  
   (Ρώμη: πρώτοι αιώνες της Δημοκρατίας: 509 π.Χ. – 264 π.Χ.)  
   (Την περίοδο των πρώτων αιώνων της Δημοκρατίας η Ρώμη επεκτάθηκε στην 
ιταλική χερσόνησο)  
 
264 π.Χ.: Ρώμη: Μέση περίοδος της Δημοκρατίας (264 π.Χ. – 133 π.Χ.)  
    < Ρώμη:  εγκαθίδρυση Ρωμαϊκής ηγεμονίας στον ελληνιστικό κόσμο >  
264 π.Χ.: Ρώμη: απαρχή υπερπόντιων ρωμαϊκών κατακτήσεων  
 
 
264 π.Χ.: έναρξη Α’ Καρχηδονιακός πόλεμος   (264 π.Χ. – 241 π.Χ.)  
     Α’ Καρχηδονιακός πόλεμος: 264 π.Χ. – 241 π.Χ.  (Ρώμη vs Καρχηδών)  
     Α’ Καρχηδονιακός πόλεμος: νίκη Ρώμης κατά Καρχηδόνος  
 
 
264 π.Χ.: Σικελία: Μεσσήνη: ο Ιέρων των Συρακουσών πολιορκεί την Μεσσήνη  
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 < Η Μεσσήνη από το 289 π.Χ. είχε περιέλθει στα χέρια των Μαμερτίνων >  
264 π.Χ.: Σικελία: Μεσσήνη: οι Μαμερτίνοι δέχονται βοήθεια Καρχηδονίων  
264 π.Χ.: Σικελία: με εμφάνιση Καρχηδονιακού στολίσκου ο Ιέρων λύει την 
πολιορκία της Μεσσήνης  
264 π.Χ.: Σικελία: Μεσσήνη: οι Μαμερτίνοι θέλουν να διώξουν τώρα τους 
Καρχηδονίους  
264 π.Χ.: Σικελία: Μεσσήνη : οι Μαμερτίνοι ζητούν την βοήθεια των Ρωμαίων  
264 π.Χ.: Ρώμη: η σύγκλητος συζητά το περίπλοκο θέμα αποστολής βοήθειας 
προς τους Μαμερτίνους της Μεσσήνης  
264 π.Χ.: Ρώμη: το περίπλοκο ζήτημα αποστολής βοήθειας προς Μαμερτίνους 
μετατίθεται στην εκκλησία του δήμου  
264 π.Χ.: Ρώμη: η εκκλησία του δήμου ψηφίζει υπέρ της αποστολής βοήθειας 
προς Μαμερτίνους της Μεσσήνης  
264 π.Χ.: Σικελία: Μεσσήνη: καταφθάνει το ρωμαϊκό εκστρατευτικό σώμα  
264 π.Χ.: Σικελία: Μεσσήνη: ο επικεφαλής των Καρχηδονίων φοβούμενος 
αποσύρεται αμαχητί από την Μεσσήνη  
264 π.Χ.: Καρχηδών: αποστέλλει νέα δύναμη στην Μεσσήνη  
264 π.Χ.: Καρχηδών: φέρνει εκ νέου τον Ιέρωνα προ των τειχών της Μεσσήνης  
264 π.Χ.: Μεσσήνη: νέα πολιορκία του Ιέρωνος (αυτή την φορά κατά Ρωμαίων)  
264 π.Χ.: Ρώμη: ενισχύει το μικρό εκστρατευτικό σώμα που είχε αποστείλει στην 
Μεσσήνη με μεγαλύτερο στράτευμα (:υπατικό στρατό)  
264 π.Χ.: Σικελία: Μεσσήνη: η έρις για την Μεσσήνη μεταξύ Ρώμης και 
Καρχηδόνος οδήγησε στον Α’ Καρχηδονιακό πόλεμο  
  
 
 
264 π.Χ.: Σικελία (Μεσσήνη): η Μεσσήνη πολιορκείται από δύο χωριστές 
δυνάμεις:  
   α) των Καρχηδονίων  
   β) του Ιέρωνος των Συρακουσών  
264 π.Χ.: Σικελία: ο ύπατος Αππιος Κλαύδιος φθάνει σε Μεσσήνη  
264 π.Χ.: ο Αππιος Κλαύδιος διασπά την πρόσκαιρη συμμαχία μεταξύ Ιέρωνος 
και Καρχηδονίων  
264 π.Χ.: Μεσσήνη: τόσο οι Καρχηδόνιοι όσο και ο Ιέρων αποσύρουν τα 
στρατεύματά τους σε διαφορετικές κατευθύνσεις  
264 π.Χ.: Μεσσήνη: εδραίωση κυριαρχίας Ρωμαίων (ύπατος Αππιος Κλαύδιος)  
264 π.Χ.: Μεσσήνη: εύκολη η πρώτη νίκη των Ρωμαίων  
      < η  εύκολη πρώτη νίκη των Ρωμαίων τους παρασύρει σε άστοχη επίθεση 
κατά του Ιέρωνος> 
 
 
263 π.Χ.: Αθήναι: θάνατος φιλόσοφος Ζήνων, ο Κιτιεύς (ιδρυτής στωϊκής 
φιλοσοφίας) 
263 π.Χ.: Αθήναι: Ποικίλη Στοά (στωϊκή φιλοσοφία): διάδοχος του Ζήνωνος 
αναλαμβάνει ο Κλεάνθης, από την Ασσο  
 < Η αρχαία στοά (στωϊκή φιλοσοφία): έδρα η Αθήνα (Ποικίλη Στοά) 
1) Ζήνων, ο Κιτιεύς, 2) Κλεάνθης από την Ασσο, 3) Χρύσιππος, από τους Σόλους 
της Κιλικίας  
Ο Χρύσιππος από τους Σόλους (ο τρίτος σχολάρχης της Αρχαίας Στοάς υπήρξε 
πολυγραφότατος και διευκρίνησε πλήθος θέσεων του στωϊκισμού, θέσεις που δεν 
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είχε επεξεργαστεί πλήρως ο Ζήνων 
Η Μέση στοά (στωϊκή φιλοσοφία): 2ος – 1ος αι. π.Χ>: έδρα η Αθήνα και η Ρώμη 
1) Παναίτιος, ο Ρόδιος, 2) Ποσειδώνιος, ο Ρόδιος  < Με τον Παναίτιο, τον Ρόδιο, 
αρχικώς έχουμε την παρουσίαση του στωϊκισμού στη Ρώμη. Κατόπιν ο Παναίτιος 
ο Ρόδιος θα επιστρέψει στην Αθήνα, όπου θα ιδρύσει την Μέση Στοά.  
 Η Νεότερη Στοά (στωϊκή φιλοσοφία): (1ος αι. π.Χ- 1ος αι. μ.Χ.:) έδρα η Ρώμη: 
Σενέκας, Επίκτητος, Μάρκος Αυρήλιος (αυτοκράτωρ)>  
 
 
 
263 π.Χ.: Πέργαμος: βασίλειον της Περγάμου (τέλος βασιλείας του Φιλέταιρου) 
263 π.Χ.: Πέργαμος: άνοδος στο θρόνο ο Ευμένης Α’  
    < Ατταλίδαι: Ευμένης Α’ (263 π.Χ. – 241 π.Χ.) >  
  < Ευμένης Α’: ο δεύτερος βασιλεύς των Ατταλιδών >  
  < Ο Ευμένης Α’ διαδέχεται στον θρόνο τον άτεκνο θείο του, τον Φιλέταιρο >  
 < Ο Ευμένης Α’ ήταν γιος του Αττάλου, του νεωτέρου και της Αντιοχίδος >  
 < Ο Ευμένης Α’ ήταν γιος του Αττάλου του νεωτέρου (:αδελφού του 
Φιλεταίρου) >  
 < Ο Ευμένης Α’ ήταν γιος της Αντιοχίδος (: κόρης του Αχαιού) >  
  
  
 
 
 
263 π.Χ.: Σικελία: η Ρώμη επιτίθεται κατά του Ιέρωνος των Συρακουσών  
263 π.Χ.: Σικελία (Συρακούσαι): πολιορκία από Ρώμη  
263 π.Χ.: Σικελία (Συρακούσαι): ο ύπατος Μάνιος Βαλέριος πολιορκεί τις 
Συρακούσες  
263 π.Χ.: Συρακούσαι: αποτυχία επίθεσης Μάνιου Βαλέριου  
263 π.Χ.: Συρακούσαι: στρατιωτική αποτυχία Μάνιου Βαλέριου (υπάτου)  
263 π.Χ.: Σικελία: διπλωματική επιτυχία Μάνιου Βαλέριου: αποσπά τον Ιέρωνα 
από την αφύσικη συμμαχία του με τους Καρχηδονίους  
263 π.Χ.: Σικελία: συνθήκη συμμαχίας Ιέρωνος Συρακουσών και Ρώμης  
263 π.Χ.: Σικελία: ο Ιέρων αφήνει στους ρωμαίους στην ανατολική Σικελία, μια 
στενή ζώνη (από το ακρωτήριο Πάσσαρο μέχρι κοντά στο όρος της Αίτνας) 
263 π.Χ.: Ρώμη: η Ρώμη κατέχοντας την Μεσσήνη και έχοντας τώρα ως σύμμαχο 
τον Ιέρωνα, αποκόπτει εντελώς τους Καρχηδονίους από τα Στενά  
263 π.Χ.: Σικελία: Καρχηδονιακή αντεπίθεση κατά Ρωμαίων  
263 π.Χ.: Σικελία: η Καρχηδών χρησιμοποιεί ως βάση της τον Ακράγαντα 
(Ελληνική πόλη) 
263 π.Χ.: Σικελία: Ακράγας: ο Ακράγας (ελληνική πόλη) είχε μακροχρόνιους 
εμπορικούς δεσμούς με την Καρχηδόνα  
263 π.Χ.: Σικελία: Ακράγας: οι Καρχηδόνιοι στέλνουν 50.000 άνδρες  
 
 
 
262 π.Χ.: Σπάρτη: τέλος βασιλείας Ακρότατος (:Αγιάδαι) 
262 π.Χ.: Σπάρτη: άνοδος βασιλείας Αρεύς Β΄(:Αγιάδαι)  
     < Αρεύς Β’ (γιος του Ακροτάτου): 262 π.Χ. – 254 π.Χ. (Αγιάδαι) >  
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262 π.Χ.: Σικελία: οι Ρωμαίοι για να αντιμετωπίσουν την καρχηδονιακή 
αντεπίθεση προελαύνουν σε όλο το πλάτος της Σικελίας  
262 π.Χ.: Σικελία: οι Ρωμαίοι πολιορκούν τον Ακράγαντα (:βάση Καρχηδονίων)  
262 π.Χ.: Σικελία (Ακράγας): οι Ρωμαίοι πολιορκούν τον Ακράγαντα (Α’ 
Καρχηδονιακός πόλεμος) 
262 π.Χ.: Σικελία: πολιορκία Ακράγαντος από Ρωμαίους  (Α’ Καρχηδονιακός 
πόλεμος) 
262 π.Χ.: Σικελία: μάχη στον Ακράγαντα (Ρώμη vs Καρχηδών)  
262 π.Χ.: Σικελία: Ακράγας: κατάληψη από Ρωμαίους  (Α’ Καρχηδονιακός 
πόλεμος) 
262 π.Χ.: Ρώμη: κατάληψη Ακράγαντος  
262 π.Χ.: Σικελία: μετά την κατάκτηση του Ακράγαντος από τους Ρωμαίους, οι 
Καρχηδόνιοι δεν διακινδύνευσαν πλέον μάχες με τον ρωμαϊκό στρατό (Α’ 
Καρχηδονιακός πόλεμος)  
262 π.Χ.: Ρώμη: τώρα αλλάζει την πολιτική της έναντι της Σικελίας  
262 π.Χ.: Ρώμη: απόφαση κατακτήσεως όλης της Σικελίας  
 
 
261 π.Χ.: βασίλειο Σελευκιδών: άνοδος στο θρόνο Αντίοχος Β’, ο Θεός  
261 π.Χ.: Σελευκίδαι: Αντίοχος Β’, ο Θεός ( 261 π.Χ. – 246 π.Χ.)  
   < Αντίοχος Β’, ο Θεός: 261 π.Χ. – 246 π.Χ.  
  < ο Αντίοχος Β’ ο Θεός: ο τρίτος κατά σειράν βασιλεύς της δυναστείας των 
Σελευκιδών>  
  < ο Αντίοχος Β’: γιος του Αντιόχου Α’ και της Στρατονίκης>  
 < Επί Αντιόχου Β’ έγινε ο Β’ Συριακός πόλεμος (260 π.Χ.-253 π.Χ.) έναντι του 
Πτολεμαίου Β’ >  
 < Ο Αντίοχος Β’ ο Θεός στον Β’ Συριακό πόλεμο είχε δημιουργήσει συνασπισμό 
μαζί με τον Αντίγονο τον Γονατά κατά του Πτολεμαίου Β’ >  
  
 
 
261 π.Χ.: Σικελία: ανεπιτυχής εκστρατεία Ρώμης κατά Σικελίας  
261 π.Χ.: Καρχηδών: ο καρχηδονιακός στόλος αποτελείτο από 120 πλοία  
261 π.Χ.: Ρώμη: για να αντιμετωπίσει η Ρώμη τους Καρχηδονίους θα έπρεπε να 
ναυπηγήσει ικανό στόλο (ναυπήγηση στόλου: 260 π.Χ.)  
 
 
260 π.Χ.: Β’ Συριακός πόλεμος (260 π.Χ. – 253 π.Χ.)  
260 π.Χ.: Β’ Συριακός πόλεμος (Σελευκίδαι + Μακεδονία vs Πτολεμαίοι)  
260 π.Χ.:Β’ Συριακός πόλεμος: Αντίοχος Β’, ο Θεός (Σελευκίδαι) μαζί με τον 
Αντίγονο Γονατά (Μακεδονία)  vs Πτολεμαίος Β’, Φιλάδελφος (Πτολεμαίοι)  
260 π.Χ.: Β’ Συριακός πόλεμος: ο Αντίοχος Β’, ο Θεός (Σελευκίδαι) μαζί με τον 
Αντίγονο Γονατά (Μακεδονία) έναντι του Πτολεμαίου Β’ (Αίγυπτος) 
  < Ο Β’ Συριακός πόλεμος λήγει με νίκη του Αντιόχου Β’ και του Αντιγόνου 
Γονατά: 253 π.Χ.> 
 
 
260 π.Χ.: Ρώμη: ο Γναίος Κορνήλιος Σκιπίων, Ασίνας (γιος του Βαρβάτου) 
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ύπατος  
260 π.Χ.: ΄Ρώμη: ο ύπατος Γναίος Κορνήλιος Σκιπίων, Ασίνας πρωτοστάτησε 
μαζί με τον Δουίλιο στην κατασκευή του πρώτου ρωμαϊκού στόλου. Με τον 
στόλο πολεμά τους Καρχηδονίους στον Α’ Καρχηδονιακό πόλεμο  
260 π.Χ.: Ρώμη: ναυπήγηση στόλου: 150 πλοία  
260 π.Χ.: Ρώμη: φτιάχνει στόλο – 150 πλοία  
 
 
 
260 π.Χ.: Σικελία: ναυμαχία στις Μύλες (βόρεια ακτή Σικελίας)  
260 π.Χ.: Σικελία: ναυμαχία στις Μύλες (Ρώμη vs Καρχηδών)  
260 π.Χ.: Σικελία: ναυμαχία στις Μύλες: νίκη Ρωμαϊκού στόλου  
260 π.Χ.: Σικελία: ναυμαχία στις Μύλες (Δουίλιος: ναύαρχος  Ρωμαίων)  
260 π.Χ.: ναυμαχία στις Μύλες: δύναμη ρωμαϊκού στόλου : 150 πλοία  
260 π.Χ.: ναυμαχία στις Μύλες: δύναμη Καρχηδονιακού στόλου: 150 πλοία  
260 π.Χ.: Σικελία: ναυμαχία στις Μύλες (απώλειες Καρχηδονίων: 50 πλοία)  
260 π.Χ.: συνέπειες της ναυμαχίας στις Μύλαι: έδωσε στη Ρώμη την κυριαρχία 
επί σικελικών υδάτων  
 
 
 
259 π.Χ.: Ρώμη: ο Λεύκιος Κορνήλιος Σκιπίων (γιος του Βαρβάτου, αδελφός του 
Ασίνα) ύπατος 
259 π.Χ.: Ρώμη: ύπατος ο Λεύκιος Κορνήλιος Σκιπίων (γιος Βαρβάτου) 
259 π.Χ.: Ρώμη: καταλαμβάνει την Κορσική από τους Καρχηδονίους  
259 π.Χ.: Κορσική: καταλαμβάνεται από Ρώμη (Λεύκιος Κορνήλιος Σκιπίων)  
259 π.Χ.: Κορσική: ο Λεύκιος Κορνήλιος Σκιπίων (ύπατος) καταλαμβάνει την 
Κορσική από τους Καρχηδονίους  
259 π.Χ.: Ρώμη: ο Λεύκιος Κορνήλιος Σκιπίων τιμάται με το αξίωμα του Τιμητή 
(Censor) 
 
 
256 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες : εισάγεται το αγώνισμα: ιπποδρομία με πώλους  
 
 
255 π.Χ.: Β’ Συριακός πόλεμος: ιδιαίτερη ειρήνη μεταξύ του Πτολεμαίου Β’ 
(Πτολεμαίοι) και του Αντιγόνου Γονατά (Μακεδονία)  
 < έτσι ο Πτολεμαίος Β’ έχει να αντιμετωπίσει πλέον μόνον τον Αντίοχο Β’ 
(Σελευκίδαι)  
 
 
 
254 π.Χ.: Σπάρτη: τέλος βασιλείας Αρεύς Β’ (:Αγιάδαι) 
254 π.Χ.: Σπάρτη: άνοδος βασιλείας Λεωνίδας Β’ (:Αγιάδαι) 
 < Λεωνίδας Β’ (εγγονός του Κλεομένους Β’): 254 π.Χ. – 236 π.Χ.  (Αγιάδαι) >  
 < Ο Κλεομένης Β’ (Αγιάδαι) είχε βασιλεύσει από το 370 π.Χ. – 309 π.Χ. >  
 
 
 
254 π.Χ.: Ρώμη: ο Γναίος Κορνήλιος Σκιπίων, Ασίνας ύπατος για 2η φορά  
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254 π.Χ.: Ρώμη: η Ρώμη   καταλαμβάνει την Πάνορμο (Παλέρμο) της Σικελίας 
254 π.Χ.: Σικελία: ο Γναίος Κορνήλιος Σκιπίων, Ασίνας καταλαμβάνει την 
Πάνορμο  
254 π.Χ.: Σικελία: η Πάνορμος (Παλέρμο) στους Ρωμαίους  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
253 π.Χ.: Β’ Συριακός πόλεμος: λήξη Β’ Συριακού πολέμου (260 π.Χ. – 253 π.Χ.)  
253 π.Χ.: Β’ Συριακός πόλεμος: ιδιαίτερη ειρήνη μεταξύ του Πτολεμαίου Β’ 
(Πτολεμαίοι) και  του Αντίγονου Γονατά (Μακεδονία)  
253 π.Χ.: Β’ Συριακός πόλεμος: ειρήνη μεταξύ του Πτολεμαίου Β’ (Πτολεμαίοι) 
και του Αντιόχου Β’ (Σελευκίδαι)  
253 π.Χ.: Β’ Συριακός πόλεμος (νίκη Αντιόχου Β’):  
253 π.Χ.: κέρδη Σελευκιδών από Β’ Συριακό πόλεμο:  
ο  Αντίοχος Β’, ο Θεός (Σελευκίδαι): ανακτά την Φοινίκη και την Μ. Ασία (:που 
τις είχαν χάσει οι Σελευκίδες από τον Α’ Συριακό πόλεμο: 274 π.Χ.-271 π.Χ.)  
 
 
 
 
250 π.Χ.: Αθήναι: Ιστρος, «Συναγωγή των Ατθίδων» ή «Αττικά»  
< Ο Αθηναίος ιστορικός Ιστρος γύρω στα 250 π.Χ. συνέθεση την ¨Συναγωγή των 
Ατθίδων» όπου προχωρούσε σε συγκερασμό των παραλλαγών της αττικής 
παράδοσης, όπως τις είχε συναντήσει σε παλαιότερες Ατθίδες > .  
 
 
246 π.Χ.: Αϊγυπτος (Πτολεμαίοι): άνοδος στο θρόνο Πτολεμαίος Γ’, ο Ευεργέτης  
246 π.Χ.: Αϊγυπτος: Πτολεμαίος Γ’, ο Ευεργέτης (246 π.Χ. – 221 π.Χ.) 
 < Ο Πτολεμαίος Γ’, ο Ευεργέτης είναι ο τρίτος κατά σειράν βασιλεύς του 
ελληνιστικού βασιλείου των Πτολεμαίων  
 Ο Πτολεμαίος Γ’, ο Ευεργέτης: γιος του Πτολεμαίου Β’ και της Αρσινόης (: 
κόρης του Λυσιμάχου)  
< επί των ημερών του Πτολεμαίου Γ’:  Γ’ Συριακός πόλεμος (246 π.Χ. – 221 π.Χ.)  
< επί των ημερών Πτολεμαίου Γ’ (Γ’ Συριακός πόλεμος): Πτολεμαίος Γ’ vs 
Σέλευκος Β’  >  
 
 
246 π.Χ.: βασίλειο Σελευκιδών: άνοδος στο θρόνο Σέλευκος Β’, ο Καλλίνικος  
246 π.Χ.: Σελευκίδαι:  Σέλευκος Β’, ο Καλλίνικος  (246 π.Χ. – 225 π.Χ.)  
246  π.Χ.: Σέλευκος Β’, ο Καλλίνικος άνοδος στο θρόνο Σελευκιδών  
    <  Σέλευκος Β’, ο Καλλίνικος: 246  π.Χ. – 225 π.Χ.  
   < ο Σέλευκος Β’: γιος του Αντιόχου Β’, του Θεού και της Λαοδίκης>  
   < ο Σέλευκος Β’ ενεπλάκη σε δύο πολέμους:  
1) στον Γ’ Συριακό πόλεμο έναντι του Πτολεμαίου Γ’  (246 π.Χ. – 241 π.Χ.)  
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2) στον πόλεμο των δύο αδελφών (293 π.Χ. – 236 π.Χ.) έναντι του αδελφού του 
Αντιόχου Γ’, του Ιέρακος >  

 
 
 
246 π.Χ.: Γ’ Συριακός πόλεμος (246 π.Χ. – 241 π.Χ.) ή Λαοδίκειος πόλεμος  
246 π.Χ.: Γ Συριακός πόλεμος: Σέλευκος Β’, Καλλίνικος (Σελευκίδαι) vs 
Πτολεμαίος Γ’, Ευεργέτης Α’ (Πτολεμαίοι)  
 < Ο Γ’ Συριακός πόλεμος λήγει με ειρήνη του 241 π.Χ.: ουσιαστικά νίκη των 
Σελευκιδών >  
 
 
 
 
 
241 π.Χ.: λήξη Γ’ Συριακού πολέμου  (Σελευκίδαι – Πτολεμαίοι)   (246 π.Χ.-241 
π.Χ.)   
241 π.Χ.: λήξη Γ΄ Συριακού πολέμου: ειρήνη Σελεύκου Β’ και Πτολεμαίου Γ’  
241 π.Χ.: Γ’ Συριακός πόλεμος: ειρήνη μεταξύ Σελεύκου Β’ και Πτολεμαίου Γ’ 
241 π.Χ.: λήξη Γ’ Συριακού πολέμου: ο  Πτολεμαίος Γ’ διατηρεί μόνον:  
        α) την Σελεύκεια εν Πιερία (: ναυτική βάση στη Β. Συρία)  
        β) και κάποια παράλια σημεία στη Θράκη  
 
 
 
241 π.Χ.: λήξη Α’ Καρχηδονιακού πολέμου  (Ρώμη vs Καρχηδών)  
241 π..Χ.: λήξη Α’ Καρχηδονιακού πολέμου (264 π.Χ. – 241 π.Χ.): νίκη Ρώμης 
241 π.Χ.: Α’ Καρχηδονιακός πόλεμος: ειρήνη μεταξύ Ρωμαίων και Καρχηδονίων:  
241 π.Χ.: Οι Καρχηδόνιοι εγκαταλείπουν την Σικελία και τα γύρω μικρά νησιά 
και πληρώνουν πολεμική αποζημίωση  
241 π.Χ.: ειρήνη μεταξύ Ρωμαίων και Καρχηδονίων: η συνθήκη αυτή δεν έθετε 
τις βάσεις μιας πάγιας ειρήνης, αλλά αποτελούσε απλώς μια ένοπλη ανακωχή (: 
Ιστ. Ελλ. Εθν, τ. Ε, σ.10) 
241 π.Χ.: τέλος Α’ Καρχηδονιακός πόλεμος:  οι θετικές συνέπειες για τη Ρώμη:  
α) συμπλήρωση της επικράτησης της Ρώμης στη Σικελία με την προσάρτηση του 
μεγαλύτερου μέρους της από τους Καρχηδονίους  
β) αναγνώριση της θαλασσοκρατορίας της από τους ηττημένους Καρχηδονίους  
 
 
241 π.Χ.: Πέργαμος :τέλος βασιλείας Ευμένη Α’ (263 π.Χ. – 241 π.Χ.) 
 241 π.Χ.: Πέργαμος: άνοδος στο θρόνο Ατταλος Α’, ο Σωτήρ  
   < Ατταλος Α’, ο Σωτήρ (241 π.Χ. – 197 π.Χ. >  
  < Ατταλος Α’, ο Σωτήρ: ο τρίτος βασιλεύς των Ατταλιδών >  
 < ο Ατταλος Α’, ο Σωτήρ διαδέχεται στον θρόνο τον θείο του, τον  Ευμένη Α’.> 
< ο Ατταλος Α’, ο Σωτήρ: ήταν γιος του Αττάλου και της Αντιοχίδος >  
  < ο Ατταλος Α’ ανακηρύσσεται βασιλεύς. Ο Ευμένης Α’ δεν το είχε κάνει. >  
 < ο Ατταλος Α’ :  ανεξαρτητοποίηση από τους Σελευκίδες >   
 < ο Ατταλος Α’, ο Σωτήρ βασίλευσε για 44 χρόνια.>  
< ο Ατταλος Α’, ο Σωτήρ νυμφεύθηκε την Απολλωνίδα 
< ο Ατταλος Α’, ο Σωτήρ με την Απολλωνίδα απέκτησε 4 υιούς: τον Ευμένη Β’, 
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τον Σωτήρα, τον Ατταλο Β’, τον Φιλέταιρο και τον Αθήναιο >  
      < ο Ατταλος Α’, ο Σωτήρ ήταν ο πρώτος βασιλεύς της Περγάμου που αρνήθηκε 
στους Γαλάτες την καταβολή του γαλατικού φόρου (προκειμένου αυτοί να μην 
κάνουν επιδραμές)> 

< ο Ατταλος Α’, ο Σωτήρ νίκησε τους Γαλάτες στην μάχη στον Κάϊκο ποταμό. Εξ 
ού και η προσωνυμία του «Σωτήρ». Στην Πέργαμο ως ανάμνηση αυτής της νίκης 
του ήταν το σύμπλεγμα (γλυπτική) του «θνήσκοντος Γαλάτη»> 
 
 
 
 
 
239 π.Χ.: Μακεδονία (Αντιγονίδαι): άνοδος στο θρόνο ο Δημήτριος Β’  
     < Δημήτριος Β’: 239 π.Χ. – 229 π.Χ. >  
     < Δημήτριος Β’: ο 3ος κατά σειράν των Αντιγονιδών >  
     < Δημήτριος Β’: γιος του Αντιγόνου Β’, Γονατά >  
 
239 π.Χ.: Σελευκίδαι: πόλεμος των δύο αδελφών: Σέλευκος Β’ vs Αντίοχος ο 
Ιέραξ  
239 π.Χ.: Σελευκίδαι: ο πόλεμος των δύο αδελφών (ήταν ο δεύτερος πόλεμος 
στον οποίον ενεπλάκη κατά την βασιλεία του ο Σέλευκος Β’  
 
 
 
 
 
238 π.Χ.: Ρώμη: κατάκτηση Σαρδηνίας  
238 π.Χ.: Σαρδηνία: κατάκτηση από Ρώμη 
 
237 π.Χ.: Ρώμη: κατάκτηση Κορσικής (:Κύρνος) 
237 π.Χ.: Κορσική: κατάκτηση από Ρώμη  
 
237 π.Χ.: Ιβηρία: οι Καρχηδόνιοι στέλνουν τον Αμίλκα να ανακαταλάβη τις 
ιβηρικές τους κτήσεις  
 < τις ιβηρικές τους κτήσεις οι Καρχηδόνιοι τις είχαν απωλέσει με τον Α’ 
Καρχηδονιακό πόλεμος>  
 
 
 
 
 
 
236 π.Χ.: Σπάρτη: τέλος βασιλείας Λεωνίδας Β’ (:Αγιάδαι) 
236 π.Χ.: Σπάρτη: άνοδος βασιλείας Κλεομένης Γ’ (:Αγιάδαι) 
  < Κλεομένης Γ’ (γιος του Λεωνίδα Β’): 236 π.Χ. – 222 π.Χ.  (:Αγιάδαι) >  
 
 
236 π.Χ.: Σελευκίδαι: λήξη του πολέμου των δύο αδελφών (ανάμεσα στον 
Σέλευκο Β’ και τον Αντίοχο τον Ιέρακα)  
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236 π.Χ.: Ρώμη: γένν. Πόπλιος Κορνήλιος Σκιπίων, Αφρικανός, ο πρεσβύτερος  
 < Scipio Africanus Maior: 283 π.Χ. – 183 π.Χ.>  
 
 
 
234 π.Χ.: Ρώμη: γέννηση Κάτων ο Τιμητής  
  < Κάτων, ο Τιμητής (Censor): 234 π.Χ. – 149 π.Χ. >  
 
 
 
231 π.Χ.: Ρώμη συνθήκη συμμαχίας με Μασσαλία  (βλ. σύζευξη με συμμαχία του 
348 π.Χ.) 
 
 
 
 
 
229 π.Χ.: Μακεδονία: άνοδος στο θρόνο Αντίγονος Γ’, ο Δώσων (Αντιγονίδαι) 
   < Αντίγονος Γ’, ο Δώσων: 229 π.Χ. – 221 π.Χ.>  
    < Αντίγονος Γ’, Δώσων: ο 4ος κατά σειράν των Αντιγονιδών>  
    < Αντίγονος Γ’, Δώσων: θείος του Φιλίππου Ε’ / αδελφός του Δημητρίου Β’ / 
γιος του Αντιγόνου Β’, Γονατά >  
    < Αντίγονος Γ’: προσέλαβε το προσωνύμιον «Δώσων»: επειδή θα παρέδιδε την 
εξουσία στον ανηψιό του, τον Φίλιππο Ε’, μόλις ο τελευταίος ενηλικιωνόταν> 
  < Αντίγονος Γ’, Δώσων: πεθαίνει 42 ετών >  
 
229 π.Χ.: Καρχηδών: θάνατος του Αμίλκα  
229 π.Χ.: Καρχηδών: ο Ασδρούβας διάδοχος του Αμίλκα  
229 π.Χ.: Καρχηδών: ο Ασδρούβας εντείνει την πολιτική του προκατόχου του 
(:Αμίλκα) 
 
 
 
228 π.Χ.: Ισθμια: στους αγώνες των Ισθμίων συμμετέχουν πλέον και οι Ρωμαίοι  
228 π.Χ.: Ισθμια: συμμετοχή Ρωμαίων πρέσβεων στα Ισθμια: αυτό συνεπαγόταν 
την αναγνώριση των Ρωμαίων ως κοινωνών του ελληνικού πολιτισμού 
(:εξελληνισμός Ρώμης)  
 
 
228 π.Χ.: Ιλλυρία: καταλαμβάνεται από Ρώμη 
228 π.Χ.: Ρώμη: κατάληψη Ιλλυρίας  
 
 
226 π.Χ.: Μασσαλία: προκαλεί νέα διπλωματική επέμβαση από τη Ρώμη πρό του 
καρχηδονιακού επεκτατισμού  
[ : πρό του κινδύνου ο Ασδρούβας να συνενώσει τις δυνάμεις του με τους 
Γαλάτες, που ήταν εχθροί των Ρωμαίων  <δυνάμεις Ασδρούβα: 50.000 πεζοί, 
6.000 ιππείς> ]  
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226 π.Χ.: συνθήκη του Ιβηρος:  
α) θέτει τον ποταμό Ιβηρα ως όριο της καρχηδονιακής επεκτάσεως στην Ιβηρία  
β) εξασφαλίζει στους Μασσαλιώτες τη διατήρηση του Εμπορίου και της Ρόδης 
γ) η Μασσαλία χάνει όμως οριστικά τις πόλεις: Ημεροσκοπείον, Αλωνίδα, Ακρα 
Λευκή 
δ) η Μασσαλία 
 
 
 
 
225 π.Χ.: Σελευκίδαι: άνοδος στο θρόνο Σέλευκος Γ’, ο Σωτήρ  
225 π.Χ.: Σέλευκος Γ’, ο Σωτήρ: άνοδος στο θρόνο Σελευκιδών (225 π.Χ. – 223 
π.Χ.)  < κατ’ άλλους: 226 π.Χ. – 223 π.Χ. >  
< Σέλευκος Γ’: πρεσβύτερος γιος του Σελεύκου Β’, του Καλλινίκου>  
 < Σέλευκος Γ’, ο Σωτήρ: ο 5ος κατά σειράν βασιλεύς των Σελευκιδών >  
 
 
 
225 π.Χ.: Αθήναι: Αρχίμηλος, Αθηναίος επιγραμματοποιός  (β΄μισό Γ’ αι. π.Χ.)  
 
 
225 π.Χ.: Ρώμη: στρατός 700.000 πεζικό και 70.000 ιππείς (:πηγή: Πολύβιος)  
 
 
223 π.Χ.: Φρυγία: δολοφονείται ο Σέλευκος Γ’, ο Σωτήρ (Σελευκίδαι)  
 
 
223 π.Χ.: Σελευκίδαι: άνοδος στο θρόνο Αντίοχος Γ’, ο Μέγας  
 
223 π.Χ.: Σελευκίδαι:  Αντίοχος Γ, ο Μέγας (223 π.Χ. – 187 π.Χ.)  
< Αντίοχος Γ’, ο Μέγας: νεώτερος γιος του Σελεύκου Β, του Καλλινίκου 
 < Ο Αντίοχος Γ’ διαδέχεται στον θρόνο τον δολοφονηθέντα αδελφό του, τον 
Σέλευκο Γ’>  
< Ο Αντίοχος Γ’, ο Μέγας ήταν ο έκτος κατά σειράν βασιλεύς του ελληνιστικού 
βασιλείου των Σελευκιδών >  
< Ο Αντίοχος Γ’, ο Μέγας στα 220 π.Χ. κατέστειλε την ανταρσία του Μόλωνος  
 < Ο Αντίοχος Γ’, ο Μέγας διεξήγαγε τον Δ’ Συριακό πόλεμο (219 π.Χ. – 216 π.Χ) 
κατά του Πτολεμαίου Δ’, του Φιλοπάτορος>  
< Στα χρόνια 215 π.Χ. – 205 π.Χ.: είναι η περίφημη «Αντιόχου ανάβασις»: 
αντίστοιχο στρατιωτικό επίτευγμα με την «Αλεξάνδρου ανάβασιν»  >  
< Ο Αντίοχος Γ’, ο Μέγας διεξάγει τον Ε’ Συριακό πόλεμο (202 π.Χ.-195 π.Χ.) 
εναντίον του Πτολεμαίου Ε’, του Επιφανούς >  
 
 
 
222 π.Χ.: Ρώμη: ο Γναίος Κορνήλιος Σκιπίων, Κάλβος εκλέγεται ύπαταος  
222 π.Χ.: Ρώμη: Γναίος Κορνήλιος Σκιπίων, Κάλβος (: γιος του Λεύκιου 
Κορνήλιου Σκιπίωνος που είχε διατελέσει ύπατος στα 259 π.Χ.)  
   < ο Γναίος Κορνήλιος Σκιπίων, Κάλβος διακρίθηκε στον πόλεμο κατά των 
Γαλατών >  
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221 π.Χ.: Μακεδονία: άνοδος στο θρόνο Φίλιππος Ε’ (Αντιγονίδαι)  
     < Φίλιππος Ε’: 221 π.Χ. – 179 π.Χ.>  
221 π.Χ.: Μακεδονία: Φίλιππος Ε’ (Αντιγονίδαι): 221 π.Χ. – 179 π.Χ.  
   < Φίλιππος Ε’: ο 5ος κατά σειράν των Αντιγονιδών >  
  < Φίλιππος Ε’: γιος του Δμητρίου Β’>  
   < Φίλιππος Ε’: ανεβαίνει στο θρόνο 17 ετών >  
  < Φίλιππος Ε’: μάχη στις Κυνός Κεφαλές (197 π.Χ): νίκη Φλαμίνιου>  
 
 
 
221 π.Χ.: Αϊγυπτος (Πτολεμαίοι): άνοδος στο θρόνο Πτολεμαίος Δ’, ο Φιλοπάτωρ  
221 π.Χ.: Αϊγυπτος (Πτολεμαίοι):  Πτολεμαίος Δ’ ο Φιλοπάτωρ (221 π.Χ. -204 
π.Χ.)  
 < Ο Πτολεμαίος Δ’, ο Φιλοπάτωρ: ο τέταρτος κατά σειράν βασιλεύς των 
Πτολεμαίων >  
< Ο Πτολεμαίος Δ’, ο Φιλοπάτωρ: γιος του Πτολεμαίου Γ’ και της Βερενίκης 
(:κόρης του Μάγα Α’) >  
< Ο Πτολεμαίος Δ’: νυμφεύεται την Αρσινόη Γ’ (:αμφιθαλή αδελφή του) (: 
υιοθετώντας μη ελληνικό έθιμο/πρακτική, αντιγράφοντας πρακτική ανατολικών 
λαών π.χ. φαραώ της Αιγύπτου (:ενδογαμία) >  
< επί των ημερών του Πτολεμαίου Δ’: Δ’ Συριακός πόλεμος (219 π.Χ. – 216 
π.Χ.) >  
 < Δ’ Συριακός πόλεμος: Πτολεμαίος Δ’ (Πτολεμαίοι) vs Αντίοχος Γ’ 
(Σελευκίδαι) >  
 

 
 

 
 
220 π.Χ:  Ελλάδα: έναρξη Συμμαχικός πόλεμος  
         Συμμαχικός πόλεμος: 220 π.Χ. – 217 π.Χ.  
220 π.Χ.:  Συμμαχικός πόλεμος: Κοινή Συμμαχία (Φίλιππος Ε’, Αίγιο) vs Αιτωλοί  
 < Συμμαχικός πόλεμος: Μακεδονία, Αίγιο vs Αιτωλική Συμπολιτεία >  
< O Συμμαχικός  πόλεμος: λήγει με την ειρήνη της Ναυπάκτου (217 π.Χ.) >  
 
 
220 π.Χ.: Σελευκίδαι: Αντίοχος Γ’, ο Μέγας καταστέλλει ανταρσία του Μόλωνος  
 
 
 
 
 
219 π.Χ.: Δ’ Συριακός πόλεμος (219 π..Χ. – 216 π.Χ.) 
219 π.Χ.: Δ’ Συριακός πόλεμος (Πτολεμαίοι vs Σελευκίδαι)   <: νίκη Πτολεμαίου 
Δ’ >  
219 π.Χ.: Δ’ Συριακός πόλεμος: Σελευκίδαι vs Πτολεμαίοι)  
219 π.Χ.: Δ’ Συριακός πόλεμος: Αντίοχος Γ’, ο Μέγας (Σελευκίδαι) vs 



 

38
9 

Πτολεμαίος Δ’, ο Φιλοπάτωρ (Πτολεμαόι)  
 < Δ’ Συριακός πόλεμος: νίκη Πτολεμαίων  
    Δ’ Συριακός πόλεμος: καθοριστική η μάχη στη Ραφία (217 π.Χ.): νίκη 
Πτολεμαίου Δ’    
< Δ’ Συριακός πόλεμος (219 π.Χ. – 216 π.Χ.): Αντίοχος Γ’, ο Μέγας (Σελευκίδαι) 
vs Πτολεμαίος Δ’, Φιλοπάτορος (Πτολεμαίοι) >  
 < καθοριστική μάχη του Δ’ Συριακού πολέμου: η μάχη στη Ραφία (217 π.Χ.): 
νίκη Πτολεμαίου Δ’ >  
 
 
218 π.Χ.: έναρξη Β’ Καρχηδονιακός πόλεμος (Ρώμη vs Καρχηδών)  
   < Β’ Καρχηδονιακός πόλεμος: 218 π.Χ. – 201 π.Χ. >  
   < B’ Καρχηδονιακός πόλεμος (218-201 π.Χ.): εμπλοκή Ιέρωνος Συρακουσών  
 218 π.Χ.: Ρώμη: η Ρώμη βλέποντας την καρχηδονιακή επέκταση στην Ιβηρία για 
να την περιορίσει εκκινεί τον Β’ Καρχηδονιακό πόλεμο  
218 π.Χ.: Ρώμη: μεγάλες απώλειες στα τρία πρώτα χρόνια του Β’ Καρχηδονιακού 
πολέμου: περίπου 60.000 με 70.000 άνδρες 
218 π.Χ.: η επιτυχία της Ρώμης στον Β’ Καρχηδονιακό πόλεμο οφείλεται κατά 
κύριο λόγο στην υπεροχή της στο στόλο της  
218 π.Χ.: Ρώμη: διαθέτει 160 πολεμικά πλοία (: υπεροχή στον στόλο)  
218 π.Χ.: Καρχηδών: διαθέτει 130 πολεμικά πλοία (: υποδεέστερος του ρωμαϊκού)  
 
 
218 π.Χ.: Ρώμη: Πόπλιος Κορνήλιος Σκιπίων (: γιος του Λεύκιου Κορνήλιου 
Σκιπίωνος/αδελφός του Κάλβου / πατέρας του Σκιπίωνος του Αφρικανού, του 
πρεσβυτέρου): εκλέγεται ύπατος  
218 π.Χ.: Ρώμη: ύπατος ο Πόπλιος Κορνήλιος Σκιπίων 
218 π.Χ.: Ρώμη: ο Πόπλιος Κορνήλιος Σκιπίων επέτυχε πολλές νίκες κατά των 
Καρχηδονίων στην Ισπανία  
 
 
217 π.Χ.: (Δ’ Συριακός πόλεμος):  μάχη στη Ραφία (Παλαιστίνης)  
217 π.Χ.: μάχη στη Ραφία (Παλαιστίνης): η καθοριστική μάχη του Δ’ Συριακού 
πολέμου  
217 π.Χ.: μάχη στη Ραφία: νίκη Πτολεμαίου Δ’ έναντι Αντιόχου Γ’, Μέγα   
217 π.Χ.: μάχη στη Ραφία: ήττα Αντιόχου Γ’, Μέγα   
217 π.Χ.: μάχη στη Ραφία: συνέπειες: λήξη Δ’ Συριακού πολέμου (219 π.Χ. -217 
π.Χ.)  
217 π.Χ./216 π.Χ.: λήξη Δ’ Συριακός πόλεμος :(νίκη Πτολεμαίου Δ’) 
217 π.Χ.: Δ’ Συριακός πόλεμος: τα κέρδη του Πτολεμαίου Δ’:  
Ο Πτολεμαίος Δ’ αποκτα από τον Αντίοχο Γ’ την Κοίλη Συρία (:δηλαδή την νότια 
Συρία και την Παλαιστίνη) 
 
 
 
217 π.Χ.: Ελλάδα: λήξη Συμμαχικού πολέμου (220 π.Χ.-217 π.Χ.): Ειρήνη της 
Ναυπάκτου  
217 π.Χ.: Ελλάδα:  ειρήνη της Ναυπάκτου (λήξη Συμμαχικού πολέμου) 
217 π.Χ.: ειρήνη της Ναυπάκτου: τέλος Συμμαχικού πολέμου (220-217 π.Χ.) 
O Συμμαχικός πόλεμος (220 π.Χ.-217 π.Χ.): Κοινή Συμμαχία Φιλίππου Ε’ – 
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Αιγίου κατά Αιτωλών λήγει με την «ειρήνη της Ναυπάκτου» 
  Ειρήνη της Ναυπάκτου: συνθηκολογούν όλοι  
α) Αιτωλοί: γιατί φοβούνται την ήττα  
β) Φίλιππος Ε’: εντυπωσιασμένος από την νίκη του Αννίβα κατά Ρωμαίων στην 
λίμνη Τρασμένη (217 π.Χ.) σχεδιάζει να εκδιώξει τους Ρωμαίους από τα παράλια 
Ιλλυρίας (: η Ρώμη κατείχε την Ιλλυρία από το 228 π.Χ.)  
 
 
 
 
217 π.Χ.: Ρώμη: οι δώδεκα θεοί, από τους οποίους ζητά βοήθεια το Ρωμαϊκό 
κράτος εναντίον του Αννίβα, ταυτίζονταν με το ελληνικό δωδεκάθεον: 
(εξελληνισμός της Ρώμης): έχοντας κοινούς θεούς άρα οι Ρωμαίοι αποτελούσαν 
μαζί με τους Ελληνες μέλη μιας ενιαίας οικουμένης 
 
 
216 π.Χ.: Σαρδηνία: εξέγερση στη Σαρδηνία κατά Ρωμαίων  
216 π.Χ.: Σαρδηνία: οι Καρχηδόνιοι αποστέλλουν μικρή δύναμη προς ανάκτηση 
της νήσου 
216 π.Χ.: Σαρδηνία: οι Ρωμαίοι χρειάζονται την Σαρδηνία (: σιτοβολών) 
216 π.Χ.: Σαρδηνία: οι Ρωμαίοι αποστέλλουν ισχυρή δύναμη στην νήσο  
216 π.Χ.: Σαρδηνία: οι Ρωμαίοι θέτουν τέρμα στην εξέγερση στη Σαρδηνία  
 
 
216 π.Χ.: μάχη των Καννών: Καρχηδών vs Ρώμη   (Β’ Καρχηδονιακός πόλεμος)  
216 π.Χ.: μάχη των Καννών: νίκη του Αννίβα  
216 π.Χ.: μάχη των Καννών: ήττα Ρώμης  
 
 
 
215  π.Χ.: Αντίοχος Γ’, ο Μέγας: Αντιόχου ανάβασις (215 π.Χ. – 205 π.Χ.)  
215 π.Χ.: Σελευκίδαι: Αντιόχου ανάβασις (215 π.Χ. – 205 π.Χ.) 
       (Αντίστοιχη ανάβασις όπως του Μ. Αλεξάνδρου )  
     ( o Αντίοχος Γ’ με την «ανάβασίν» του χάρη στην νικηφόρο προέλασή του από 
την Περσία και τη Βακτριανή ως τα ινδικά σύνορα αποκατέστησε στην ασιατική 
ήπειρο το κύρος της δυναστείας του.  
  Ο Αντίοχος Γ’ με την «ανάβασίν» του επωνομάσθηκε από τους Ελληνες 
«Μέγας» και απέκτησε φήμη, μικρότερη μόνον εκείνης του Μ. Αλεξάνδρου )  
 
 
 
 
215 π.Χ.: έναρξη Α’ Μακεδονικός πόλεμος  (Ρώμη vs  Φίλιππος Ε’)  
        Α’ Μακεδονικός πόλεμος (215 π.Χ. – 205 π.Χ.)  
       Α’ Μακεδονικός πόλεμος: Φίλιππος Ε’ (Μακεδονία) vs Ρώμη 
     Ο Α’ Μακεδονικός πόλεμος μεσούντος του Β’ Καρχηδονιακού πολέμου (218 
π.Χ.-201 π.Χ.) 
 
 
215 π.Χ.: (έαρ): συμμαχία  Φιλίππου Ε’ (Μακεδονία) – Αννίβα (Καρχηδών)   (Α’ 
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Μακεδονικός πόλεμος) 
215 π.Χ.: Μακεδονία: ο Φίλιππος Ε’ παρακολουθεί την εξέλιξη του Β’ 
Καρχηδονιακού πολέμου (Ρώμη vs Καρχηδών)  
215 π.Χ.: (έαρ): συμμαχία Φιλίππου Ε’ με Αννίβα (Καρχηδών):  
   Ο  Φίλιππος Ε’ θα απέστελλε στον Αννίβα επικουρικό εκστρατευτικό σώμα  
   Ο Αννίβας θα υποστήριζε με τον στόλο του τον Φίλιππο Ε’ στην Αδριατική 
θάλασσα  
215 π.Χ.: Αρατος (Αχαϊκή Συμπολιτεία): αντιδρά στη συμμαχία Φιλίππου Ε’ και 
Αννίβα 
215 π.Χ.: Φίλιππος Ε’: επεμβαίνει στη Μεσσηνία υπέρ δημοκρατικών  
215 π.Χ.: Μεσσηνία: η επέμβαση του Φιλίππου Ε στη Μεσσηνία ανησυχεί τιους 
εύπορους ηγέτες της Αχαϊκής Συμπολιτείας  
215 π.Χ.: Αδριατική θάλασσα: εμφάνιση ρωμαϊκής μοίρας στην Αδριατική  
215 π.Χ.: Αδριατική θάλασσα: Ο Φίλιππος Ε’ δεν διέθετε πλοία ώστε να 
αντιμετωπίσει τον ρωμαϊκό στόλο  
215 π.Χ.: ο Αννίβας δεν βοηθά τον Φίλιππο Ε’  
215 π.Χ.: άχρηστη η συνθήκη μεταξύ Φιλίππου Ε’ και Αννίβα (:έαρ 215 π.Χ.) 
215 π.Χ.: Φίλιππος Ε’: προβλήματα οικονομικά . αδυναμία συγκρότησης στόλου. 
Χωρίς στόλο, αδυναμία για επιχειρήσεις σε  παράλια της Ιλλυρίας  
 
 
215 π.Χ.: Σικελία: Συρακούσαι: ο Ιρώνυμος (: εγγονός και διάδοχος του Ιέρωνος) 
215 π.Χ.: Σικελία (Συρακούσαι): ο Ιρώνυμος αλλάζει πολιτική έναντι της Ρώμης 
σε σχέση με τον προκάτοχό του, Ιέρωνα  
215 π.Χ.: Σικελία (Συρακούσαι): ο Ιρώνυμος από την φιλορωμαϊκή πολιτική του 
Ιέρωνος μεταστρέφεται σε φιλοκαρχηδονιακή πολιτική  
215 π.Χ.: Σικελία (Συρακούσαι) :ο Ιρώνυμος επηρεασμένος από την νίκη των 
Καννών, του Αννίβα κατά της Ρώμης, και τις δελεαστικές προτάσεις των 
Καρχηδονίων που του έταζαν την μισή ρωμαϊκή Σικελία συμπράττει με 
Καρχηδόνα  
215 π.Χ.: Σικελία: συμμαχία Συρακουσών (Ιρωνύμου) με Καρχηδόνα  
215 π.Χ.: Σικελία (Συρακούσαι): δολοφονία Ιρωνύμου  
215π.Χ.: Σικελία (Συρακούσαι): δημοκρατική κυβέρνηση διαδέχεται τον Ιρώνυμο  
215 π.Χ.: Σικελία (Συρακούσαι): η νέα δημοκρατική κυβέρνηση αλλάζει πολιτική: 
επανέρχεται σε φιλορωμαϊκή πολιτική  
215 π.Χ. – 213 π.Χ.: Σικελία (Συρακούσαι): αλλάζει σε λίγο και πάλι η 
διακυβέρνηση και η στάση της πολιτικής των Συρακουσών έναντι της Ρώμης και 
της Καρχηδόνος  
 
 
214 π.Χ.: Σικελία: Λεοντίνοι: ο Κλαύδιος Μάρκελλος λεηλατεί τους Λεοντίνους  
214 π.Χ.: Σικελία: Λεοντίνοι: άγρια σφαγή των κατοίκων από τον Κλαύδιο 
Μάρκελλο  
 
 
214 π.Χ.: 2ο έτος Α’ Μακεδονικού πολέμου (215 π.Χ. – 205 π.Χ.)   
214 π.Χ.: Απολλωνία (Ηπειρος): (Α’ Μακεδονικός πόλεμος)  
214 π.Χ.: (Ηπειρος) Απολλωνία: ανεπιτυχής απόπειρα κατάληψής της από 
Φίλιππο Ε’ (Α’ Μακεδονικός πόλεμος) 
214 π.Χ.: Απολλωνία: ανεπιτυχής προσπάθεια κατάληψής της από Φίλιππο Ε’  
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214 π.Χ:  Ιλλυρία: ο Ρωμαίος ναύαρχος Βαλέριος Λαβίνιος (Valerius Lavinius) 
αποβιβάζει μικρή στρατιωτική δύναμη στην περιοχή του Φιλίππου Ε’ που 
βρισκόταν προς την Αδριατική  
 
 
 
213 π.Χ.: 3ο έτος Α’ Μακεδονικού πολέμου (215 π.Χ. – 205 π.Χ.)  
213 π.Χ.: Φίλιππος Ε’: διεισδύει στην Ιλλυρία από ξηράς    (Α’ Μακεδονικός 
πόλεμος)  
 
 
213 π.Χ.: Ρώμη: συνέχεια Β’ Καρχηδονιακού πολέμου  (218 π.Χ. – 201 π.Χ.)  
213 π.Χ.: Ρώμη: την δεκαετία 213 π.Χ. -203 π.Χ. η Ρώμη διατηρεί υπό τα όπλα 
200.000 άνδρες, και στόλο από 200 πολεμικά πλοία  
 
 
213 π.Χ.: Σικελία: (Συρακούσαι): οι Συρακούσαι απαντούν στην άγρια σφαγή του 
Κλαύδιου Μαρκέλλου κατά των Λεοντίνων με σφαγή όλων των οπαδών των 
Ρωμαίων στην πόλη τους 
213 π.Χ.: Συρακούσαι: αλλαγή εξωτερικής πολιτικής – τώρα: υπέρ Καρχηδόνος   
213 π.Χ.: Συρακούσαι: ανανέωση Καρχηδονοσυρακουσιακής συμμαχίας του 
Ιρωνύμου (215 π.Χ.)  
 
 
213 π.Χ.: Σικελία (Συρακούσαι): Ο Κλαύδιος Μάρκελλος πολιορκεί Συρακούσες  
213 π.Χ.: Συρακούσαι: πολιορκία Συρακουσών από Κλαύδιο Μάρκελλο  
213 π.Χ.: Συρακούσαι: τα τείχη της πόλεως είχαν ενισχυθεί επί Ιέρωνος  
213 π.Χ.: Συρακούσαι: βλητικά μηχανήματα του Αρχιμήδους  
213 π.Χ.: Συρακούσαι: αποτυχία επιθέσεων Ρωμαίων (Κλαύδιου Μαρκέλλου) 
κατά Συρακουσών  
213 π.Χ.: Συρακούσαι: η πολιορκία από Κλαύδιο Μάρκελλο ουσιαστική 
αποτυγχάνει και αντικαθίσταται από ατελέσφορο αποκλεισμό  
213 π.Χ.: Σικελία: η Καρχηδών εφοδιάζει με δύναμη 30.000 ανδρών τους 
Συρακουσίους  
213 π.Χ.: Σικελία: η Καρχηδών κάνει βάση τον Ακράγαντα (30.000 άνδρες)  
213 π.Χ.: Σικελία: Εννα: σφαγή κατοίκων Εννας από Ρωμαίους  
213 π.Χ.: Σικελία: η σφαγή των κατοίκων της Εννας από τους Ρωμαίους 
στρέφουν τους Ελληνες κατά των Ρωμαίων  
213 π.Χ.: Σικελία: η μία μετά την άλλη ελληνικές πόλεις στρέφονται με το πλευρό 
των Καρχηδονίων και κατά της Ρώμης  
213 π.Χ.: Σικελία: η θέση του Κλαύδιου Μάρκελλου στα χρόνια 213 π.Χ.-212 
π.Χ. γίνεται αντίστοιχη με εκείνην του Νικία στα 413 π.Χ.  
213 π.Χ.: Σικελία: ο Κλαύδιος Μάρκελλος από πολορκητής γίνεται 
πολιορκούμενος  
 
212 π.Χ.: 4ο έτος Α’ Μακεδονικού πολέμου (215 π.Χ. – 205 π.Χ.)  
212 π.Χ.: (Σεπ): Ρώμη συμμαχεί με Αιτωλούς   (Α’ Μακεδονικός πόλεμος) κατά 
Φιλίππου Ε’  
212 π.Χ.: Ρώμη συμμαχεί με Ατταλο Α’ (:βασιλιά της Περγάμου)   (Α’ 
Μακεδονικός πόλεμος) 
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212 π.Χ.: (Α’ Μακεδονικός πόλεμος): Φίλιππος Ε’: δέχεται πολυμέτωπη επίθεση 
από: Ιλλυριούς, Δαρδάνους, Μεσσηνίους, Σπαρτιάτες, Ηλείους, Ατταλο Α’ 
(Περγάμου), Ρωμαίους 
212 π.Χ.: (Α’ Μακεδονικός πόλεμος): ο Φίλιππος Ε’ (Μακεδονία) κατορθώνει να 
αποκρούσει την πολυμέτωπη επίθεση από Ιλλυριούς, Δαρδάνους, Μεσσηνίους, 
Σπαρτιάτες, Ηλείους, Ατταλο Α’ (Περγάμου), Ρωμαίους 
 
  
212 π.Χ.: (Α’ Μακεδονικός πόλεμος): ο Φίλιππος Ε’ (Μακεδονίας) αποκρούει την 
κοινή πολυμέτωπη επίθεση εναντίον του  
 
 
212 π.Χ.: Σικελία: (Συρακούσαι): συνεχίζεται ο αποκλεισμός των Συρακουσών 
από Κλαύδιο Μάρκελλο  
212 π.Χ.: Συρακούσαι: ο Κλαύδιος Μάρκελλος κατέλαβε με νυχτερινή έφοδο τις 
εξωτερικές οχυρώσεις των Συρακουσών  
212 π.Χ.: Συρακούσαι: η Καρχηδών αποστέλλει ενισχύσεις προς τους 
Συρακουσίους  
212 π.Χ.: Συρακούσαι: ο καρχηδονιακός στρατός (ενίσχυση προς Συρακούσες) 
αποδεκατίστηκε από τους ελώδεις πυρετούς που ενδημούσαν στα νότια προάστια 
των Συρακουσών  
 
 
 
211 π.Χ.: Σικελία: (Συρακούσαι): πτώση Συρακουσών σε Ρωμαίους  
211 π.Χ.: Σικελία: αι Συρακούσαι παραδίδονται με προδοσία στους Ρωμαίους  
211 π.Χ.: Σικελία: αι Συρακούσαι  πέφτουν στον Κλαύδιο Μάρκελλο  
211 π.Χ.: Συρακούσαι: ο Κλαύδιος Μάρκελλος αθετεί τις υποσχέσεις του προς 
Συρακουσίους 
211 π.Χ.: Συρακούσαι: διαρπαγή και λεληλασία πόλεως από στρατεύματα 
Κλαύδιου Μάρκελλου  
211 π.Χ.: Συρακούσαι: ο Αρχιμήδης φονεύεται κατά την διαρπαγή της πόλεως 
από τα ρωμαϊκά στρατεύματα  
 
 
211 π.Χ.: Ρώμη: θάνατος Γναίου Κορνηλίου Σκιπίωνος (Κάλβου)  
 
 
211 π.Χ.: Ισπανία: θάνατος του Πόπλιου Κορνηλίου Σκιπίωνος  
 
 
210 π.Χ.: Σικελία: ο Ακράγας πέφτει εκ νέου στα χέρια των Ρωμαίων  
210 π.Χ.: Σικελία: υποταγή Σικελίας σε Ρώμη  
 
 
207 π.Χ.: 9ο έτος Α’ Μακεδονικός πόλεμος:  (215 π.Χ. – 205 π.Χ.)  
207 π.Χ.: εξασθένηση ρωμαϊκού συνασπισμού κατά Φιλίππου Ε’ (Α’ Μακ. πόλ) 
207 π.Χ.: εξασθένηση ρωμαϊκού συνασπισμού κατά Φιλίππου Ε’ γιατι οι Ρωμαίοι 
αποσύρουν τον  στόλο τους λόγω του πολέμου με τον Αννίβα (Α’ Μακ. πόλ) 
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207 π.Χ.: (Α’ Μακεδονικός πόλεμος): εξασθένηση ρωμαϊκού συνασπισμού κατά 
Φιλίππου Ε’  
207 π.Χ.: (Α’ Μακεδονικός πόλεμος): οι Ρωμαίοι αναγκάζονται να αποσύρουν 
τον στόλο τους λόγω του πολέμου τους με τον Αννίβα (: συνέπεια τούτου η 
εξασθένηση του κοινού συνασπισμού κατά του Φιλίππου Ε’)  
 
207 π.Χ.: Αίγυπτος: οι Πτολεμαίοι αντιμετωπίζουν δύο εστίες αντίστασης στην 
Αίγυπτο  
207 π.Χ.: Αίγυπτος: πρώτη εστία αντίστασης κατά Πτολεμαίων: στο Δέλτα του 
Νείλου (ελώδης περιοχή προσφερόμενη για ανταρτοπόλεμο) 
207 π.Χ.: Αίγυπτος: δεύτερη εστία αντίστασης κατά Πτολεμαίων: Ανω Αίγυπτος: 
ο ιθαγενής φαραώ Αγχμαχις  
 
206 π.Χ.: Σπάρτη: Νάβις : επιβάλλει προσωπική εξουσία (:τυραννία) 
206 π.Χ.: Σπάρτη: ο Νάβις επιβάλλει ιδιότυπη τυραννία  
 
 
206 π.Χ.:  10ο έτος Α’ Μακεδονικού πολέμου  
206 π.Χ.: Αιτωλοί: συνθηκολολογούν με Φίλιππο Ε’ (Μακεδονίας) (Α’ 
Μακεδονικός πόλεμος) 
206 π.Χ.: Ελλάδα: συνθηκολόγηση Αιτωλών με Φίλιππο Ε’ (Α’ Μακεδονικός 
πόλεμος)  
 < Οι Αιτωλοί χάνουν τις κτήσεις τους σε: Θεσσαλία, Δυτική  Λοκρίδα, Φωκίδα. >  
 
205 π.Χ.: τέλος Α’ Μακεδονικού πολέμου (215 π.Χ. – 205 π.Χ.): ειρήνη της 
Φοινίκης  
205 π.Χ.: ειρήνη της Φοινίκης (Ηπειρος): Φίλιππος Ε’ – Ρώμη  (Α’ 
Μακεδονικός πόλεμος)  
      Η Φοινίκη : πρωτεύοσα του «Ηπειρωτικού Κοινού»  
Με την ειρήνη της Φοινίκης : τέλος του Α’ Μακεδονικού πολέμου (215-205 
π.Χ.) 
Με την ειρήνη της Φοινίκης συνθηκολογούν οι δύο τελικοί αντίπαλοι του Α’ 
Μακεδονικού πολέμου: ο Φίλιππος Ε’ (Μακεδονία) και η Ρώμη  
Ο Φίλιππος Ε’ αποδέχθηκε την σύναψη ειρήνης με Ρωμαίους έναντι ασημάντων 
εδαφικών παραχωρήσεων  
Ο Α’ Μακεδονικός πόλεμος αποτυχία του Φιλίππου Ε’: δεν εκδίωξε τη Ρώμη από 
την Ιλλυρία 
 
 
 
205 π.Χ.: Ρώμη: ο Σκιπίων ο Αφρικανός ο πρεσβύτερος εκλέγεται ύπατος  
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204 π.Χ.: Αϊγυπτος (Πτολεμαίοι): άνοδος στο θρόνο του Πτολεμαίου Ε’, του 
Επιφανούς  
204 π.Χ.: Αϊγυπτος: Πτολεμαίος Ε’, ο Επιφανής (204 π.Χ. – 180 π.Χ.)  
 < Ο Πτολεμαίος Ε’, Επιφανής: ο πέμπτος κατά σειράν βασιλεύς δυναστείας 
Πτολεμαίων> 
< Ο Πτολεμαίος Ε’, Επιφανής: γιος του Πτολεμαίου Δ’ και της Αρσινόης > 
< Ο Πτολεμαίος Ε’: νυμφεύεται την την Κλεοπάτρα Α’ (:κόρη του Αντιόχου Γ’, 
των Σελευκιδών στα 195 π.Χ. >  
 
204 π.Χ.: Ρώμη: στέλνει στρατιωτική δύναμη στην Αφρική (Σκιπίων Αφρικανός 
πρεσβύτερος) 
204 π.Χ.: Αφρική: ο Σκιπίων ο Αφρικανός ο πρεσβύτερος αποβιβάζεται στην 
Αφρική με δύναμη 35.000 ανδρών  
 
 
 
203 π.Χ.: Καρχηδών: ανακαλεί τον Αννίβα από την Ιταλία (λόγω της απόβασης 
του Σκιπίωνος του Αφρικανού)  
 
203 π.Χ.: Αίγυπτος: εξέγερση του λαού (κατά της Αγαθόκλειας της Σαμίας) 
203 π.Χ.: Αίγυπτος: φόνος της Αγαθόκλειας, της Σαμίας (αυλητρίδος, 
ορχηστρίδος) 
203 π.Χ.: Αίγυπτος: εξέγερση του λαού < ο εξεγερρμένος λαός φονεύει την 
Αγαθόκλεια, τη Σαμία, αυλητρίδα και ορχηστρίδα, ερωμένη του βασιλιά 
Πτολεμαίου του Φιλοπάτορος, η οποία με τη βοήθεια της μητέρας της, Οινάνθης, 
ασκούσε μεγάλη επιρροή στον Πτολεμαίο τον Φιλοπάτορα  
 
 
 
 
202 π.Χ.: έναρξη Ε’ Συριακού πολέμου (Κράτος Σελευκιδών)  
 
 
202 π.Χ.: Ε’ Συριακός πόλεμος: πρώτη προτεινόμενη χρονολογία:  (202 π.Χ. – 
195 π.Χ.  
202 π.Χ.: Ε’ Συριακός πόλεμος: (άλλη προτεινόμενη χρονολογία):  (202 π.Χ. – 
200 π.Χ.)  
202 π.Χ.: Ε’ Συριακός πόλεμος (Σελευκίδαι vs Πτολεμαίοι)  
Ε’ Συριακός πόλεμος: 1η ημερομηνία: 202 π.Χ. – 200 π.Χ. 
Ε’ Συριακός πόλεμος: 2η ημερομηνία: 201 π.Χ. – 195 π.Χ.  
 < Ε’ Συριακός πόλεμος: Αντίοχος Γ’, ο Μέγας  (Σελευκίδαι) vs Πτολεμαίος Ε’, ο 
Επιφανής  >  
< Ε’ Συριακός  πόλεμος (202 π.Χ. – 195 π.Χ.): Αντίοχος Γ’, ο Μέγας vs 
Πτολεμαίος Ε’. Επιφανής >  
 < Ο Ε’ Συριακός πόλεμος λήγει με νίκη του Αντιόχου Γ’, του Μέγα : 195 π.Χ. >  
 < Ο Αντίοχος Γ’, ο Μέγας αποκτά: την Κοίλη Συρία και την Φοινίκη >  
 
202 π.Χ.: «μυστικό σύμφωνο» Αντιόχου Γ΄ (Σελευκίδαι) και Φιλίππου Ε’ 
(Μακεδονία)  εναντίον του Πτολεμαίου Ε’ (Αίγυπτος) < Πτολεμαίος Ε’: ανήλικος>  
«μυστικό σύμφωνο»: ο Αντίοχος Γ’ θυσιάζει, προσωρινά, τα δικαιώματά του στα 



 

39
6 

δυτικά παράλια της Μ. Ασίας και στη Θράκη  
«μυστικό σύμφωνο»: ο Αντίοχος Γ’ σχεδιάζει την προσάρτηση της Κοίλης Συρίας 
(από τους Πτολεμαίους) 
«μυστικό σύμφωνο»: συνέπειά του ο Β’ Μακεδονικός πόλεμος  
 
 
202 π.Χ.: Ε’ Συριακός πόλεμος (202 π.Χ. -  
202 π.Χ.: 1ο έτος του Ε’ Συριακού πολέμου (Αντίοχος Γ’ (Σελευκίδαι) vs 
Πτολεμαίος Ε’ (Πτολεμαίοι)   
202 π.Χ.: (έαρ): Αντίοχος Γ’ (Σελευκίδαι) εισβάλλει σε Κοίλη Συρία Συρία   
  < Ο Αντίοχος Γ’ είχε εγκαταλείψει προσωρινά την Κοίλη Συρία μετά την μάχη 
της Ραφίας (217 π.Χ.) >  
 
202 π.Χ.: (φθιν): Αίγυπτος: εσωτερική κρίση  
202 π.Χ.: (φθιν): Αίγυπτος: συνεχίζεται η ανταρσία των ιθαγενών  
202 π.Χ.: (φθιν): Αίγυπτος: ο Τληπόλεμος (:επίτροπος του ανήλικου βασιλέως 
Πτολεμαίου Ε’) επικρατεί και εξουδετερώνει τους πολιτικούς του αντιπάλους  
202 π.Χ.: Κοίλη Συρία: η προέλαση του Αντιόχου Γ’ βρίσκει αξιόλογη αντίσταση  
 
 
202 π.Χ.: μάχη της Ζάμας: τέλος Β’ Καρχηδονιακού πολέμου  (218 π.Χ.-201 π.Χ.)  
202 π.Χ.: μάχη της Ζάμας: Ρώμη vs Καρχηδών  
202 π.Χ.: μάχη της Ζάμας: νίκη της Ρώμης  
202 π.Χ.: μάχη της Ζάμας: Σκιπίων vs Αννίβας  
202 π.Χ.: μάχη της Ζάμας: ο Σκιπίων ο Αφρικανός ο πρεσβύτερος νικά τον 
Αννίβα  
 
 
 
202 π.Χ.: (μετά την μάχη της Ζάμας): η Καρχηδών γίνεται υποτελής στη Ρώμη  
 
 
 
 
 
 
201 π.Χ.: Ρώμη: η κυρίαρχη πλέον ηγεμονική δύναμη στη Δύση 
201 π.Χ.: Ρώμη: Η Ρώμη ελέγχει όλη την δυτική Μεσόγειο:  
α) η Καρχηδών:  συμβατικά μόνον μπορεί πλέον να θεωρηθεί ως ανεξάρτητο 
κράτος 
β) η Μασσαλία: ανεξάρτητο κράτος μεν αλλά προσδεδεμένη με συμμαχίες με τη 
Ρώμη  
γ) οι Νομάδες: προσδεδεμένοι με συμμαχίες με τη Ρώμη  
201 π.Χ.: Ρώμη: ελέγχει έκταση 200.000 τ.χλμ και πληθυσμό 5.000.000 κατοίκων  
201 π.Χ.: Ρώμη: δύναμη στρατού της: 14 λεγεώνες, 100 μεγάλα πολεμικά πλοία  
 
 
 
 
201 π.Χ.: Κοίλη Συρία: 2ο έτος Ε’ Συριακού πολέμου (Αντίοχος Γ’ vs Πτολεμαίος 
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Ε’)  
201 π.Χ.: Ε’ Συριακός πόλεμος: εισβολή Αντιόχου Γ’, Μέγα  στην Κοίλη Συρία  
201 π.Χ.: Ε’ Συριακός πόλεμος: Κοίλη Συρία: ο Αντίοχος Γ’, Μέγας είχε 
απωλέσει την Κοίλη Συρία κατά τον Δ’ Συριακό πόλεμο (219 π.Χ. – 217/216 π.Χ.)  
201 π.Χ.: (έαρ): Κοίλη Συρία: ο Αντίοχος Γ’ καταλαμβάνει  όλη σχεδόν την 
Κοίλη Συρία  
201 π.Χ.: Γάζα: ο Αντίοχος Γ’ φθάνει μέχρι την Γάζα   (Ε’ Συριακός πόλεμος)  
201 π.Χ.: Γάζα: πολιορκία από Αντίοχο Γ’ (Σελευκίδαι)    (Ε’ Συριακός πόλεμος)  
201 π.Χ.: Γάζα: σθεναρή αντίσταση κατά της πολιορκίας του Αντιόχου Γ’  
201 π.Χ.: (φθιν): Γάζα: κατάληψη από Αντίοχο Γ’   (Ε’ Συριακός πόλεμος)  
201 π.Χ.: Ε’ Συριακός πόλεμος: ο Αντίοχος Γ’, Μέγας καταλαμβάνει Φοινίκη  
 
 
201 π.Χ.: Αίγυπτος: ανατροπή του Τληπολέμου (: επιτρόπου του ανηλίκου 
βασιλέως Πτολεμαίου Ε’) 
201 π.Χ.: Αίγυπτος: Αριστομένης, ο Ακαρνάνας ανατρέπει τον Τληπόλεμο  
201 π.Χ.: Αίγυπτος: αντεπίθεση δυνάμεων των Πτολεμαίων (Σκόπας) κατά του 
Αντιόχου Γ’  
201 π.Χ.: (χειμών): αντεπίθεση Αιγυπτιακών στρατευμάτων στην Κοίλη Συρία 
(Σκόπας)  
201 π.Χ.: (χειμών): Κοίλη Συρία: ο Σκόπας, (Αιτωλός στρατηγός) με 
μισθοφόρους ανακαταλαμβάνει το νότιο τμήμα της Κοίλης Συρίας από τον 
Αντίοχο Γ’ (Σελευκίδαι)  
201 π.Χ.: (χειμών): οι Πτολεμαίοι (Σκόπας) ανακαταλαμβάνουν νότιο τμήμα 
Κοίλης Συρίας  
201 π.Χ.; (χειμών): Σκόπας, ο Αιτωλός, τοποθετεί φρουρές στις σημαντικώτερες 
ακροπόλεις (: Ιεροσόλυμα) 
201 π.Χ.: (χειμών): Σκόπας, ο Αιτωλός: επιστρέφει νικητής στην Αίγυπτο  
 
 
201 π.Χ.: Αίγυπτος: επανάσταση των ιθαγενών (Αγχχμαχις)  
201 π.Χ.: Αίγυπτος: στην Ανω Αίγυπτο ο ιθαγενής φαρά Αγχμαχις εγκαθιδρύει 
την εξουσία του στην Ανω Αίγυπτο βοηθούμενος από τον βασιλέα των Αιθιόπων 
Ασεχραμάν  
201 π.Χ.: Αίγυπτος: ο Αγχμαχις (ιθαγενής φαραώ) επιβάλλει την εξουσία του 
στην Ανω Αίγυπτο από το 201 π.Χ. έως και το 187 π.Χ. 
 
 
200 π.Χ.: 3ο έτος του Ε’ Συριακού πολέμου (Αντίοχος Γ’  vs   Πτολεμαίος Ε’)  
200 π.Χ.: 3ο έτος του Ε΄ Συριακού πολέμου (Σελευκίδαι vs Πτολεμαίοι)  
200 π.Χ.: (έαρ): Αντίοχος Γ’ προελαύνει και πάλι στην Κοίλη Συρία  
200 π.Χ.: μάχη στο Πάνιο: Αντίοχος Γ’  (Σελευκίδαι) vs Σκόπας, ο Αιτωλός 
(Πτολεμαίοι)  
   < Πάνιο: κοντά στις πηγές του Ιορδάνη ποταμού, υψίπεδο του Golan) >  
200 π.Χ.: μάχη στο Πάνιο: Σελευκίδαι  vs  Πτολεμαίοι  (Ε’ Συριακός πόλεμος)  
200 π.Χ.: μάχη στο Πάνιο: νίκη Αντιόχου Γ’ (νίκη Σελευκιδών) 
200 π.Χ.: μάχη στο Πάνιο: ήττα Σκόπα (Πτολεμαίοι)  
200 π.Χ.: μάχη στο Πάνιο: με τη συνδυασμένη επίθεση των ελεφάντων του 
Αντιόχου Γ’ και των κατάφρακτων ιππέων του Αντιόχου Γ’ συντρίβεται η 
πτολεμαϊκή φάλαγξ  
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200 π.Χ.: (μετά την μάχη στο Πάνιο): ο ηττηθείς Σκόπας με 10.000 διασωθέντες 
ζητά καταφύγιο στη Σιδώνα 
200 π.Χ.: (μετά την μάχη στο Πάνιον): ο Αντίοχος Γ’ (Σελευκίδαι) κατακτά την 
Βατανέα, την Σαμάρεια, τα Αβιλα, τα Γάδαρα,  και την Ιουδαία.  
200 π.Χ.: Σιδών: εκεί εγκλείεται ο Σκόπας με 10.000 διασωθέντες άνδρες του  
200 π.Χ.: Σιδών: πολιορκία από Αντίοχο Γ’ (Σελευκίδαι)  
200 π.Χ.: Σιδών: ο Αντίοχος Γ’ πολιορκεί τις έγκλειστες πτολεμαϊκές δυνάμεις 
που είχαν ως αρχηγό τους τον Σκόπα, τον Αιτωλό  
200 π.Χ.: Σιδών: φθάνει συγκλητική αντιπροσωπεία από τη Ρώμη για να 
συμφιλιώσει τον Αντίοχο Γ’ με τον Πτολεμαίο Ε’   
200 π.Χ.: (θέρος): Σιδών: έξω από τα τείχη της Σιδώνος συναντάται ο Αντίοχος Γ’ 
με αντιπροσωπεία που ήρθε από τη Ρώμη  
200 π.Χ.: Σιδών: η πολιορκία κρατά ένα χρόνο  (Αντίοχος Γ’ (Σελευκίδαι) vs 
Σκόπας (Πτολεμαίοι) 
 
 
 
 
200 π.Χ.: Ολυμπιακοί αγώνες: εισάγεται το αγώνισμα: παγκράτιο παίδων  
 
 
200 π.Χ.: - 194 π.Χ.: σύγκρουση ελληνιστικών κρατών και Ρώμης 
 
200 π.Χ.: Ρώμη: εκκινεί η επεκτατική πολιτική της Ρώμης προς ανατολάς  
 < Η Ρώμη: κυρίαρχος ήδη της ιταλικής χερσονήσου, της Σικελίας, της Σαρδηνίας, 
της Κορσικής, έχει επεκτείνει την εξουσία της στις ακτές της Ισπανίας>  
 
 
Β’ Μακεδονικός πόλεμος: 200 π.Χ. – 197 π.Χ.  
Αίτια Β’ Μακεδονικού πολέμου: η επεκτατική πολιτική του Φιλίππου Β’ 
οδήγησαν πολλά εληνικά κράτη εναντίον του και τα ώθησαν να ζητήσουν την 
βοήθεια της Ρώμης  
συνέπειες Β’ Μακεδονικού πολέμου: η εξασθένηση και η απομόνωση του 
κράτους των Μακεδόνων  
  
200 π.Χ.: 1ο έτος Β’ Μακεδονικού πολέμου  
200 π.Χ.: εκστρατεία της Ρώμης στην Ηπειρο  
200 π.Χ.: Ηπειρος: οι Ρωμαίοι εκστρατεύουν στην Ηπειρο  
200 π.Χ.: (Σεπ): Ο Πόπλιος Σουλπίκιος απιβιβάζεται στην Απολλωνία της Β. 
Ηπείρου  
200 π.Χ.: ο Πόπλιος Σουλπίκιος ερημώνει χωριά της Μακεδονίας  
200 π.Χ.: Αθήναι: οι Αθηναίοι αποκρούουν επιδρομές Μακεδόνων 
200 π.Χ.: Αθήναι: επιδρομές Μακεδονικών φρουρών Ακροκορίνθου και 
Χαλκίδος  
200 π.Χ.: Αθήναι: αποκρούουν την επίθεση μακεδονικού στόλου του Ευβοϊκού 
κόλπου  
200 π.Χ.: (Οκτ): η Αθήνα ζητά την βοήθεια του Πόπλιου Σουλπίκιου (Ρώμης) 
200 π.Χ.: (Οκτ) Πειραιάς: ο Γάϊος Κλαύδιος Κέντων στον Πειραιά  
 
200 π.Χ.: (Οκτ): Πειραιάς: ο Γάϊος Κλαύδιος Κέντων (ρωμαϊκός στόλος) 
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αποπλέει από τον Πειραιά για να επιτεθεί στην Χαλκίδα  
200 π.Χ.: Χαλκίδα: πέφτει στην επίθεση του στόλου του Κέντωνος (ρωμαϊκού 
στόλου) 
200 π.Χ.: Χαλκίδα: η Μακεδονική φρουρά είχε εξασθενήσει από τις επιθέσεις 
στην Αττική  
200 π.Χ.: Χαλκίδα: θάνατος του Σώπατρου, του Μακεδόνα διοικητή της 
Μακεδονικής φρουράς  
200 π.Χ.: Χαλκίδα: ο Κέντων απελευθερώνει αιχμαλώτους  
200 π.Χ.: ο Κέντων μετά την κατάκτηση της Χαλκίδος επιστρέφει στον Πειραιά   
 
200 π.Χ.: επέμβαση του Φιλίππου Ε’ στην Νότιο Ελλάδα  (Οκτ-Νοε 200 π.Χ.)  
200 π.Χ.: Μακεδονία: ο Φίλιππος Ε’ αφήνει στον στρατηγό Αθηναγόρα την 
άμυνα των βορείων συνόρων της Μακεδονίας 
200 π.Χ.: Μακεδονία: ο Φίλιππος Ε’ μεταβαίνει στη Δημητριάδα  
    < Δημητριάδα: πολεμικό φρούριο και ναύσταθμος Μακεδόνων >  
200 π.Χ.: (Οκτ): μετά την πτώση της Χαλκίδος στους Ρωμαίους: Ο Φίλιππος 
κατευθύνεται προς την Χαλκίδα  
200 π.Χ.: Χαλκίδα: πυρκαϊά στη Χαλκίδα (καταστροφή Χαλκίδος) 
200 π.Χ.: ο Φίλιππος Ε’ στρέφεται στην Αττική για να εκδικηθεί Αθηναίους  
200 π.Χ.: Αθήναι: πολιορκία από Φίλιππο Ε’  
200 π.Χ.: Αθήναι: οι Αθηναίοι αποκρούουν τον Φίλιππο Ε’ 
200 π.Χ.: Αθήναι: ο Φίλιππος Ε’ καταστρέφει το Κυνόσαργες και πολλά μνημεία 
στην Αθήνα  
200 π.Χ.: ο Φίλιππος Ε’ επιτίθεται στην Ελευσίνα  
200 π.Χ.: Ελευσίνα: οι Αθηναίοι αποκρούουν τον Φίλιππο Ε’  
200 π.Χ.: ο Φίλιππος Ε’ μετά την αποτυχία στην Ελευσίνα κατευθύνεται στα 
Μέγαρα, και από εκεί στην Κόρινθο και από εκεί στο Αργος  
 
 
 
 
 
2ος αιών π.Χ. / Β’ αιών π.Χ. 
 
 
199 π.Χ.: 2ο έτος Β’ Μακεδονικού πολέμου  
 
 
199 π.Χ.: Ρώμη: ο Σκιπίων ο Αφρικανός ο πρεσβύτερος εκλέγεται Τιμητής 
(Censor)  
199 π.Χ.: Ρώμη: ο Κάτων ο Τιμητής εκλέγεται ως ταμίας, αγορανόμος  
 
199 π.Χ.: (Μαϊ): ρωμαϊκός στόλος (Λεύκιος Απούστιος) εξορμά στην Κέρκυρα  
199 π.Χ.: ρωμαϊκός στόλος περιπλέει την Πελοπόννησο  
199 π.Χ.: Ερμιόνη: ο ρωμαϊκός στόλος συναντιέται με τον στόλο του Ατταλου, 
όπου συνενώνονται   
199 π.Χ.: στόλος Ρωμαίων και στόλος Αττάλου καταπλέουν σε Πειραιά  
199 π.Χ.: Αθήναι: δέχονται με μεγάλες τιμές στόλο Ρωμαίων και Αττάλου  
199 π.Χ.: Ανδρος: κατάληψη από στόλο Ρωμαίων και στόλο Αττάλου  
199 π.Χ.: μετά την Άνδρο: στόλος Ρωμαίων ενισχύεται με 20 ροδιακά πλοία υπό 
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τον Ακεσίμβρτο 
199 π.Χ.: Χαλκιδική: στόλος Ρωμαίων και Αττάλου κατά Χαλκιδικής  
199 π.Χ.: Μένδη (Χαλκιδική): κατάληψη από στόλο Ρωμαίων και Αττάλου  
199 π.Χ.: Κασσάνδρα: ανεπιτυχής απόπειρα κατάληψής της από στόλο Ρωμαίων 
και Αττάλου  
199 π.Χ.: Ακανθος: κατάληψη από στόλο Ρωμαίων και Αττάλου  
199 π.Χ.: Σκιάθος; Επιστροφή στόλου Ρωμαίων και Αττάλου  
199 π.Χ: Εύβοια: επιστροφή στόλου Ρωμαίων και Αττάλου  
 
199 π.Χ.: διπλωματική επιτυχία του Λεύκιου Απούστιου: ο Λεύκιος Απούστιος 
πείθει τους Αιτωλούς να συμμετάσχουν μαζί του στον πόλεμο κατά Φιλίππου Ε’  
199 π.Χ.: Ωρεός: κατάληψη από στόλο Ρωμαίων και Αττάλου  
199 π.Χ.: Πειραιάς: ο συμμαχικός στόλος επιστρέφει σε Πειραιά  
 
 
199 π.Χ.; Μακεδονία: πρώτη εισβολή των Ρωμαίων στην Μακεδονία  
199 π.Χ.; (φθιν): οι Ρωμαίοι εισβάλλουν στην Μακεδονία  
199 π.Χ.; οι Ρωμαίοι τελικώς δεν εισβάλλουν εκείνη τη χρονιά (:πλησίαζε ο 
χειμών) 
199 π.Χ.: Ρωμαίοι λεηλατουν την Εορδαία  
199 π.Χ.; Ρωμαίοι εγκαθιστούν φρουρά στο Πήλιο (:ελέγχουν τα νώτα τους) 
199 π.Χ.; Ρωμαίοι καταπονημένοι από κλεφτοπόλεμο του Φιλίππου Β’ 
επιστρέφουν στο στρατόπεδό τους στον Αψο ποταμό  
 
 
 
 
199 π.Χ.: Αίγυπτος: πτολεμαϊκές δυνάμεις εναντίον της Αβύδου  
199 π.Χ.: Αϊγυπτος: οι πτολεμαϊκές δυνάμεις υπερισχύουν έναντι του αντιπάλου 
τους, του ιθαγενούς φαρά Αχχμαχι και έτσι διασφαλίζεται η επικοινωνία ανάμεσα 
στην κεντρική εξουσία και στα μεγάλα κέντρα της Ανω Αιγύπτου, της 
Πτολεμαϊδος, των Θηβών, της Ομβου και της Συήνης  
199 π.Χ.: Αίγυπτος: οι πόλεις ελέγχονται από πτολεμαϊκές φρουρές  
 
199 π.Χ.: Αιτωλία: ο Σκόπας (Αιτωλός στρατηγός) με χρήματα των Πτολεμαίων 
φθάνει στην Αιτωλία και στρατολογεί ισχυρή δύναμη  
199 π.Χ.: Αιτωλία: Σκόπας: στρατολόγηση δύναμης (6.000 πεζοί, 500 ιππείς) 
199 π.Χ.: Αίγυπτος: ο Σκόπας επιστρέφει στην Αίγυπτο με την δύναμη που είχε 
στρατολογήσει στην Αιτωλία  
199 π.Χ.: Αίγυπτος: ο Σκόπας (Αιτωλός στρατηγός) αναλαμβάνει την καταστολή 
της επαναστάσεως των ιθαγενών (Αγχίμαχις)  
199 π.Χ.: Αίγυπτος: ο Σκόπας (στρατηγός Πτολεμαίων) : ως πρώτο στόχο θέτει 
για την καταστολή της επαναστάσεως των ιθαγενών την Κάτω Αίγυπτο  
199 π.Χ.: Αίγυπτος: η Κάτω Αίγυπτος για τρία χρόνια (199 π.Χ. -197 π.Χ.) ο 
στόχος για τον Σκόπα (στρατηγό των Πτολεμαίων)  
 
 
198 π.Χ.: 3ο έτος Β’ Μακεδονικού πολέμου  
198 π.Χ: οι επιχειρήσεις του τρίτου έτους του πολέμου έληξαν χωρίς οι Ρωμαίοι 
να καταφέρουν να κάμψουν τον Φίλιππο Ε’  
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198 π.Χ.: (Μάϊ): ο Φλαμίνιος στην Ελλάδα (νέος ύπατος/νέος αρχηγός) 
198 π.Χ.: ενίσχυση ρωμαϊκού στρατού με 8.000 πεζούς και 800 ιππείς  
198 π.Χ.: Φλαμίνιος: ικανός στρατηγός, επιδέξιος διπλωμάτης, νέος: 30 ετών, 
ελληνομαθής, φιλέλλην 
198 π.Χ.: (Ιουν): μάχη στα στενά του Αδου ποταμού (Ηπειρος) 
198 π.Χ.: μάχη στον Αδο ποταμό (Φλαμίνιος vs Φίλιππος Ε’): νίκη Φλαμίνιου  
198 π.Χ.: μάχη στον Αδο ποταμό: απώλειες Μακεδόνων: 2.000 άνδρες  
198 π.Χ.: υποχώρηση Φιλίππου Ε’ μετά την μάχη στον Αδο ποταμό  
 
198 π.Χ.: (Αυγ): εισβολή Φλαμινίου στη Θεσσαλία  
198 π.Χ.: Φίλιππος Ε’: μετά την ήττα στον Αδο ποταμό επιδίδεται στην 
ανασυγκρότηση του στρατού του  
198 π.Χ.: Αιτωλοί: μετά την νίκη του Φλαμινίου στον Αδο ποταμό εισέβαλλαν 
στη δυτική Θεσσαλία (λεηλασία υπαίθρου) 
198 π.Χ.: Φλαμίνιος εισβάλλει στη Θεσσαλία από τη διάβαση της Κατάρας  
198 π.Χ.: Φλαμίνιος καταλαμβάνει την Φαλώρεια (:η 1η θεσσαλική πόλη που 
καταλαμβάνει) 
198 π..Χ.: Φλαμίνιος: διαχειμάζει στη Φωκίδα  
 
 
198 π.Χ.: (Αυγ): ρωμαϊκός στόλος καταπλέει εκ νέου στον Πειραιά (:Λεύκιος 
Φλαμινίνος, αδελφός  του υπάτου Φλαμινίου) 
198 π.Χ.: ρωμαϊκός στόλος ενώνεται με στόλο των Περγαμηνών και των Ροδίων  
198 π.Χ.: Ερέτρια: κατάληψη από στόλο αντι-μακεδονικής συμμαχίας 
198 π.Χ.: Κάρυστος: κατάληψη από στόλο αντι-μακεδονικής συμμαχίας 
198 π.Χ.: προσχώρηση Αχαϊκής συμπολιτείας στην αντι-μακεδονική συμμαχία  
 
198 π.Χ.: (Οκτ): τερματισμός επιχειρήσεων του τρίτου έτους Β’ Μακεδονικού 
πολέμου 
198 π.Χ.: Φίλιππος Ε’: με τέλος των στρατιωτικών επιχειρήσεων του τρίτου έτους 
του Β’ Μακεδονικού πολέμου ο Φίλιππος Ε’ έχει βρεθεί σε δυσχερεστάτη θέση 
σε σχέση με τα δύο πρώτα χρόνια του πολέμου  
198 π.Χ.: (Νοε): διάσκεψη της Νίκαιας (:παραλιακή πόλη των Επικνημιδίων 
Λοκρών, κοντά στις Θερμοπύλες)  
198 π.Χ.: (Νοε): διάσκεψη της Νίκαιας: συνάντηση Φιλίππου Ε’ – Φλαμινίου  
198 π.Χ.: διάκεψη της Νίκαιας: θέση Φλαμινίου να αφαιρεθή όλος ο μη 
μακεδονικός χώρος από την κυριαρχία του Φιλίππου Ε’  
198 π.Χ.: διάσκεψη της Νίκαιας: ο Φίλιππος Ε’, κατά συμβουλή του Φλαμινίου, 
προτείνει να ζητηθεί η διαιτησία της ρωμαϊκής Συγκλήτου  
198 π.Χ.: διάσκεψη της Νίκαιας: ο Φλαμίνιος έχει στήσει παγίδα σε Φίλιππο Ε’ 
και σε υπόλοιπους Ελληνες 
198 π.Χ.: διάσκεψη της Νίκαιας: συμφωνούν όλες οι πλευρές να σταλεί πρεσβεί 
σε Ρώμη  
198 π.Χ.: (Δεκ): Ρώμη: φθάνουν οι πρεσβείες σε Ρώμη 
(πρεσβείες Φλαμινίου, Αττάλου, Αιτωλών, Αχαιών, Αθηναίων)  
198 π.Χ.: Ρώμη: η αντι-μακεδονική συμμαχία προτείνει την παραχώρηση εκ 
μέρους του Φιλίππου Ε’ της Βοιωτίας και της Ακαρνανίας  
198 π.Χ.: Ρώμη: αιφνιδιάζεται από την νέα πρόταση η πρεσβεία του Φιλίππου Ε’ 
και ζητά περισσότερο χρόνο  
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198 π.Χ.: Αίγυπτος: ο Σκόπας, ο Αιτωλός (στρατηγός των Πτολεμαίων) στην 
Κάτω Αίγυπτο για να καταστείλει την επανάσταση των ιθαγενών  
198 π.Χ.: Αίγυπτος: ο Σκόπας καταλαμβάνει την Λυκόπολιν (: το προπύργιον της 
αντίστασης των επανστατημένων ιθαγενών)  
 
 
198 π.Χ.: Σαρδηνία: ο Κάτων ο Τιμητής γίνεται πραίτωρ (: εξάλειψη τοκογλυφίας)  
 
 
 
197 π.Χ.: Πέργαμος: τέλος βασιλείας Αττάλου Α’, του Σωτήρος (241 π.Χ. – 197 
π.Χ.) 
197 π.Χ.: Πέργαμος: άνοδος στον θρόνο Ευμένης Β’, ο Σωτήρ  (:Ατταλίδαι) 
197 π.Χ.: Πέργαμος: Ευμένης Β’, ο Σωτήρ (ο τέταρτος βασιλεύς των Ατταλιδών)  
197 π.Χ.: Ατταλίδαι: ο Ευμένης Β’, ο Σωτήρ ήταν ο μεγαλύτερος γιος και 
διάδοχος του Αττάλου Α’, του Σωτήρος  
197 π.Χ.: Πέργαμος: βασιλεία Ευμένης Β’, ο Σωτήρ: 197 π.Χ. – 160 π.Χ. 
< Ο Ευμένης Β’, ο Σωτήρ: οδήγησε το βασίλειον της Περγάμου στο ανώγειο 
δύναμής του>  
 < ο Ευμένης Β’, ο Σωτήρ νυμφεύθηκε την Στρατονίκη >  
< Επί της βασιλείας του Ευμένους Β’ του Σωτήρος:  
  -μάχη της Μαγνησίας (190 π.Χ.): νίκη Ευμένους Β’ κατά Αντιόχου Γ’ 
(Σελευκιδών)   
 - Πέργαμος (180 π.Χ): βωμός του Διός, και βιβλιοθήκη της Περγάμου  
 - Ο Ευμένης Β’ γίνεται σύμμαχος της Ρώμης (172 π.Χ.) (: κατά του Περσέως 
Μακεδονίας) 
- Ο Ευμένης Β’ συμμετείχε με την πλευρά της Ρώμης στον Γ Μακεδονικό πόλεμο 
(171 π.Χ. – 168 π.Χ.) < Ρώμη και Ευμένης Β’ κατά Περσέως (Μακεδονίας) >  
- Ο Ευμένης Β’ σε Αθήνα οικοδομεί την στοά του Ευμένους (δυτικώς του 
θεάτρου του Διονύσου) 
- Η Αθήνα τιμά τον Ευμένη Β’ απονέμενοντάς του τον τίτλο του Αθηναίου 
πολίτη >  
 
 
197 π.Χ.: (έαρ): Ελάτεια: ο Φλαμίνιος (Ρώμη) άφησε την Ελάτεια όπου είχε 
διαχειμάσει  
197 π.Χ.: (έαρ): ο Φλαμίνιος από την Ελάτεια προχωρά βόρεια προς Θερμοπύλες 
197 π.Χ.: (έαρ): ο Φλαμίνιος αποπειράται να καταλάβει τις Φθιώτιδες Θήβες 
197 π.Χ.: (έαρ): Φθιώτιδες Θήβες: πολιορκία από Φλαμίνιο 
197 π.Χ.; (έαρ): Φθιώτιδες Θήβες: προβάλλει αντίσταση προς Φλαμίνιο 
197 π.Χ.: (έαρ): Φλαμίνιος εγκαταλείπει τις Φθιώτιες Θήβες (λύση πολιορκίας) 
197 π.Χ.: (έαρ): Φλαμίνιος κατευθύνεται προς τις Φερές (Φεραί) 
197 π.Χ.: (έαρ): Φεραί: ο Φλαμίνιος στρατοπεδεύει έξω από τις Φερές  (50 στάδια 
μακρυά από την πόλη των Φερών) 
197 π.Χ.: (έαρ): Δίον Μακεδονίας: συγκέντρωση Μακεδονικού στρατού  
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197 π.Χ.: (έαρ): Δίον της Μακεδονίας: επιθεώρηση Μακεδονικού στρατού από 
Φίλιππο Ε’  
197 π.Χ.: (έαρ): Φίλιππος Ε’ βαδίζει προς ανατολική Θεσσαλία  
197 π.Χ.: (έαρ): Φίλιππος Ε’ στρατοπεδεύει στη Λάρισα  
197 π.Χ.: (έαρ): Φίλιππος Ε’ κατευθύνεται προς τις Φερές (όπου ήταν 
στρατοπεδευμένος ο Φλαμίνιος)  
197 π.Χ.: (Μαϊ): Φεραί: ο Φίλιππος Ε’ στρατοπεδεύει 30 στάδια μακρυά από την 
πόλη των Φερών  
197 π.Χ.: Φεραί: οι δύο στρατοί (Ρωμαίοι και Μακεδόνες) αγνοούσαν ο ένας την 
ακριβή θέση του άλλου, μολονότι η απόσταση των στρατοπέδων τους δεν ήταν 
μακρυνή 
197 π.Χ.: ο Φίλιππος Ε΄βαδίζει προς την Σκοτούσσα  
197 π.Χ.: ο Φλαμίνιος βαδίζει και ο ίδιος προς την Σκοτούσσα  
 
197 π.Χ. (Ιουν): μάχη στις Κυνός Κεφαλές: Ρώμη vs Μακεδονία  
197 π.Χ.: (Ιουν): μάχη στις Κυνός Κεφαλές: νίκη Ρώμης  
197 π.Χ.: (Ιουν): μάχη των Κυνός Κεφαλών: η πρώτη σημαντική αναμέτρηση 
του ρωμαϊκού στρατού με την μακεδονική φάλαγγα  
197 π.Χ.: (Ιουν): η μάχη των Κυνός Κεφαλών  (:περιοχή της Σκοτούσσας)  
197 π.Χ.: (Ιουν): μάχη των Κυνός Κεφαλών (Φλαμίνιος vs Φίλιππος Ε’) 
 
197 π.Χ.: μάχη των Κυνός Κεφαλών (:νίκη Ρωμαίων κατά Μακεδόνων) 
197 π.Χ.: μάχη των Κυνός Κεφαλών: σε ακατάλληλο έδαφος η μακεδονική 
φάλαγγα αποδευκνύεται ευάλωτη (: η 1η ήττα της αήττητης μακεδονικής 
φάλαγγος) 
197 π.Χ.: μάχη των Κυνός Κεφαλών: η ρωμαϊκή λεγεώνα νικά την 
μακεδονική φάλαγγα 
<η μακεδονική φάλαγγη αήττητη στην κατά μέτωπο επίθεση, ήταν ιδιαίτερα 
τρωτή από τα νώτα λόγω της δυσκαμψίας της. Αντίθετα η ρωμαϊκή λεγεώνα 
ήταν ευκίνητη>  
197 π.Χ.: μάχη των Κυνός Κεφαλών: οι ελέφαντες που είχε τοποθετήσει ο 
Φλαμίνιος μπροστά τη ρωμαϊκή λεγεώνα τρέπουν σε άτακτη φυγή τους 
Μακεδόνες  
197 π.Χ.: μάχη των Κυνός Κεφαλών: ήττα Μακεδόνων  
     απώλειες Μακεδόνων: 8.000 νεκροί, και 5.000 αιχμάλωτοι  
197 π.Χ.: μάχη των Κυνός Κεφαλών: νίκη Ρωμαίων (Φλαμίνιος) 
     απώλειες Ρωμαίων: 700 νεκροί  
197 π.Χ.: μάχη των Κυνός Κεφαλών: σημαντικός ο ρόλος του Αιτωλικού 
ιππικού στην μάχη 
197 π.Χ.: μάχη των Κυνός Κεφαλών: οι Αιτωλοί τρέχουν να καταλάβουν το 
μακεδονικό στρατόπεδο πρώτοι  
 
 
 
197 π.Χ.: Μακεδονία: άνοδος  
 
196 π.Χ.: (έαρ): ο Φλαμίνιος στην Κόρινθο  
196 π.Χ.: (έαρ): συνέδριο της Κορίνθου (Φλαμίνιος) 
196 π.Χ.: (θέρος): Κόρινθος: εορτές των Ισθμίων (Ιουν – Ιουλ 196 π.Χ.)  
196 π.Χ.: (θέρος): Κόρινθος: εορτές των Ισθμίων: συγκεντρώνονται από όλη 
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την οικουμένη οι επιφανέστεροι άνδρες  
196 π.Χ.: (θέρος): Κόρινθος: εορτές των Ισθμίων: στο στάδιο η διακήρυξη 
του Φλαμινίου για την τύχη των ελληνικών πόλεων  
196 π.Χ.: (θέρος): Φλαμίνιος: Διακήρυξη της ανεξαρτησίας των ελληνικών 
πόλεων  
196 π.Χ.: (θέρος): Κόρινθος: η διακήρυξη της ανεξαρτησίας των ελληνικών 
πόλεων από τη Ρώμη:  
« η Σύγκλητος των Ρωμαίων και ο Τίτος Κόϊντος στρατηγός ύπατος, 
καταπολεμήσαντες βασιλέα Φίλιππον και Μακεδόνας, αφιάσιν ελευθέρους, 
αφρουρήτους, αφορολογήτους, νόμοις χρωμένους τοις πατρίοις, Κορινθίους, 
Φωκέας, Ευβοείς, Αχαιούς, και Φθιώτας, Μάγνητας, Θεσσαλούς, 
Περραιβούς» 
196 π.Χ.: (θέρος): Κόρινθος: φρενιτιώδεις εκδηλώσεις πλήθους – 
πανελλήνιος ενθουσιασμός  
196 π.Χ.: (θέρος): μετά την διακήρυξη της ελευθερίας των ελληνικών πόλεων 
από τον Φλαμίνιο, πολλές ελληνικές πόλεις έκοψαν νομίσματα με τη μορφή 
του σε ένδειξη φιλίας και ευγνωμοσύνης  
 
 
196 π.Χ.: (Δεκ): Ρώμη: ανανέωση στον Φλαμίνιο της ανθυπατικής αρχής  
196 π.Χ.: (Δεκ): Ρώμη: η Ρώμη αφήνει στον Φλαμίνιο εν λευκώ τα 
προβλήματα με τον Νάβι (Σπάρτη)  
 
 
 
 
 
195 π.Χ.: τέλος Ε’ Συριακός πόλεμος: νίκη Αντιόχου Γ’  
   < ο Ε’ Συριακός πόλεμος: 201 π.Χ. – 195 π.Χ. >  
195 π.Χ.: ειρήνη μεταξύ Αντιόχου Γ’ και Πτολεμαίου Ε’ (:λήξη Ε’ Συριακού 
πολέμου) 
195 π.Χ.: (Ε’ Συριακός πόλεμος): ο Αντίοχος Γ’ αποκτά την Κοίλη Συρία και 
Φοινίκη  
195 π.Χ.: Ε’ Συριακός πόλεμος: επιγαμία-ειρήνη μεταξύ Πτολεμαίων και 
Σελευκιδών 
195 π.Χ.: Πτολεμαίος Ε’ νυμφεύεται την Κλεοπάτρα Α’ (: κόρη Αντιόχου Γ’ των 
Σελευκιδών)  
195 π.Χ.: Αίγυπτος:  Ο Πτολεμαίος Ε’, Επιφανής νυμφεύεται την Κλεοπάτρα Α’ 
(:κόρη του Αντιόχου Γ’, των Σελευκιδών) ως λύση για το τέλος του Ε’ Συριακού 
πολέμου    
 
 
 
 
 
 
 
195 π.Χ.: Ρώμη: ο Κάτων ο Τιμητής ύπατος (consul) μαζί με τον Λεύκιο 
Βαλέριο Φλάκκο 
195 π.Χ.: Ρώμη: lex oppia: «νόμος που περιόριζε την πολυτέλεια των 
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Ρωμαίων δεσποινίδων»  
195 π.Χ.: Ρώμη: lex oppia (Κάτων): ανεπιτυχής εφαρμογή του νόμου  
 
 
195 π.Χ.: πόλεμος Ρώμης (Φλαμίνιος) κατά του Νάβιδος (Σπάρτη) 
195 π.Χ.: (έαρ): Κόρινθος: σύγκληση Πανελληνίου Συνεδρίου (από τον 
Φλαμίνιο) για τον πόλεμο κατά του Νάβιδος 
195 π.Χ.: (έαρ): Κόρινθος: Πανελλήνιο Συνέδριο: ο Φλαμίνιος παρουσιάζει 
τον πόλεμο κατά του Νάβιδος ως υπόθεση καθαρά ελληνική, που ενδιέφερε 
τους Ρωμαίους μόνον επειδή η κατοχή του Αργους εκ μέρους του Νάβιδος 
μείωνε την δόξα των Ρωμαίων ως απελευθερωτών της Ελλάδος  
195 π.Χ.: (έαρ): Κόρινθος: Πανελλήνιο συνέδριο: ο Φλαμίνιος έντεχνα 
υποκινεί τους Ελληνες να απελευθερώσουν το Αργος  
195 π.Χ.: (έαρ): σύμμαχοι Ρωμαίων κατά Νάβιδος: Αχαιοί, Μακεδόνες 
(Φίλιππος Ε’), Θεσσαλοί, Αγησίπολις (εξόριστος βασιλεύς Σπάρτης 
επικεφαλής εξορίστων της Σπάρτης), Ρόδιοι, Ευμένης της Περγάμου  
 
 
195 π.Χ.: Σπάρτη: ο Νάβις αναθέτει την υπεράσπιση του Αργους στον 
Πυθαγόρα (:Πυθαγόρας: ήταν Αργείος) 
195 π.Χ.: Αργος: ο Πυθαγόρας επικεφαλής της άμυνας του Αργους  
195 π.Χ.: ο Φλαμίνιος μεταφέρει τον πόλεμο από το Αργος στη Σπάρτη 
195 π.Χ.: Λακωνία: ο Φλαμίνιος λεηλατεί την Λακωνία  
195 π.Χ.: Γύθειο: ο Φλαμίνιος καταλαμβάνει το Γύθειο (ρωμαϊκός στόλος 
μαζί με τη σύμπραξη του ροδιακού στόλου και του περγαμηνού στόλου)  
195 π.Χ.: Σπάρτη: μετά την κατάληψη του Γυθείο διακόπτεται ο 
ανεφοδιασμός της Σπάρτης 
195 π.Χ.: Σπάρτη: ο Νάβις σε δύσκολη θέση  
195 π.Χ.: Σπάρτη: σε βοήθεια του Νάβιδος καταφθάνει από το Αργος και ο 
Πυθαγόρας  
195 π.Χ.: Σπάρτη: διαπραγματεύεις Νάβιδος με Φλαμίνιο  
195 π.Χ.: Σπάρτη: ο Νάβις απορρίπτει τις προτάσεις του Φλαμινίου  
195 π.Χ.: Σπάρτη: ο Φλαμίνιος συγκεντρώνει 50.000 στρατό  
195 π.Χ.: Σπάρτη: Φλαμίνιος: επίθεση κατά Σπάρτης 
195 π.Χ.: Σπάρτη: διάσωση Σπάρτης 
195 π.Χ.: Σπάρτη: η Σπάρτη διασώζεται λόγω του στρατηγήματος του 
Πυθαγόρα  
195 π.Χ.: Σπάρτη: στρατήγημα Πυθαγόρα: διατάζει να πυρποληθούν όσα 
οικοδομήματα γειτνίαζαν με το τείχος. Ετσι εξαναγκάζονται οι Ρωμαίοι να 
υποχωρήσουν από τα σημεία της πόλεως στα οποία ήδη είχαν εισχωρήσει 
195 π.Χ.: Σπάρτη: ανακωχή Νάβιδος με Φλαμίνιο 
195 π.Χ.: Σπάρτη: ο Νάβις αποδέχεται τους όρους του Φλαμινίου, όπου είχε 
προηγουμένως απορρίψει  
195 π.Χ.: Αργος: απελευθέρωση Αργους από Σπαρτιάτες  
 
 
 
194 π.Χ.: Ρώμη: ο Σκιπίων ο Αφρικανός εκλέγεται ύπατος για 2η φορά  
 < η 1η φορά που διετέλεσε ύπατος ο Σκιπίων ο Αφρικανός ο πρεσβύτερος στα 
205 π.Χ.>  
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194 π.Χ.: Ρώμη: ο Πόπλιος Κορνήλιος Σκιπίων, Νασικάς εκλέγεται πραίτωρ  
194 π.Χ.: Ρώμη: πραίτωρ o Σκιπίων, Νασικάς (Nasica)  
194 π.Χ.: Ισπανία: νίκες του Σκιπίωνος, Νασικά στην Ισπανία  
 
 
192 π.Χ.: πόλεμος Ρώμης κατά Αντιόχου Γ’, του Μέγα (192 π.Χ. -188 π.Χ.)  
192 π.Χ.: μάχη των Θερμοπυλών (Ρώμη vs Αντιόχου Γ, του Μέγα) 
192 π.Χ: μάχη Θερμοπυλών: νίκη Ρώμης  
192 π.Χ.: μάχη Θερμοπυλών : ήττα του Αντιόχου Γ’  
(191 π.Χ.: μάχη στις Θερμοπύλες: Ρώμη vs Αντίοχος Γ’, ο Μέγας )  
(191 π.Χ.: μάχη στις Θερμοπύλες: ο Κάτων, ο Τιμητής πολεμά )  
 

  
 
 
 
 

 
192 π.Χ.: Σπάρτη: δολοφονία Νάβις (Νάβιδος)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
191 π.Χ.: Ρώμη: ο Σκιπίων, Νασικάς εκλέγεται ύπατος  
191 π.Χ.: Ρώμη: ο Σκιπίων, Νασικάς θριαμβεύει κατά των Βοϊανών  
 
190 π.Χ.: Αθήναι: (Μ. Διονύσια): Τιμόστρατος, «Λυτρούμενος»  (Κωμωδία)  
 
 
190 π.Χ.: Ρώμη: ο Λεύκιος Κορνήλιος Σκιπίων, ο Ασιατικός εκλέγεται ύπατος  
 < Λεύκιος Κορνήλιος Σκιπίων, Ασιατικός: γιος του Πόπλιου Κορνήλιου 
Σκιπίωνος που είχε διατελέσει ύπατος στα 218 π.Χ. / αδελφός του Σκιπίωνος του 
Αφρικανού του πρεσβυτέρου 
Ο Ασιατικός συνόδευετ τον αδελφό του Αφρικανό τον πρεσβύτερο στις 
εκστρατείες του δευτέρου >  
 
190 π.Χ.: Ρώμη: Σκιπίων ο Ασιατικός με την βοήθεια του αδελφού του Σκιπίωνος 
του Αφρικανού του πρεσβυτέρου αναλαμβάνει την αρχηγία του πολέμου κατά 
του Αντιόχου Γ’ του Μέγα  
 < ο Ασιατικός νίκησε τον Αντίοχο Γ’, τον Μέγα: εξ ου και το προσωνύμιο 
«Ασιατικός» >  
190 π.Χ.: πόλεμος Ρώμης κατά Αντιόχου Γ’, του Μέγα (3ο έτος)  
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190 π.Χ.: πόλεμος Ρώμης κατά Αντιόχου Γ’, του Μέγα: ο Σκιπίων ο Ασιατικός 
αναλαμβάνει την αρχηγία του πολέμου κατά του Αντιόχου Γ’, του Μέγα  
 
 
 
190 π.Χ.: μάχη της Μαγνησίας (Λυδία)  
190 π.Χ.: (Δεκ): μάχη της Μαγνησίας (Ευμένης Β’ + Ρώμη vs Αντίοχος Γ’  
 < άλλη προτεινόμενη ημερομηνία για την μάχη της Μαγνησίας: 189 π.Χ. (Ιαν)> 
190 π.Χ.: μάχη της Μαγνησίας : ο Ευμένης Β’ (Ατταλίδαι) νικά τον Αντίοχο Γ’ 
(Σελευκίδαι) 
190 π.Χ.: μάχη της Μαγνησίας: ο Ευμένης Β’ (Ατταλίδαι) σύμμαχος της Ρώμης  
 
190 π.Χ.: μάχη της Μαγνησία: οι δυνάμεις Ρωμαίων και Ευμένους Β’ 
αριστερό κέρας: αρχηγός Γνάϊος Δομίτιος: 10.800 Ρωμαίοι και Ιταλοί σύμμαχοί 
τους  
κέντρο παράταξης: αρχηγός Λεύκιος Κορνήλιος: 10.800 Ρωμαίοι και Ιταλοί 
σύμμαχοί τους  
δεξιό κέρας: αρχηγός Ευμένης Β’: 4.000 σύμμαχοι Ελληνες και ιππικό (2.800 
Περγαμηνοί και Ρωμαίοι)   
εφεδρείες: 16 αφρικανικοί ελέφαντες και 2.000 Μακεδόνες και Θράκες εθελοντές 
που φρουρούσαν το στρατόπεδο των Ρωμαίων και του Ευμένους Β’.  
 
 
190 π.Χ.: μάχη της Μαγνησίας: δυνάμεις Αντιόχου Γ’ : υπερδιπλάσιες δυνάμεις 
έναντι των αντιπάλων του Ρωμαίων και Ευμένους Β’  
 < Ο Αντίοχος Γ’ αντιπαρέταξε στις ρωμαϊκές λεγεώνες ένα κολοσσιαίο 
στράτευμα από όλες τις επαρχίες του αχανούς βασιλείου του>  
αριστερό κέρας: αρχηγοί: Σέλευκος (γιος του βασιλέως) + Αντίπατρος (ανηψιός 
του βασιλέως): 3.000 ιππείς (κατάφρακτοι) 1.000 ιππικό εταίρων, 3.000 ελαφροί 
ιππείς (Γαλάτες και Ταραντίνοι), 12.000 ψιλοί (Ελληνες και Ασιανοί), - εφεδρεία: 
16 ελέφαντες.   
έμπροσθεν αριστερού κέρατος παράταξης:δρεπανηφόρα άρματα, Αραβες τοξότες 
σε καμήλες 
δεξιότερα : αρχηγός Μιννίων και Ζεύξις: 6.000 ψιλοί προς αντιμετώπιση των 
Ρωμαίων γροσφομάχων της πρώτης γραμμής  
κέντρο παράταξης: αρχηγός Φίλιππος: ελεφαντάρχης, 20 πολεμικοί ελέφαντες, 
μακεδονική φάλαγγα (δύναμη 16.000), 7.700 Γαλάτες, Καππαδόκες, και 
μισθοφορικό βαρύ πεζικό πλαισίωνε την μακεδονική φάλαγγα  
δεξιό κέρας: αρχηγός Αντίοχος Γ’: 3.000 ιππείς (κατάφρακτοι), 1.000 ιππείς του 
αγήματος, 1.000 αργυράσπιδες της βασιλικής φρουράς του Αντιόχου Γ’, 1.200 
ιπποτοξότες, 9.500 ψιλοί (΄Ελληνες και Ασιανοί) – εφεδρεία: 16 ελέφαντες.  
Εφεδρείες: 7.000 άνδες φρουρούν το στρατόπεδο του Αντιόχου Γ’  
 
190 π.Χ.: μάχη της Μαγνησία: ο Αντίοχος Γ’ έχει επιλέξει ορθώς το θέατρον του 
αγώνος και εκεί έχει παρασύρει τους εχθρούς του 
190 π.Χ.: μάχη της Μαγνησίας: ο Αντίοχος Γ’ φαινόταν να υπερτερεί σε όλα 
έναντι των αντιπάλων του (και στις δυνάμεις, και στην επιλογή του θεάτρου της 
μάχης, και στη στρατηγική του σχεδιασμού ώστε να προφυλάσσεται η 
μακεδονική φάλαγγα)  
190 π.Χ.: μάχη της Μαγνησία: ο Αντίοχος Γ’ διέθετε επίσης και το τρομερό όπλο 
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των δρεπανηφόρων αρμάτων  
 
190 π.Χ.: μάχη της Μαγνηστίας: στο τέλος ο Αντίοχος Γ’ ηττάται  
190 π..Χ.: μάχη της Μαγνησίας: απώλειες Αντιόχου Γ’: σύμφωνα με τις ρωμαϊκές 
πηγές: 50.000 άνδρες. Στην πραγματικότητα ήταν μικρότερες οι απώλειες. Όμως 
ο Αντίοχος Γ’ δεν μπορούσε πλέον να αναμετρηθεί εκ νέου με τους Ρωμαίους και 
τον Ευμένη Β’  
190 π.Χ.: μάχη της Μαγνησίας (μετά την μάχη): ο Αντίοχος Γ’ κατευθύνθηκε 
προς τις Σάρδεις  
 
 
190 π.Χ.: η σημασία της μάχης της Μαγνησίας:  
α) πλήγμα στην πίστη των Ελλήνων για το αήττητο της μακεδονικής φάλαγγας 
β) οριστική απώλεια της Μικράς Ασίας για τον Αντίοχο Γ’ και τους απογόνους 
του (έναν αιώνα νωρίτερα είχε κερδίσει την Μικρά Ασία ο Σέλευκος ο Νικάτωρ) 
 
 
 
 
190 π.Χ.: (Αυγ): ναυμαχία της Σίδης: στόλος Ροδίων vs στόλος Αντιόχου Γ’  
190 π.Χ.: (Αυγ): ναυμαχία της Σίδης: νίκη Ροδίων  
190 π.Χ.: (Αυγ): ναυμαχία της Σίδης: αρχηγός του στόλου των Ροδίων ο Εύδαμος  
190 π.Χ.: (Αυγ): ναυμαχία της Σίδης; αρχηγός του στόλου του Αντιόχου Γ’ ο 
Αννίβας  
190 π.Χ.: (Αυγ): ναυμαχία της Σίδης: δύναμη στόλου Ροδίων: 32 τετριήρεις και 3 
τριήρεις  
190 π.Χ.: (Αυγ): ναυμαχία της Σίδης: ανέλπιστη η νίκη του ροδιακού στόλου  
190 π.Χ.: (Αυγ): ναυμαχία της Σίδης: η νίκη του ροδιακού στόλου οφείλεται στην 
δεξιότητα και μεγάλη πείρα των Ροδίων ναυτικών  
190 π.Χ.: (Αυγ): ναυμαχία της Σίδης: ο Αννίβας αναγκάζεται να υποχωρήσει με 
βαρύτατες απώλειες  
190 π.Χ.: (Αυγ): ναυμαχία της Σίδης: τα ροδιακά πλοία (παρά την νίκη τους) δεν 
καταδιώκουν τον στόλο του Αννίβα που υποχωρεί  
190 π.Χ.: (Αυγ): ναυμαχία της Σίδης: η νίκη του ροδιακού στόλου σε αυτή την 
ναυμαχία καθοριστική για την έκβαση του πολέμου (Αντιοχικός πόλεμος: 192 
π.Χ.-190 π.Χ.)  
 
190 π.Χ.: Ελλήσποντος: ο Ευμένης βρίσκεται στον Ελλήσποντο (:ευκαιρία για 
τον Αντίοχο Γ’ να δράσει) 
190 π.Χ.: Μ. Ασία: οι Ρόδιοι (:σύμμαχοι Ρώμης) απασχολούνται στην Λυκία (: 
ευκαιρία για τον Αντίοχο Γ’ να δράσει)  
190 π.Χ.: Μ. Ασία: ο Αντίοχος Γ’ πολιορκεί το Νότιον (:επίνειον της Κολοφώνος)  
190 π.Χ.: Σάμος: ο Ρήγιλλος βρίσκεται στη Σάμο  
190 π.Χ.: Σάμος: ο Ρήγιλλος δεν μπορεί να βοηθήσει τους Κολοφώνιους (έναντι 
του Αντιόχου Γ’) 
190 π.Χ.: Μ. Ασία: ο Αντίοχος Γ’ δίδει εντολή στον Πολυξενίδα να συγκρουστεί 
σε ναυμαχία με τον ρωμαϊκό στόλο  
 
 
190 π.Χ.: (Σεπ): ναυμαχία στη Μυόννησο (Ρώμη vs Αντίοχος Γ’) 
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190 π.Χ.: (Σεπ): ναυμαχία στη Μυόννησο (νίκη ρωμαϊκού στόλου)  
 
 
190 π.Χ.: Ρώμη: η στρατιά των Σκιπιώνων (κατά του Αντιόχου Γ’) βρίσκεται 
στον Αίνο  
190 π.Χ.: Αίνος: η στρατιά των Σκιπιώνων (κατά Αντιόχου Γ’) στον Αίνο και στη 
Μαρώνεια  
 
 
 
187 π.Χ.: Λάρισα (Ελευθέρια): νικητής ο κιθαριστής Θεόδοτος, του Θεοδότου, 
Θεσσαλός  
187 π.Χ.: Λάρισα (Ελευθέρια): νικητής ο κήρυξ Φιλεστίων, Βοιώτιος  
 
 
187 π.Χ.: Σελευκίδαι: τέλος βασιλείας Αντιόχου Γ’, του Μέγα  (223 π.Χ.-187 π.Χ.) 
187 π.Χ.: Σελευκίδαι: άνοδος στο θρόνο Σέλευκος Δ’, ο Φιλοπάτωρ  
187 π.Χ.: Σελευκίδαι: Σέλευκος Δ’, ο Φιλοπάτωρ (187 π.Χ. – 175 π.Χ.) 
  < Ο Σέλευκος Δ’, ο Φιλοπάτωρ ήταν ο έβδομος κατά σειράν βασιλεύς των 
Σελευκιδών. 
< Ο Σέλευκος Δ’, ο Φιλοπάτωρ ήταν γιος του Αντιόχου Γ’, του Μέγα. >   
 < Ο Σέλευκος Δ’, ο Φιλοπάτωρ στα 178 π.Χ. δίνει στον Περσέα (Αντιγονιδών) 
την κόρη του Λαοδίκη ως σύζυγο >  
<Ο Σέλευκος Δ’ ο Φιλοπάτωρ στα 175 π.Χ. δολοφονήθηκε από τον υπουργό του, 
τον Ηλιόδωρο> 
 
 
186 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Ζώπυρος  
186 π.Χ.: Αθήναι (Διονύσια): Σιμύλος «Μεγαρική» (Κωμωδία)  
 
 
 
185 π.Χ.: Ρώμη: γένν. Πόπλιος Κορνήλιος Σκιπίων, Αιμιλιανός, Αφρικανός ο 
νεώτερος  
 < Scipio Africanus Minor: 185 π.Χ. – 129 π.Χ. >  
 <  Ο Σκιπίων, Αιμιλιανός, Αφρικανός ο νεώτερος: γιος του υπάτου Λεύκιου 
Αιμιλίου Παύλου (μάχη των Καννών: 216 π.Χ.) >  
 
184 π.Χ.: Ρώμη: ο Κάτων εκλέγεται Τιμητής (censor)  
184 π.Χ.: Ρώμη: ως Τιμηταί εκλέγονται ο Κάτων και ο Φλάκκος  
184 π.Χ.: Ρώμη: ο Κάτων, ως Τιμητής, προστατεύει τα προγονικά ήθη «mos 
maiorum” 
  O Kάτων πολεμά τις ελληνικές επιδράσεις 
  Ο Κάτων θεσπίζει μέτρα κατά της πολυτέλειας  
  Ο Κάτων αναθεωρεί τον κατάλογο των μελών που μπορούσαν να γίνουν μέλη 
της Συγκλήτου 
  Ο Κάτων λαμβάνει μέτρα κατά των καταχρήσεων των εισπρακτόρων φόρων 
(:δημοσιώνες και τελώνες) 
  Ο Κάτων δίνει έμφαση στην ανάπτυξη των δημοσίων έργων. >  
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184 π.Χ.: Ρώμη: «δίκες των Σκιπιώνων»: κόντρα των Σκιπιώνων (φιλελλήνων) με 
τον Κάτωνα τον Τιμητή 
 
 
184 π.Χ. – 183 π.Χ.:εκστρατείες του Φιλίππου κατά Θρακών και Δαρδάνων  
 
 
 
183 π.Χ.: Αθήναι (Μ. Διονύσια): Τιμόστρατος «Φιλόστρατος» (Κωμωδία) 
183 π.Χ.: Αθήναι: (Μ. Διονύσια): Σωγένης, «Φιλοδέσποτος» (Κωμωδία) 
183 π.Χ.: Αθήναι: (Μ. Διονύσια): Φιλήμων ο νεώτερος, «Μιλησία»  (Κωμωδία)  
183 π.Χ.: θάνατος Σκιπίωνος του Αφρικανού του πρεσβυτέρου στο Λίτερνο της 
Καμπανίας 
183 π.Χ.: Καμπανία: στο Λίτερνο πεθαίνει εξόριστος ο Σκιπίων ο Αφρικανός ο 
πρεσβύτερος  
 
 
183 π.Χ.: Βιθυνία: η Ρώμη παροτρύνει τον βασιλέα της Βιθυνίας, τον Προυσία Α’, 
να της παραδώσει τον Αννίβα  
183 π.Χ.: Βιθυνία: ο Αννίβας προκειμένου να παραδοθεί στους Ρωμαίους από τον 
Προυσία Α’ αυτοκτονεί 
183 π.Χ.: Βιθυνία: αυτοκτονία Αννίβα  
 
 
182 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Τιμησιάναξ  
182 π.Χ.: Αθήναι: (Μ. Διονύσια): νικητής ο κωμικός υποκριτής Φιλόστρατος με 
την παλαιά Κωμωδία «Αποκλειομένη» του Ποσειδίππου  
 
181 π.Χ.: Ρώμη: ο Κάτων υπέρμαχος της lex orchia (: νόμος κατά της πολυτέλειας)  
 
 
 
 
181 π.Χ.: εκστρατεία του Φιλίππου στον Αίμο  
181 π.Χ.: δολοφονία του Δημητρίου  
 
 
181 π.Χ.: Αίγυπτος: δολοφονία Πτολεμαίου Ε’, Επιφανούς  
                   < Πτολεμαίος Ε’, ο Επιφανής: 204 π.Χ. – 180 π.Χ. >  
 
180 π.Χ.: Αίγυπτος: την εξουσία ασκεί η σύζυγος του Πτολεμαίου ΣΤ’, η 
Κλεοπάτρα Α’, η Σύρα  < Κλεοπάτρα Α’, η Σύρα: κόρη του Αντιόχου Γ’ >  
180 π.Χ.: η Κλεοπάτρα Α’, η Σύρα ακολουθεί πολιτική αναδίπλωσης έναντι των 
Σελευκιδών και εγκαταλείπει τα κατακτητικά και επεκτατικά σχέδια του θανόντος 
Πτολεμαίου Ε’ 
180 π.Χ.: Αίγυπτος: η Κλεοπάτρα Α’, η Σύρα ως κηδεμών κυβερνά από το 180 
π.Χ. μέχρι καιτο 170 π.Χ. όπου είναι η ημερομηνία ενηλικίωσης των τριών 
παιδιών της (Πτολεμαίου ΣΤ’, Κλεοπάτρας Β, και Φύσκωνος)  < δες: 
«ανακλητήρια» - 170 π.Χ. >  
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180 π.Χ.: Αίγυπτος: άνοδος στο θρόνο Πτολεμαίος ΣΤ’, ο Φιλομήτωρ  
 < Πτολεμαίος ΣΤ’, ο Φιλομήτωρ:  180 π.Χ. -145 π.Χ. >  
< ο Πτολεμαίος ΣΤ’, ο Φιλομήτωρ: γιος του Πτολεμαίου Ε’ και της Κλεοπάτρας 
Α’  
< ο Πτολεμαίος ΣΤ’ ανεβαίνει επισήμως στο θρόνο στα 170 π.Χ. >  
  < ο Πτολεμαίος ΣΤ’ παντρεύεται την αδελφή του, την Κλεοπάτρα Β’ >  
 < επί Πτολεμαίου ΣΤ’ : ο ΣΤ’ Συριακός πόλεμος (170 π.Χ.-168 π.Χ.) έναντι του 
Αντιόχου Δ’> 
 
 
180 π.Χ.: Πέργαμος (Ευμένης Β’): βωμός του Διός 
180 π.Χ.: Πέργαμος (Ευμένης Β’): βιβλιοθήκη της Περγάμου  
 
 
180 π.Χ.: Αθήναι: ανέγερση Μεσαία Στοά (στην Αγορά) 
180 π.Χ.: Αθήναι: Μεσαία Στοά  (: η Μεσαία Στοά διαιρούσε τον ανοιχτό χώρο 
της Αγοράς σε δύο μέρη (στην κυριως πλατεία της Αγοράς και στη Νότια 
Πλατεία) καθιστώντας αυτόνομο το νότιο τμήμα, το οποίο αποτελούσε το 
εμπορικό κέντρο  
180 π.Χ.: Αθήναι: Μεσαία Στοά (: με την ανέγερση της Μεσαίας Στοάς 
αυτονομείται το Νότιο τμήμα της Αγοράς το οποίο αποτελούσε το εμπορικό 
κέντρο ) 
180 π.Χ.: Αθήναι: Μεσαία Στοά στην Αγορά (:η Μεσαία Στοά ήταν ανοικτή και 
προς τον κεντρικό χώρο της Αγοράς και προς τη Νότια Πλατεία  
 
 
179 π.Χ.: Μακεδονία: θάνατος Φίλιππος Ε’  (Αντιγονίδαι)  
179 π.Χ.; Μακεδονία: άνοδος στο θρόνο Περσεύς (Αντιγονίδαι)  
179 π.Χ.: Μακεδονία: Περσεύς (179 π.Χ. – 168 π.Χ.)  
   < Περσεύς: ο τελευταίος βασιληάς της Μακεδονίας: 179 π.Χ. – 168 π.Χ.>  
      Περσεύς: νόθος γιος του Φιλίππου Ε’  
      Περσεύς: διαδέχεται στον θρόνο Μακεδονίας τον Φίλιππο Ε’ >  
 
179 π.Χ.: Δήλος: η Φιλουμένη, αυλητρίς, υπηρετεί στο ναό του Απόλλωνος με 
μισθό 120 δραχμών  
 
 
  
 
 
 
 
178 π.Χ.: γάμος Περσέα (Βασλιά Μακεδονίας/Αντιγονίδαι) με Λαοδίκη (κόρη 
Σελεύκου Δ’, Φιλοπάτορος/Σελευκίδαι) 
178 π.Χ.: Σέλευκος Δ’, Φιλοπάτωρ: δίνει την κόρη του Λαοδίκη σύζυγο στον 
Περσέα (Μακεδονίας), έτσι συνάπτει δεσμούς με Μακεδονία  
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177 π.Χ.: Δήλος: η Φιλουμένη, αυλητρίς, υπηρετεί στον ναό του Απόλλωνος με 
μισθό 130 δραχμών  
 
 
 
176 π.Χ.: Αίγυπτος: θάνατος Κλεοπάτρα Α’, η Σύρα  
176 π.Χ.: Αϊγυπτος: «επίτροποι του μείρακος» (δηλ. του Πτολεμαίου ΣΤ’) 
ορίζονται: ο ευνούχος Ευλαίος και ο Λήναιος, πρώην δούλος από την Κοίλη 
Συρία  
176 π.Χ.: οι «επίτροποι του μείρακος» Ευλαίος και Λήναιος εγκαταλείπουν 
πολιτική Κλεοπάτρας Α’, της Σύρας : επιδιώκουν πόλεμο για επανάκτηση Κοίλης 
Συρίας  
Χρεωκοπούν οικονομικά το κράτος των Πτολεμαίων  
 
 
175 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Σώνικος  
 
 
175 π.Χ.; Σελευκίδαι: δολοφονία του Σελεύκου Δ’, του Φιλοπάτορος  
175 π.Χ.: Σελευκίδαι: ο Ηλιόδωρος δολοφονεί τον Σέλευκο Δ’, Φιλοπάτορα 
 
175 π.Χ.: Σελευκίδαι: άνοδος στο θρόνο Αντίοχος Δ’, ο Επιφανής  
< ο Αντίοχος Δ’, Επιφανής: τρίτος γιος του Αντιόχου Γ’, του Μέγα >  
< ο Αντίοχος Δ’: νεώτερος αδελφός του δολοφονηθέντος Σελεύκου Δ’>  
 <Αντιοχος Δ’, Επιφανής (175 π.Χ. - 163 π.Χ.): ο 8ος κατά σειράν των Σελευκιδών> 
< Επί των ημερών του Αντιόχου Δ’, Επιφανούς ο ΣΤ’ Συριακός πόλεμος έναντι 
του Πτολεμαίου ΣΤ’  >  
< Αντίοχος Δ’: ΣΤ’ Συριακός πόλεμος (170 π.Χ. – 168 π.Χ.) >  
 
172 π.Χ.: Ρώμη: ο Ευμένης Β’ (Ατταλίδαι) καταγγέλει ότι ο βασιλεύς της 
Μακεδονίας, Περσεύς, συνωμοτούσε κατά της Ρώμης  
 
 
 
 
171 π.Χ.: Ρώμη κηρύσσει τον πόλεμο στον Περσέα της Μακεδονίας  
 
 
 
171 π.Χ.: έναρξη Γ’ Μακεδονικού πολέμου  
171 π.Χ. – 167 π.Χ.: Γ’ Μακεδονικός πόλεμος (Ρώμη vs Μακεδονία) 
171 π.Χ.: - 167 π.Χ.: Γ’ Μακεδονικός πόλεμος (Ρώμη vs Περσεύς) 
171 π.Χ.: Γ’ Μακεδονικός πόλεμος: Ρώμη και Ευμένης Β’ (Ατταλίδαι) vs 
Περσεύς (Μακεδονία) 
 
171 π.Χ.: 1ο έτος Γ’ Μακεδονικού πολέμου  
171 π.Χ.: (έαρ): Θεσσαλία: κάθοδος του Περσέως στη Θεσσαλία  
171 π.Χ.: (Μαϊ): μάχη στο Καλλίνικο  
171 π.Χ.: (έαρ): επιχειρήσεις των Ρωμαίων στη Βοιωτία  
171 π.Χ.: (έαρ): επιχειρήσεις των Ρωμαίων στη Φθιώτιδα  
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171 π.Χ.: (έαρ): επιχειρήσεις των Ρωμαίων στην Αχαϊα  
 
 
 
 
170 π.Χ.: έναρξη ΣΤ’ Συριακού πολέμου  (Σελευκίδαι vs Πτολεμαίοι+Ρώμη)  
170 π.Χ.: ΣΤ’ Συριακός πόλεμος  (170 π.Χ. – 168 π.Χ.)  
170 π.Χ.: ΣΤ’ Συριακός πόλεμος  (Αντίοχος Δ’ vs |Πτολεμαίος ΣΤ’+Ρώμη)  
170 π.Χ.: ΣΤ’ Συριακός πόλεμος: ο Αντίοχος Δ’, Επιφανής έναντι του 
Πτολεμαίου ΣΤ’ μαζί με Ρώμη 
170 π.Χ.: ΣΤ’ Συριακός πόλεμος: ο Πτολεμαίος ΣΤ’ υποστηρίζεται από την Ρώμη  
170 π.Χ.: ΣΤ’ Συριακός πόλεμος: Αντίοχος Δ’ εισβάλλει στην Κοίλη Συρία  
170 π.Χ.: ΣΤ΄Συριακός πόλεμος: Αντίοχος Δ’ νικά Αιγυπτίους  
170 π.Χ.: ΣΤ’ Συριακός πόλεμος: Αντίοχος Δ’ αποσπά την Παλαιστίνη από την 
Αίγυπτο 
170 π.Χ.: ΣΤ’ Συριακός πόλεμος: Αντίοχος Δ’ αποσπά το Πηλούσιον από την 
Αίγυπτο  
170 π.Χ. :ΣΤ’ Συριακός πόλεμος: Αντίοχος Δ’ καταλαμβάνει την Αίγυπτο πλήν 
Μέμφιδος  
 
 
 
 
 
170 π.Χ.: Αλεξάνδρεια: « ανακλητήρια »:  η τελετή ενθρόνισης του Πτολεμαίου 
ΣΤ’ (16 ετών)  
Συμβασιλείς του Πτολεμαίου ΣΤ’ ανακηρύσσονται η αδελφή του Κλεοπάτρα Β’ 
και ο αδελφός του Πτολεμαίος Φύσκων (: ο μετέπειτα Πτολεμαίος Η’, Ευεργέτης 
Β’)  
Και στους τρεις βασιλείς δόθηκε η προσωνυμία: «θεοί Φιλομήτορες»  
 
 
170 π.Χ.:(τέλη):  Αλεξάνδρεια: ο Ευλαίος και ο Λήναιος συγκεντρώνουν πλήθη 
στρατού και όχλου και διακήρυξαν την ανάληψη επιθετικού πολέμου για την 
ανάκτηση της Κοίλης Συρίας  
 
 
 
 
 
 
 
170 π.Χ.: 2ο έτος Γ’ Μακεδονικού πολέμου  
170 π.Χ.: (χειμών): εκστρατεία του Περσέως στην Ιλλυρία  
170 π.Χ.: (χειμών): Θεσσαλία: ο Περσεύς φεύγει από τη Θεσσαλία και στρέφεται 
προς τα βόρεια σύνορα της Μακεδονίας  
170 π.Χ.: (χειμών): Μακεδονία: οι Δάρδανοι στα βόρεια σύνορα της Μακεδονίας 
είχαν επαναλάβει τις επιδρομές τους  
170 π.Χ.: (Νοε): ο Περσεύς εκδιώκει τους Δαρδάνους από τα βόρεια σύνορα 
Μακεδονίας  
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170 π.Χ.: (Δεκ): ο Περσεύς οδηγεί τον στρατό του στην Ιλλυρία (εναντίον 
Ρωμαίων) 
170 π.Χ.: (Δεκ): Υσκανα (Ιλλυρίας): κατάληψη από Περσέα  
170 π.Χ.: (Δεκ): Υσκανα: η ρωμαϊκή φρουρά της πόλεως παραδίδεται στον 
Περσέα  
 
 
 
 
170 π.Χ.: γένν. Διονύσιος, ο Θράξ (170 π.Χ. – 90 π.Χ.) λόγιος, γραμματικός  
< Διονύσιος, ο Θράξ: Αλεξανδρινός, γενννημένος από οικογένεια Θρακών 
κληρούχων. Μαθητής του Αριστάρχου. Μετανάστευσε στη Ρόδο (: με εκδίωξη 
λογίων από την Αλεξάνδρεια επί Πτολεμαίου Η’, του Φύσκωνος). Ο Διονύσιος, ο 
Θράξ, ενίσχυσε την σχολή της Ρόδου. Εκεί δίδαξε γραμματική και λογοτεχνία.  
< Διονύσιος, ο Θράξ: «Τέχνη γραμματική» (διασώζεται ολόκληρο το σύγραμμα): 
< Διονύσις, ο Θράξ «Τέχνη γραμματική»:  
   Ο Διονύσιος ορίζει τη γραμματική ως: «εμπειρία των παρά ποιηταίς τε και 
συγγραφεύσιν ως επί το πολύ λεγομένων». Περιέχει τα πιο απλά μέρη του λόγου 
(το όνομα: πέντε πτώσεις, το ρήμα: χρόνοι, μετοχή, το άρθρο, την αντωνυμία, την 
πρόθεση, το επίρρημα, τον σύνδεσμο). Ο Διονύσιος επιχειρεί την ταξινόμηση των 
μερών του λόγου. Ο Διονύσιος δεν εξετάζει την σύνταξη. Το έργο «Τέχνη 
γραμματική» χρησιμοποιήθηκε ως την Αναγέννηση. >  
 
169 π.Χ.: Αθήναι: (Μ. Διονύσια): Παραμόνος, «Χορηγών»  (Κωμωδία) 
 
 
169 π.Χ.: Ρώμη: ο Κάτων υπέρμαχος της lex voconia  
  < Lex voconia: νόμος που περιόριζε την οικονομική ελευθερία των γυναικών  >  
 
 
169 π.Χ.: 3ο έτος Γ’ Μακεδονικού πολέμου  
169 π.Χ.: διπλωματικές δραστηριότητες του Περσέως πριν από την μάχη στην 
Πύδνα  
 
169 π.Χ.: Ιλλυρία: ο Περσεύς προσπαθεί να πείσει τον Γένθιο, Ιλλυρίο βασιλέα, 
να πάει με το μέρος του (και όχι των Ρωμαίων) 
169 π.Χ.: Λισσός (Ιλλυρίας): δύο μακεδονικές πρεσβείες προς τον Γένθιο 
(βασιλιά Ιλλυρίας) 
169 π.Χ.: Λισσός (Ιλλυρίας): ο Γένθιος προβάλλει παράλογες οικονομικές 
αξιώσεις για να συνταχθεί με τον Περσέα  
169 π.Χ.: Λισσός (Ιλλυρίας): άκαρπες οι συζητήσεις με Γένθιο  
 
 
168 π.Χ.: Μακεδονία: ο Αιμίλιος Παύλος σε Μακεδονία  
168 π.Χ.: Μακεδονία: ο Πόπλιος Κορνήλιος Σκιπίων, Νασικάς συνοδεύει τον 
Αιμίλιο Παύλο στην Μακεδονία  
168 π.Χ.: μάχη της Πύδνας:  (Ρώμη vs Μακεδονία)  
168 π.Χ.: μάχη της Πύδνας: η Ρώμη νικά τον Περσέα)  
168 π.Χ.: μάχη της Πύδνας: Αιμίλιος Παύλος κατά Περσέα  
        < η πρώτη ήττα της μακεδονικής φάλλαγγος > 



 

41
5 

    Ο Αιμίλιος Παύλος εκμεταλλευόμενος το ανισόπεδο έδαφος, όπου καθιστούσε 
δυσκίνητη την μακεδονική φάλαγγα, κατατροπώνει τους Μακεδόνες >  
      < ο Αιμίλιος Παύλος φιλία με Ελληνα ιστορικό: Πολύβιο > 
168 π.Χ.: Περσέας: καταφεύγει σε Σαμοθράκη  
168 π.Χ.: Σαμοθράκη: οι κάτοικοι Σαμοθράκης παραδίδουν Περσέα σε Αιμίλιο 
Παύλο  
 
168 π.Χ.: μάχη της Πύδνας: σημαίνει το τέλος του βασιλείου της Μακεδονίας  
 
168 π.Χ.: Μακεδονία: τέλος δυναστείας Αντιγονιδών 
  < δυναστεία Αντιγονιδών: 294 π.Χ. – 168 π.Χ. / ιδρυτής της: Δημήτριος ο 
Πολιορκητής> 
 
 
 
168 π.Χ.: Αίγυπτος: ο Αντίοχος Δ’ (Σελευκίδαι) κατέχει την Αίγυπτο 
168 π.Χ.: ΣΤ’ Συριακός πόλεμος: ο Αντίοχος Δ’ υπό την πίεση της Ρώμης 
(συμμάχου των Πτολεμαίων) αναγκάζεται να αποσυρθεί από την Αϊγυπτο 
168 π.Χ.: ΣΤ’ Συριακός πόλεμος: ταπείνωση Αντιόχου Δ’ από Ρώμη 
168 π.Χ.: ΣΤ’ Συριακός πόλεμος: ο Ποπίλιος Λαίνας  (Ρωμαίος) ταπεινώνει τον 
Αντίοχο Δ’ (χαράζει κύκλο που γύρω από αυτόν ο Αντίοχος Δ’ δεν μπορούσε να 
κινηθεί) και ο Αντίοχος Δ’ αναγκάζεται να αποσυρθεί από Αίγυπτο 
168 π.Χ.: ΣΤ’ Συριακός πόλεμος: Αντίοχος Δ’ αποσύρεται από Αίγυπτο  
 
 
 
167 π.Χ.:Αθήναι: (Μ. Διονύσια): Μένανδρος, «Φάσμα» (Κωμωδία)  
167 π.Χ.: Αθήναι: (Μ. Διονύσια): Βιόττος, «Ποιητής» (Κωμωδία)  
167 π.Χ.: Αθήναι: (Μ. Διονύσια): Κρίτων, «Αιτωλός» (Κωμωδία)  
 
 
167 π.Χ.: (έαρ): (Μαγνησία-Βόλος) Δημητριάδα: ο Λεύκιος Αιμίλιος Παύλος 
βρίσκεται στην Δημητριάδα  
167 π.Χ.: (έαρ): Δημητριάδα: ο Λεύκιος Αιμίλιος Παύλος αναχωρεί από την 
Δημητριάδα, μόλις πληροφορείται την άφιξη δεκαμελούς συγκλητικής πρεσβείας 
από τη Ρώμη  
 
167 π.Χ.: (έαρ): Αμφίπολη: ο Λεύκιος Αιμίλιος Παύλος μεταβαίνει στην 
Αμφίπολη  
 
 
167 π.Χ.: (έαρ): Αμφίπολη: συνέδριος της Αμφιπόλεως  
 
 
167 π.Χ.: Ρώμη: καταργείται η έμεση φορολογία των Ρωμαίων πολιτών  
 
167 π.Χ.: Ρώμη: κυρύσσει τη Δήλο «ελεύθερο λιμάνι»  
167 π.Χ.: Δήλος: ελεύθερο λιμάνι (: η εποπτεία του νησιού ανατίθεται από τους 
Ρωμαίους στους Αθηναίους)  
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167 π.Χ.: Οι Ρωμαίοι αποσπούν από την κυριαρχία των Ροδίων την Καρία και την 
Λυκία  
167 π.Χ.: Ρόδος: υφίσταται την απώλεια της Καρίας και της Λυκίας, περιοχές που 
τώρα καταλαμβάνουν οι Ρωμαίοι  
 
167 π.Χ.: Ρώμη: ο Πολύβιος μεταφέρεται ως όμηρος στη Ρώμη  
167 π.Χ.: Ρώμη: ο Πολύβιος ήταν πολιτικός ηγέτης της Αχαϊκής Συμπολιτείας  
167 π.Χ.: Ρώμη: ο Πολύβιος, ο Μεγαλοπολίτης: ιστορικός  
167 π.Χ.: Ρώμη: ο Πολύβιος γνωρίζει τον Σκιπίωνα Αιμιλιανό  
  Ο Πολύβιος συγγράφει μια γενική πολιτική ιστορία των χωρών της Μεσογείου 
από το 264 π.Χ. μέχρι την εποχή του  
  Ο Πολύβιος αναγνωρίζει μια μοναδική πολιτική ενότητα υπό την ηγεσία της 
Ρώμης >  
 
167 π.Χ.: Ρώμη: εμφανίζεται ο αυλητής Θεόπομπος  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
163 π.Χ.:Σελευκίδαι:τέλος βασιλείας Αντιόχου Δ’, Επιφανούς (175 π.Χ.–163 π.Χ.) 
163 π.Χ.: Σελευκίδαι: άνοδος στο θρόνο Αντίοχος Ε’, ο Ευπάτωρ 
163 π.Χ.: Σελευκίδαι: Αντίοχος Ε’, Ευπάτωρ (164/163 π.Χ. – 162 π.Χ.)  
163 π.Χ.: < Αντίοχος Ε’, Ευπάτωρ: γιος του Αντιόχου Δ΄και της Λαοδίκης. Η 
Λαοδίκη ήταν κόρη του Μιθριδάτης, βασιληά του Πόντου >  
163 π.Χ.: Σελευκίδαι: Αντίοχος Ε’, Ευπάτωρ: ο 9ος κατά σειράν των Σελευκιδών 
 
 
 
 
 
162 π.Χ.: Σελευκίδαι: εκτέλεση του Αντιόχου Ε’, Ευπάτορος  
162 π.Χ.: Σελευκίδαι: ο Δημήτριος Α’, εξάδελφος του Αντιόχου Ε’, εκτελεί τον 
Αντίοχο Ε’, τον Ευπάτορα  
 
 
162 π.Χ.: Σελευκίδαι: άνοδος στο θρόνο Δημήτριος Α’, ο Σωτήρ  
162 π.Χ.: Σελευκίδαι: Δημήτριος Α’, ο Σωτήρ (162 π.Χ. – 150 π.Χ.) 
162 π.Χ.: Σελευκίδαι: Δημήτριος Α’, ο Σωτήρ: ο 10ος των Σελευκιδών  
 < Δημήτριος Α’, ο Σωτήρ: γιος του Σελεύκου Δ’, του Φιλοπάτορος / εγγονός του 
Αντιόχου Γ’, του Μέγα>  
 < Δημήτριος Α’, ο Σωτήρ (162 π.Χ. – 150 π.Χ.): η προσωνυμία «Σωτήρ» επειδή 
εξεδίωξε από την Βαβυλώνα τον Τίμαρχο και τον Ηρακλείδη >  
< Επί Δημητρίου Α’ του Σωτήρος: ανεξαρτητοποίηση του βασιλείου της 
Κομμαγηνής στα 162 π.Χ. >  
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162 π.Χ.: Κομμαγηνή: ανεξαρτητοποίηση του βασιλείου της Κομμαγηνής  
 
 
162 π.Χ.: Ρώμη: ο Πόπλιος Κορνήλιος Σκιπίων, Νασικάς (Corculum) εκλέγεται 
ύπατος  
162 π.Χ.: Ρώμη: παράνομη εκλογή ως υπάτου του Πόπλιου Κορνήλιου Σκιπίωνος, 
Νασικά  
162 π.Χ.: Ρώμη: ο Πόπλιος Κορνήλιος Σκιπίων, Νασικάς (Corculum) παραιτείται 
από ύπατος  
 
161 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Αριστόλας  
161 π.Χ.: Αθήναι (Θησεία): νικητής ο κήρυξ Θεόδωρος, του Ποσειδωνίου  
 
161 π.Χ.: Ρόδος: ο Ιππαρχος, από την Νίκαια (μαθηματικός, αστρονόμος) έκανε 
στη Ρόδο την πρώτη του αστρονομική παρατήρηση  
 
 
160 π.X.: Ρώμη: Κάτων: σύγγραμμα Κάτωνος «de agricultura” (Περί γεωργίας) 
   
 
 
 
 
160 π.Χ.: Πέργαμος: τέλος βασιλείας Ευμένης Β’, ο Σωτήρ (197 π.Χ. -160 π.Χ.) 
160 π.Χ.: Πέργαμος: άνοδος στο θρόνο Ατταλος Β’, ο Φιλάδελφος (:Ατταλίδαι) 
160 π.Χ.: Πέργαμος: βασιλεία Αττάλου Β’, του Φιλαδέλφου (160 π.Χ. – 139 π.Χ.)  
 Ατταλος Β’, ο Φιλάδελφος: άλλη χρονολογία βασιλείας του: 159 π.Χ. – 138 π.Χ.  
 < Ατταλος Β’: ο πέμπτος βασιλεύς των Ατταλιδών >  
< Ο Ατταλος Β’, ο Φιλάδελφος ήταν ο μικρότερος γιος του Αττάλου Α’, του 
Σωτήρος  
< Ο Ατταλος Β’, ήταν αδελφός του Ευμένους Β΄, του Σωτήρος >  
< η προσωνυμία: «Φιλάδελφος»: Λόγω της αφοσίωσής του προς τον βασιλεύοντα 
αδελφό του Ευμένη Β’, τον Σωτήρα, απονεμήθηκε στον Ατταλο Β’, η 
προσωνυμία «Φιλάδελφος» 
< Ο Ατταλος Β’ συνέχισε την φιλορωμαϊκή πολιτική του Ευμένους Β’ >  
< Ο Ατταλος Β’ ήταν φιλότεχνος>  
< Ο Ατταλος Β’ ολοκλήρωσε την βιβλιοθήκη της Περγάμου  (είχε αρχίσει επί 
Ευμένους Β’)> 
< Ο Ατταλος Β’  στην Αθήνα ίδρυσε την στοά του Αττάλου  > 
 
 
 
 
 
159 π.Χ.: Ρώμη: ο Πόπλιος Κορνήλιος Σκιπίων, Νασικάς (Corculum) εκλέγεται 
Τιμητής  
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156 π.Χ.: έναρξη πολέμου μεταξύ Αττάλου Β’ και Προυσία Β’ της Βιθυνίας  
156 π.Χ.: πόλεμος Ατταλίδαι (Πέργαμος) vs Βιθυνία (Προυσίας Β’) 
156 π.Χ.: πόλεμος Αττάλου Β’ vs Προυσία Β’ (156 π.Χ. – 154 π.Χ.)  
156 π.Χ.: πόλεμος Αττάλου Β’ vs Προυσία Β’ (156 π.Χ.-154 π.Χ.): η Ρώμη 
παίρνει το μέρος του Αττάλου Β’  
156 π.Χ. – 154 π.Χ.: πόλεμος μεταξύ Αττάλου Β’ και Προυσία Β’ (της Βιθυνίας) 
 
156 π.Χ.; ο Ατταλος Β’ (βασίλειο της Περγάμου) επαναφέρει στην Καππαδοκία 
στο θρόνο τον Αριαράθη Ε’  
156 π.Χ.: Ατταλος Β’ επιτυγχάνει την αποκατάσταση της επιρροής της Περγάμου 
στην Καππαδοκία  
156 π.Χ.: Ατταλος Β’: στην Καππαδοκία επαναφέρει τον Αριαράθη Ε’, τον οποίο 
είχε εκδιώξει ο σφετεριστής Οροφέρνης 
156 π.Χ.: Ατταλος Β’ έρχεται σε σύγκρουση με τον βασιλέα της Βιθυνίας 
Προυσία Β’  
156 π.Χ.: Ατταλος Β’: θέλει να διατηρήσει τους παλαιούς δεσμούς του με τους 
Γαλάτες και να εμποδίσει την πραγματοποίηση των επεκτατικών σχεδίων του 
Προυσία Β’  
156 π.Χ.: Ατταλος Β’: διατηρεί τους παλαιούς δεσμούς με τους Γαλάτες 
156 π.Χ.: πολεμος Αττάλου Β’ (Πέργαμος) κατά Προυσία Β’ (Βιθυνίας) 
156 π.Χ.: (πόλεμος Αττάλου Β’ vs Προυσία Β’): στον πόλεμο Αττάλου Β’ και 
Προυσία Β’ πήραν μέρος όλες οι δυνάμεις της Μ. Ασίας 
156 π.Χ.: πόλεμος Αττάλου Β’ vs Προυσία Β’: διπλωματική ανάμειξη της Ρώμης 
156 π.Χ.: εμπλοκή Ρώμης στον πόλεμο Αττάλου Β’ κατά Προυσία Β’  
156 π.Χ.: πόλεμος Αττάλου Β’ vs Προυσία Β’: πρώτη επίθεση εκκινεί ο Προυσίας 
Β’ 
156 π.Χ.: Ατταλος Β’: στέλνει ως πρέσβυ στη Ρώμη τον Ανδρόνικο  
156 π.Χ.: διπλωματική πρεσβεία Αττάλου Β’ στη Ρώμη: ο Ανδρόνικος 
γνωστοποιεί την παραβίαση της ειρήνης  
156 π.Χ.: Προυσίας Β’: πρεσβεία προς τη Ρώμη με επικεφαλής τον Νικομήδη (: 
γιος του Προυσία Β’) και ο Αντίφιλος  
156 π.Χ.: σύγκλητος στη Ρώμη: ακούει τις προτάσεις του Ανδρόνικου (Πέργαμος) 
και του Νικομήδη (Βιθυνία)  
156 π.Χ.: Ρώμη: αποφασίζει να χαλιναγωγήσει τον Προυσία Β’ (Βιθυνίας) που 
έτεινε να γίνει η κυριώτερη δύναμη της Μ. Ασίας  
156/155 π.Χ.: Ρώμη: στέλνει 3 αντιπροσώπους της για να εμποδισουν τον 
Προυσία Β’ να πολεμά κατά του Αττάλου Β’  
156 /155 π.Χ.: Ρώμη: στέλνει τον Λεύκιο Απουλήϊο και τον Γάϊο Πετρώνιο για 
επιτόπια εξέταση στη Βιθυνία  
155 π.Χ.: Βιθυνία: Προυσίας Β’ αγνοεί τη Ρώμη  
155 π.Χ.: Προυσίας Β’ λεηλατεί το βασίλειο της Περγάμου και τα παράλια της Μ. 
Ασίας  (πόλεμος Αττάλου Β’ vs Προυσία Β’)  
155 π.Χ.: ναυτικό Προυσία Β’: σημαντικές επιτυχίες κατά ναυτικού του Αττάλου 
Β’ (πόλεμος Αττάλου Β’ vs Προυσία Β’)  
155 π.Χ.: τρικυμία στην Προποντίδα: καταστροφή του ναυτικού του Προυσία Β’  
155 π.Χ.: (πόλεμος Αττάλου Β’ vs Προυσία Β’): Ατταλος Β’ ετοιμάζει μεγάλο 
στρατό:  
μισθοφόροι από την Κρήτη  
στρατός από τον Αριαράθη Ε’ της Καππαδοκίας  (:αρχηγός ο Δημήτριος, γιος 
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Αριαράθου Ε’)  
στρατός από τον Μιθριδάτη Δ’ του Πόντου  
 
 
 
155 π.Χ.: Β’ Κρητικός πόλεμος (155 π.Χ. – 153 π.Χ.)  (Κρήτη  vs Ρόδος)  
155 π.Χ.: Β’ Κρητικός πόλεμος: η Ρόδος, παρά το ισχυρό ναυτικό της, δεν 
μπόρεσε να ανταπεξέλθει μόνη της στις επιθέσεις των πειρατικών πλοίων των 
Κρητών 
155 π.Χ.: Β’ Κρητικός πόλεμος: τα ελαφρά πειρατικά πλοία των Κρητών 
επιτίθενται στο Αιγαίο  
155 π.Χ.: Β’ Κρητικός πόλεμος: οι Ρόδιοι επιζητούν την βοήθεια των Αχαιών  
155 π.Χ.: Κόρινθος (Β’ Κρητικός πόλεμος): πρέσβεις και από την Ρόδο και από 
την Κρήτη έρχονται για να ζητήσει η κάθε πλευρά την βοήθεια των Αχαιών  
155 π.Χ.: Κόρινθος (Β’ Κορινθιακός πόλεμος): οι Αχαιοί δεν βοηθούν τους 
Ροδίους  
 
 
155 π.Χ.: Ρώμη: ο Πόπλιος Κορνήλιος Σκιπίων, Νασικάς (Corculum) 
εκλέγεται νόμιμα ύπατος  
 
 
 
154 π.Χ.: Αθήναι: (Μ. Διονύσια): Φιλιππίδης, «Φιλαθήναιος» (Κωμωδία)  
154 π.Χ.: Αθήναι: (Μ. Διονύσια): Χαιρίων, «Αυτού καταψευδόμενος»  (Κωμωδία) 
154 π.Χ.: Αθήναι: (Μ. Διονύσια): Βιόττος, «Αγνοών» (Κωμωδία)  
 
 
 
 
154 π.Χ.: Ρώμη: αποστολή 10 πρέσβεων στην Μ. Ασία για να διευθετήσουν την 
διένεξη μεταξύ Αττάλου Β’ της Περγάμου και του Προυσία Β’ της Βιθυνίας 
154 π.Χ.: Ρώμη: 10 πρέσβεις στην Μ. Ασία (πόλεμος Αττάλου Β’ vs Προυσία Β’) 
154 π.Χ.: Ρώμη: στέλνει 10 πρέσβεις στην Μ. Ασία για να συνετίσουν τον 
Προυσία Β’ (στη ρήξη του μεταξύ Αττάλου Β’ και Προυσία Β’) 
154 π.Χ.: Βιθυνία: η Ρώμη στέλνει 10 πρέσβεις προς τον βασιλέα της Βιθυνίας, 
τον Προυσία Β’  < Ο Προυσίας Β’ είχε τον τίτλο του «φίλου και συμμάχου της 
Ρώμης» 
154 π.Χ.: Ατταλος Β’: δέχεται τους 10 πρέσβεις της Ρώμης (:οι προτάσεις ήταν 
υπέρ του) 
154 π.Χ.: Προυσίας Β’: κωλυσιεργεί  
154 π.Χ.: Ρώμη:  η Ρώμη ευνοεί τον Ατταλο Β’ της Περγάμου έναντι του 
Προυσία Β’ της Βιθυνίας  
154 π.Χ.: η Ρώμη καταγγέλει την συμμαχία της με την Βιθυνία  
154 π.Χ.: Αθήναιος (:αδελφός του Αττάλου Β’) συγκεντρώνει στόλο 80 πλοίων  
154 π.Χ.: Αθήναιος: στόλος του Αθήναιου 80 πλοία: μεταξύ των οποίων 5 
ροδιακά, 20 κυζικηνά, 27 περγαμηνά  
154 π.Χ.: Αθήναιος με στόλο του πλέει στον Ελλήσποντο  
154 π.Χ.: Αθήναιος: επιτίθεται εναντίον πόλεων που ανήκαν στον Προυσία Β’ 
154 π.Χ.: Ρώμη: νέα διπλωματική παρέμβαση της Ρώμης (πόλεμος Αττάλου Β’ vs 



 

42
0 

Προυσία Β’)  
154 π.Χ.: Ρώμη: στέλνει 3 πρέσβεις – θέτουν τέρμα στον πόλεμο  
154 π.Χ.: Ρώμη: νέα πρεσβεία: Αππιος Κλαύδιος Κέντων, Λεύκιος Οππιος, Αύλος 
Ποστούμιος Αλβίνος  
154 π.Χ.: Ρώμη: οι τρεις πρέσβεις (Κέντων, Οππιος, Αλβίνος) θέτουν τέρμα στον 
πόλεμο μεταξύ Αττάλου Β’ και Προυσία Β’  
154 π.Χ.: ειρήνη μεταξύ Αττάλου Β’ και Προυσία Β’ με την μεσολάβηση Ρώμης 
154 π.Χ.: συνθήκη ειρήνης μεταξύ Αττάλου Β’ και Προυσία Β’ (με μεσολάβηση 
Ρώμης):  οι όροι της ειρήνης Αττάλου Β’ και Προυσία Β’: 
i) Ο Προυσίας Β’ να δώσει αμέσως 20 πολεμικά πλοία στον Ατταλο Β’  
ii) Ο Προυσίας Β’ να πληρώσει πολεμική αποζημίωση 500 τάλαντα  
iii) Ο Προυσίας Β’ πολεμική αποζημίωση 100 τάλαντα  για την «καταφθοράν της 
χώρας» των Μηθυμναίων, των Αιγαιέων, των Κυμαίων, των Ηρακλεωτών 
iv) τα όρια μεταξύ των δύο κρατών (Περγάμου και Βιθυνίας) παραμένουν 
αμετάβλητα (: η αιτία: η διατήρηση της ισορροπίας των δυνάμεων εξυπηρετούσε 
τη Ρώμη)  
 
 
 
154 π.Χ.: Αθήναι (Μ. Διονύσια): Φιλοκλής «Τραυματίας» (κωμωδία) 
154 π.Χ.: Αθήναι (Μ. Διονύσια): Τιμόξενος «Συγκρύπτων» (κωμωδία)  
154 π.Χ.: Αθήναι: (Μ. Διονύσια): Αγαθοκλής, «Ομόνοια»  (Κωμωδία)  
 
 
 
 
153 π.Χ.: Συρία: ο Αλέξανδρος Βάλλας εισβάλλει στη Συρία και καταλαμβάνει 
την Πτολεμαϊδα  
 
 
153 π.Χ.: Συρία (Σελευκίδαι): ο Ανδρίσκος (νόθος γιος του Περσέως) καταφεύγει 
στον Δημήτριο Α’ Σωτήρα (Σελευκίδη) 
153 π.Χ.: (Σελευκίδαι) –Συρία: ο Δημήτριος Α’ Σωτήρ πιεζόμενος από τον 
διεκδικητή Αλέξανδρο Βάλα αντιμετωπίζει πρόβλημα με τους ισχυρισμούς του 
Ανδρίσκου  
153 π.Χ.: (Σελευκίδαι) – Συρία: ο Ανδρίσκος ισχυρίζεται ότι είναι γιος του 
Περσέως και ζητά από τον Δημήτριο Α’ τον Σωτήρα να τον αποκαταστήσει στο 
θρόνο της Μακεδονίας  
153 π.Χ.: (Σελευκίδαι) – Συρία: το πλήθος υποστηρίζει τις αξιώσεις του 
Ανδρίσκου και καλεί τον Δημήτριο Α’ Σωτήρα να αποκαταστήσει τον Ανδρίσκο 
στον πατρογονικό  θρόνο της Μακεδονίας ή να του παραχωρήσει τον δικό του  
153 π.Χ.: (Σελευκίδαι) – Συρία: ο Δημήτριος Α’ Σωτήρ ανησυχεί από τις αξιώσεις 
του πλήθους  
153 π.Χ.: (Σελευκίδαι) – Συρία: ο Δημήτριος Α’ Σωτήρ συλλαμβάνει τον 
Ανδρίσκο  
153 π.Χ.: (Σελευκίδαι) – Συρία: ο Δημήτριος Α’ Σωτήρ στέλνει στη Ρώμη 
(αιχμάλωτο) τον Ανδρίσκο  
153 π.Χ.: Ρώμη: οι Ρωμαίοι εξορίζουν τον Ανδρίσκο  
153 π.Χ.: Ρώμη: Οι Ρωμαίοι δεν δίδουν ιδιαίτερη σημασία στον Ανδρίσκο, τον 
θεωρούν απατεώνα  



 

42
1 

153 π.Χ.: Ρώμη: ο Ανδρίσκος δραπετεύει από τον τόπο εξορίας του  
 
153 π.Χ.: Ρώμη: ο Κάτων ως πρέσβης της Ρώμης στην Καρχηδόνα  
< θέση Κάτωνος: η Καρχηδών πρέπει να καταστραφεί : βλ. ισοπέδωση 
Καρχηδόνος (146 π.Χ.)> 
153 π.Χ.: Καρχηδών: ο Κάτων ως πρέσβης της Ρώμης στην Καρχηδώνα  
 
 
~153 π.Χ.: Μίλητος: ο Ανδρίσκος που είχε δραπετεύσει από τη Ρώμη εμφανίζεται 
στην Μίλητο  (: η ημερομηνία εμφάνισής του στη Μίλητο αβέβαιη)  
~153 π.Χ.: Μίλητος: ο Ανδρίσκος καλλιεργεί τον μύθο γύρω από την καταγωγή 
του 
~153 π.Χ.: Μίλητος: ο Ανδρίσκος βρίσκει υποστηρικτές των σχεδίων του  
~153 π.Χ.: Θράκη: ο Ανδρίσκος μεταβαίνει στη Θράκη 
~153 π.Χ.: Θράκη: ο ηγεμών Τήρης, γαμβρός του Φιλίππου Ε’, αναγνωρίζει τον 
Ανδρίσκο  
~153 π.Χ.: Θράκη: ο Τήρης παρουσιάζει τον Ανδρίσκο πλέον ως Φίλιππο, και ως 
νόμιμο διάδοχο του Περσέως  
 
 
150 π.Χ.: Αθήναι: η Στοά του Αττάλου (στην Αγορά) : από τον Ατταλο Β’, της 
Περγάμου (ο Ατταλος Β’, της Περγάμου: 159 π.Χ. – 138 π.Χ.)  
150 π.Χ.: Αθήναι: η Στοά του Αττάλου (στην Αγορά): διώροφο κτήριο, 
λειτουργούσε ως εμπορικό κέντρο  
150 π.Χ.: Αθήναι: η Στοά του Αττάλου (στην Αγορά): στον ισόγειο όροφο: οι 
εξωτερικοί κίονες δωρικού ρυθμού, οι εσωτερικοί κίονες ιωνικού ρυθμού  
Στον άνω ΄όροφο: οι εξωτερικοί κίονες ιωνικού ρυθμού οι εσωτερικοί κίονες 
κίονες περγαμηνού ρυθμού.  
 
 
 
150 π.Χ.: Θεόδωρος, γιος του Διονυσίου «Ερμιόνη»  (Τραγωδία)  
 
 
 
 
150 π.Χ.: Σελευκίδαι: μάχη Δημητρίου Α’, Σωτήρος κατά Αλεξάνδρου Βάλλα 
150 π.Χ.: Σελευκίδαι: θάνατος του Δημητρίου Α’, Σωτήρος στην μάχη κατά του 
Αλεξάνδρου Βάλλα  
150 π.Χ.: Σελευκίδαι: άνοδος στο θρόνο Αλέξανδρος Βάλλας  
 
 
 
 
150 π.Χ.: Σελευκίδαι:  Αλέξανδρος Βάλλας (150 π.Χ. – 145 π.Χ.)  
 
149 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Φαιδρίας  
149 π.Χ.: Αθήναι (Θησεία): νικητής ο σαλπιγκτής Καλλίστρατος, του 
Καλλιμάχου  
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149 π.Χ.: Μακεδονία: έναρξη επανάσταση του Ανδρίσκου κατά Ρώμης 
149 π.Χ.: Μακεδονία: επανάσταση του Ανδρίσκου (149 π.Χ. – 148 π.Χ.)  
149 π.Χ.: Μακεδονία: ο Ανδρίσκος-Φίλιππος προσδίδει ταξικά χαρακτηριστικά 
στην επανάστασή του κατά της Ρώμης  
 < ο Ανδρίσκος θα θανατωθεί το 146 π.Χ. στη Ρώμη >  
149 π.Χ.: Μακεδονία: επανάσταση του Ανδρίσκου  
 < Ποιος ήταν ο Ανδρίσκος:  (οι προτεινόμενες εκδοχές)   
1η εκδοχή: ήταν γιος του Περσέως από την πρώτη γυναίκα του, τη Βασταρνίδα 
2η εκδοχή: ήταν γιος του Περσέως από την δεύτερη γυναίκα του, την Λαοδίκη (: η 
Λαοδίκη ήταν αδελφή του Σελευκίδη βασιλέως Δημητρίου Α’) 
3η εκδοχή: ήταν νόθος γιος του Περσέως από μια παλλακίδα >  
 ( περαιτέρω πληροφορίες για την μυθιστορηματικού τύπου ανάθεση ανατροφής 
του Ανδρίσκου σε κάποιον Κρητικό έμπορο από τον ίδιο τον Περσέα δες: Ι.Ε.Ε., τ. 
Ε., σ. 164)  
 
 
 
 
149 π.Χ.: (επανάσταση του Ανδρίσκου): Θράκη: Ο Ανδρίσκος με την συνεργασία 
του Τήρη και του Βαρσαβά (Θρακών βασιλέων) επιχειρεί να ανακτήσει την 
Μακεδονία  
149 π.Χ.: Μακεδονία: (επανάσταση Ανδρίσκου): ο ψευδο-Φίλιππος-Ανδρίσκος 
επιχειρεί να ανακτήσει την Μακεδονία  
149 π.Χ.: Μακεδονία (επανάσταση του Ανδρίσκου): ανεπιτυχής η πρώτη 
εκστρατεία του Ανδρίσκου  
149 π.Χ.: Μακεδονία (επανάσταση Ανδρίσκου): δεύτερη εκστρατεία του 
Ανδρίσκου για κατάληψη της Μακεδονίας  
149 π.Χ.: Μακεδονία (επανάσταση του Ανδρίσκου): ο Ανδρίσκος τώρα επιτίθεται 
από Βορά στα μακεδονικά σύνορα  και διασχίζει την κοιλάδα του Στρυμόνος  
149 π.Χ.: Μακεδονία: (επανάσταση Ανδρίσκου): μάχη στην Οδομαντική: νίκη 
του Ανδρίσκου  
149 π.Χ.: Μακεδονία (επανάσταση Ανδρίσκου): ο Ανδρίσκος συντρίβει στην 
Οδαμαντική την ασθενή άμυνα των Μακεδόνων  
149 π.Χ.: Μακεδονία (επανάσταση Ανδρίσκου): (φθιν): δεύτερη νίκη του 
Ανδρίσκου στην περιοχή δυτικά του Στρυμόνος  
149 π.Χ.: Μακεδονία (επανάσταση Ανδρίσκου): (φθιν): με την δεύτερη νίκη του, 
στην περιοχή του Στρυμόνος, ο Ανδρίσκος γίνεται κύριος όλης της Μακεδονίας 
149 π.Χ.: Μακεδονία (φθιν): ο Ανδίσκος γίνεται κύριος όλης της Μακεδονίας  
149 π.Χ.: Μακεδονία: ο λαός της Μακεδονίας σύσσωμος στο πλευρό του 
Ανδρίσκου (παρά τις φήμες ότι επρόκεται για απατεώνα από το Αδραμύττιο) 
149 π.Χ.: Μακεδονία: η επανάσταση του Ανδρίσκου λαμβάνει διαστάσεις εθνικής 
εξέγερσης των Μακεδόνων κατά των Ρωμαίων  
149 π.Χ.: Μακεδονία: (επανάσταση Ανδρίσκου): κοινωνική επανάσταση  
149 π.Χ.: Μακεδονία (επανάσταση Ανδρίσκου): τα χρέη είχαν αυξηθεί, η 
καλλιεργήσιμη γη και οι βοσκότοποι είχαν περιορισθεί.  
149 π.Χ.: Μακεδονία (επανάσταση Ανδρίσκου): ο Ανδρίσκος τιμωρός των 
πλουσίων γαιοκτημόνων και των συνεργατών των Ρωμαίων  
< για την κυριαρχία της Ρώμης στην Ελλάδα δες στο κολοσσιαίο έργο του de Ste 
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Croix, «Ο Ταξικός Αγώνας στην Αρχαιότητα» την ανάλυση που κάνειι ο St. 
Croix για τον ρόλο των ισχυρώς οικονομικών στρωμάτων του πληθυσμού της 
Ελλάδος κατά την Ρωμαιοκρατία, και για το πώς οι Ρωμαίοι λειτούργησαν ως 
προασπιστές των συμφερόντων των ισχυρών >  
149 π.Χ.: Μακεδονία (επανάσταση Ανδρίσκου): Πέλλα: ο Ανδρίσκος 
ανακηρύσσεται βασιλεύς  
 
 
149 π.Χ.: Ρώμη: έναρξη Γ’ Καρχηδονιακός πόλεμος (149 π.Χ. – 146 π.Χ.)  
           <  Γ’ Καρχηδονιακός πόλεμος: 149 π.Χ. – 146 π.Χ.  >  
 
 
 
 
 
148 π.Χ.: Ρώμη: οριστική υποταγή Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας 
 
 
 
 
147 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Αρχων (ο Αρχων, του Αρχοντος)  
 
 
147 π.Χ: επανάσταση Αλεξάνδρου κατά Ρώμης  
 
147 π.Χ.: Ρώμη: ύπατος ο Αιμιλιανός, Αφρικανός ο νεώτερος  
147 π.Χ.: Ρώμη: στην εκλογή του Αιμιλιανού, Αφρικανού του νεωτέρου ως 
υπάτου έγινε εξαίρεση επειδή ο Αιμιλιανός, Αφρικανός ο νεώτερος δεν διέθετε 
την απαιτούμενη ηλικία  
 
147 π.Χ.: Ρώμη: ο Τιβέριος Γράκχος (Tiberius Sempronius Gracchus) υπηρετεί με 
διάκριση στον Γ’ Καρχηδονιακό πόλεμο, υπο τις διαταγές του γαμβρού του, του 
Σκιπίωνος Αιμιλιανού  
 
 
 
146 π.Χ.: Κόρινθος: καταστροφή της Κορίνθου από Ρώμη  
146 π.Χ.: Ισθμια: με καταστροφή της Κορίνθου την διοργάνωση των Ισθμίων 
ανέλαβε η Σικυών (:Σικυώνιοι) μέχρι το 46 π.Χ.  
 
 
 
146 π.Χ.: Ελλάδα: εκκίνηση εποχής Ρωμαιοκρατίας  
146 π.Χ.: Ελλάδα: Ρωμαιοκρατία  
146 π.Χ.: Ελλάδα: η Ρώμη καταλαμβάνει την Κόρινθο  
146 π.Χ.: Ελλάδα: η Ρώμη καθιστά την Ελλάδα ρωμαϊκή επαρχία  
 
 
 
146 π.Χ.: Ρώμη: ο Ανδρίσκος εκτελείται στη Ρώμη (Μάρκελλος)  
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146 π.Χ.: το έπος στους αυτοκρατορικούς χρόνους (146 π.Χ. – 565 μ.Χ.)   
Από το 146 π.Χ. (Ρωμαιοκρατία) μέχρι τον 6ο αι. μ.Χ. (Ιουστινιανός: 565 μ.Χ.): 
μνημονεύονται 50 επικοί ποιηταί  
 
 
 
146 π.Χ.: μάχη Αντιοχείας: Πτολεμαίος ΣΤ’, Φιλομήτωρ + Δημήτριος Β’ vs 
Αλέξανδρος Βάλλας  
146 π.Χ.: μάχη Αντιοχείας: ήττα Αλέξανδρου Βάλλα  
146 π.Χ.: μάχη Αντιοχείας: ήττα και θάνατος Αλέξανδρου Βάλλα  
 
 
 
146 π.Χ.: Καρχηδών: ο Σκιπίων Αιμιλιανός, Αφρικανός, ο νεώτερος πολιορκεί 
Καρχηδόνα  
146 π.Χ.: Καρχηδών: αποκλεισμός Καρχηδόνος από Αφρικανό, τον νεώτερο  
146 π.Χ: Καρχηδόνα: οδομαχίες εξι ημερών  
146 π.Χ.: (έαρ): κατάκτηση Καρχηδόνος από Ρώμη  
146 π.Χ.: Καρχηδών: ισοπέδωση Καρχηδόνος  (: Carthago deleta est)  
146 π.Χ.: Καρχηδόνα: ισοπέδωση Καρχηδόνος από τον Σκιπίωνα Αφρικανό, τον 
νεώτερο (Αιμιλιανός) 
145 π.Χ.: Καρχηδόνα: καταστροφή Καρχηδόνος από Ρώμη  
 
 
145 π.Χ.: Ρώμη: ο Σκιπίων Αιμιλιανός ονομάζεται τιμητικά Αφρικανός ο 
νεώτερος (ή ορθότερα δεύτερος Αφρικανός)  
145 π.Χ.: Ρώμη: θρίαμβος του Σκιπίωνος Αιμιλιανού, Αφρικανού του νεωτέρου  
145 π.Χ.: Ρώμη: ο Σκιπίων Αιμιλιανός, Αφρικανός ο νεώτερος γίνεται «λαϊκός 
ήρωας» στη Ρώμη πριν καλά καλά γίνει 40 ετών  
 
 
145 π.Χ.: Αίγυπτος: Πτολεμαίοι 
145 π.Χ.: Αίγυπτος: τέλος βασιλείας Πτολεμαίος ΣΤ’, ο Φιλομήτωρ (180 π.Χ.-
145 π.Χ.) 
 
145 π.Χ.: Αίγυπτος: Πτολεμαίοι  
145 π.Χ.: Αίγυπτος: άνοδος στο θρόνο Πτολεμαίος Ζ’, ο Νέος Φιλοπάτωρ  
 < Ο Πτολεμαίος Ζ’: είναι ο δεύτερος γιος του Πτολεμαίου ΣΤ’, του Φιλομήτορος 
και της Κλεοπάτρας Β’ >  
< Ο Πτολεμαίος Ζ’ θα βασιλεύσει μόνο για έν έτος  
< ο Πτολεμαίος Ζ’ θα δολοφονηθεί από τον θείο του Πτολεμαίο Η’> 
 
145 π.Χ.: Αίγυπτος: ο Πτολεμαίος Η’ δολοφονεί τον ανηψιό του, τον Πτολεμαίο 
Ζ’  
145 π.Χ.: Αίγυπτος: άνοδος στο θρόνο Πτολεμαίος Η’, ο Ευεργέτης Β,  ο Φύσκων 
 < Πτολεμαίος Η’, ο Ευεργέτης Β’, ο Φύσκων: 145 π.Χ. -116 π.Χ. >  
 < ο Πτολεμαίος Η’: είναι ο δεύτερος γιος του Πτολεμαίου Ε’ και της Κλεοπάτρας 
Α’ >  
 < ο Πτολεμαίος Η’: είναι μικρότερος αδελφός του Πτολεμαίου ΣΤ’ >  
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 < Πτολεμαίος Η’, ο Φύσκων: (145 π.Χ. 116 π.Χ.):  
μέτρα εναντίον των λογίων: Με τα μέτρα του Φύσκωνος εναντίον των λογίων 
διασκορπίζονται οι δάσκαλοι και οι μαθητές σε διάφορες ελληνικές πόλεις. Από 
την Αλεξάνδρεια, οι εκτοπισμένοι γραμματικοί, διέδωσαν τις γνώσεις τους σε 
πόλεις και νησιά. Δημιουργήθηκαν έτσι νέες εστίες για την καλλιέργεια των 
γραμμάτων>  
 
 
145 π.Χ.: Σελευκίδαι: άνοδος στο θρόνο Δημήτριος Β’, ο Νικάτωρ 
145 π.Χ.: Σελευκίδαι: Δημήτριος Β’, ο Νικάτωρ δύο φάσεις βασιλείας 
      α) η πρώτη φάση βασιλείας Δημητρίου Β’: 145 π.Χ. – 140 π.Χ.  
      β) η δεύτερη φάση βασιλείας Δημητρίου Β’: 129 π.Χ. – 125 π.Χ.  
< Δημήτριος Β’, Νικάτωρ : το προσωνύμιον «Νικάτωρ» επειδή ενίκησε τον 
Αλέξανδρο Βάλλα στην μάχη της Αντιοχείας (146 π.Χ.) >  
 < Δημήτριος Β’, Νικάτωρ: ο 12ος των Σελευκιδών >  
  < Δημήτριος Β’, Νικάτωρ: γιος του Δημητρίου Α’, Σωτήρος >  
 
 
142 π.Χ.: Ρώμη: ο Σκιπίων Αιμιλιανός, Αφρικανός ο νεώτερος εκλέγεται Τιμητής 
( Censor) 
142 π.Χ.: Ρώμη: ο Λεύκιος Μόμμιος εκλέγεται Τιμητής (Censor) <την ίδια χρονιά 
με τον Αφρικανό τον νεώτερο >  
 
 
 
 
 
141 π.Χ.: οι Πάρθοι επιτίθενται στη Βαβυλώνα  
 
 
139 π.Χ.: Πέργαμος: τέλος βασιλείας Ατταλος Β’, Φιλάδελφος 
139 π.Χ.: Πέργαμος: τέλος βασιλείας Ατταλου Β’, Φιλάδελφου (159 π.Χ.-138 
π.Χ.) 
139 π.Χ.: Πέργαμος: άνοδος στο θρόνο Ατταλος Γ’, ο Φιλομήτωρ – Ευεργέτης 
(Ατταλίδαι) 
 
139 π.Χ.: Πέργαμος: βασιλεία Ατταλος Γ’, Φιλομήτωρ – Ευεργέτης: 138 π.Χ.-133 
π.Χ. 
139 π.Χ.: Πέργαμος: Ατταλος Γ’, Φιλομήτωρ – Ευεργέτης: ο έκτος και τελευταίος 
βασιλεύς των Ατταλιδών  
 < Ατταλος Γ’: 1η άποψη: γιος του Ευμένη Β’  
2η άποψη: γιος του Αττάλου Β’, τον οποίο ο Ευμένης Β’ στα 168 π.Χ. αναγνώρισε 
ως δικό του γιο  
< Ο Ατταλος Γ’ είχε τη φήμη σκληρού και τυραννικού βασιλιάς  
< ο Ατταλος Γ’ με τη διαθήκη του κληροδότησε το βασίλειό του στη Ρώμη (δες 
133 π.Χ.)>  
 
 
139 π.Χ.: Παρθία: πόλεμος Δημητρίου Β’, Νικάτορος κατά Πάρθων 
139 π.Χ.: Παρθία: αιχμαλωσία του Δημητρίου Β’, Νικάτορος στην Παρθία 
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137 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Τίμαρχος  
 
137 π.Χ.: Δελφοί: 1η Πυθαϊδα των Αθηναίων (επί άρχοντος Τιμάρχου)  
 
 
137 π.Χ.: Δελφοί: (1η Πυθαϊδα) ο Αγήνωρ, του Απολλωνίου, κιθαριστής μετέχει 
στην 2η Πυθαϊδα των Αθηναίων στους Δελφούς  
 
 
 
 
137 π.Χ.: Ισπανία: ο Τιβέριος Γράκχος υπηρετεί ως ταμίας (: questor) με τον 
ύπατο Μανκίνο στον μεγάλο αποικιακό πόλεμο στην Ισπανία  
137 π.Χ.: Ισπανία: ο Τιβέριος Γράκχος διασώζει τον  ρωμαϊκό στρατό από ολική 
καταστροφή στην Νουμαντία  
137 π.Χ.: Ισπανία: ο Σκιπίων Αιμιλιανός σαμποτάρει την συμφωνία μεταξύ 
Τιβερίου Γράκχου και Νουμαντιανών  
137 π.Χ.: Ρώμη: επέρχεται η αποξένωση μεταξύ Τιβερίου Γράκχου και 
σκιπιωνικής μερίδας της Συγκλήτου  
137 π.Χ.: Ρώμη: ο Τιβέριος Γράκχος πιο κοντά στην κλαυδιανή μερίδα της 
Συγκλήτου  
 
134 π.Χ.: Ρώμη: Ο Σκιπίων Αιμιλιανός, Αφρικανός ο νεώτερος εκλέγεται ύπατος 
για 2η φορά  
134 π.Χ.: Ρώμη: ειδική συνταγματική ρύθμιση για την ανάδειξη του Αφρικανού 
του νεωτέρου στην υπατεία  < η 2η θητεία στην υπατεία ήταν αντισυνταγματική >   
 
 
133 π.Χ.: Ρώμη: η ύστερη περίοδος της Δημοκρατίας (133 π.Χ. – 31 π.Χ.)  
 
 

 
 
133 π.Χ.: Ρώμη: ο Τιβέριος Γράκχος  δήμαρχος  
133 π.Χ.: Ρώμη: Τιβέριος Γράκχος – «αγροτικός νόμος»  
133 π.Χ.: Ρώμη: δολοφονία Τιβερίου Γράκχου και 300 οπαδών του από τον 
Πόπλιο Κορνήλιο Σκιπίωνα, Νασικά, τον Σεραπίων  
133 π.Χ.: Ρώμη: ο Σεραπίων (Σκιπίων Νασικάς) φεύγει από Ρώμη 
 
 
 
133 π.Χ.: βασίλειον της Περγάμου – Ατταλίδαι (τέλος)  
 < βασίλειον της Περγάμου: 282 π.Χ. – 133 π.Χ. >  
133 π.Χ.: Πέργαμος: διαθήκη του Αττάλου Γ’: κληροδοτεί το βασίλειο της 
Περγάμου στη Ρώμη 
133 π.Χ.: η διαθήκη του Αττάλου Γ’ (η εξήγηση): πιθανότατα ο Ατταλος Γ’ να 
περίμενη έκρηξη κοινωνικής επανάστασης και δημοσίευσε την διαθήκη του όντας 
νέος 
133 π.Χ.: η διαθήκη του Αττάλου Γ’: ο φόβος του Αττάλου Γ’ για έκρηξη 
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κοινωνικής επανάστασης επιβεβαιώθηκε από την επανάσταση του Αριστονίκου  
133 π.Χ.: Πέργαμος: επανάσταση του Αριστόνικου  
 < ο Αριστόνικος: νόθος γιος του Ευμένους Β’: η επανάσταση του Αριστόνικου 
ξέσπασε αμέσως μετά τον θάνατου του Αττάλου Γ’ >  
 
 
133 π.Χ.: Ισπανία: ο Αιμιλιανός, Αφρικανός ο νεώτερος κατακτά την Νουμαντία, 
πρωτεύουσα των Κελτιβήρων  
133 π.Χ.: Ισπανία: πυρπόληση Νουμαντίας από Αφρικανό, τον νεώτερο  
 
 
 
 
 
 
 
 
132 π.Χ.: Ρώμη: 2ος θρίαμβος του Αιμιλιανού, Αφρικανού του νεωτέρου  για τον 
θρίαμβό του στην Νουμαντία  
132 π.Χ.: Ρώμη: ο Αιμιλιανός, Αφρικανός ο νεώτερος αποκτά το προσωνύμιο 
«Νουμαντιανός» 
132 π.Χ. Ρώμη: πολιτικό λάθος του Αφρικανού του νεωτέρου:  
Ο Αιμιλιανός, Αφρικανός ο νεώτερος παραδέχθηκε ότι «δίκαια είχε φονευθεί ο 
Τιβέριος Γράκχος». Ετσι ο Αφρικανός ο νεώτερος έχασε μεγάλο μέρος της 
δημοτικότητάς του >  
 
 
132 π.Χ.: Ρώμη: ο Πόπλιος Κορνήλιος Σκιπίων, Νασικάς, ο Σεραπίων εκλέγεται 
ύπατος  
 < Ο Σεραπίων είναι γιός του Corculum >  
132 π.X.: Ρώμη: ο Σεραπίων καταφεύγει στην Πέργαμο  
 
132 π.Χ.: Πέργαμος: θάνατος του Σεραπίωνος (Σκιπίων Νασικάς: δολοφόνος 
Τιβερίου Γράκχου) 
 
 
 
130 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Δημόστρατος  
 
 
 
 
 
129 π.Χ.: Ρώμη: θάνατος Αιμιλιανού, Αφρικανού του νεωτέρου  
129 π.Χ.: Ρώμη: περίεργος θάνατος Αφρικανού του νεωτέρου (πιθανή 
δολοφονία) 
129 π.Χ.: Ρώμη: υποψίες κατά του Γάϊου Γράκχου για την φερόμενη 
δολοφονία του Αφρικανού του νεωτέρου  
129 π.Χ.: Ρώμη: υποψίες κατά της Σεμπρωνίας (αδελφής του Τιβέριου 
Γράκχου/ συζύγου του θανόντος Αιμιλιανού) για την δολοφονία του 
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Αφρικανού του νεωτέρου  
129 π.Χ.: Ρώμη: υποψίες κατά της Κορνηλίας (μητέρας Τιβέριου Γράκχου / 
κόρης του Σκιπίωνος του Αφρικανού του πρεσβυτέρου)   
 
 
 
129 π.Χ.: (Ρώμη): ίδρυση επαρχίας της Ασίας  
129 π.Χ.: (Ρώμη): με την ίδρυση της επαρχίας της Ασίας, η περιοχή της 
Μεγάλης Φρυγίας παραχωρήθηκε –για σύντομο χρονικό διάστημα – στον 
Μιθριδάτη Ε’ του Πόντου (και όχι στον Νικομήδη Β’ της Βιθυνίας) 
 
 
 
127 π.Χ.: Δελφοί: 2η Πυθαϊδα Αθηναίων σε Δελφούς (επί άρχοντος Διονυσίου) 
 
 
  
 
123 π.Χ.: Ρώμη: ο Γάϊος Γράκχος – «δήμαρχος» 
123 π.Χ.: Ρώμη: μεταρρυθμίσεις του Γαϊου Γράκχου  
 
 
 
123 π.Χ.: Σελευκίδαι: η κατάρρευση του κράτους των Σελευκιδών (123 π.Χ. 
– 83 π.Χ.)  
123 π.Χ.: Σελευκίδαι: η κατάρρευση του βασιλείου των Σελευκιδών (123-83 
π.Χ.) 
 
 
116 π.Χ.: Αίγυπτος: Πτολεμαίοι 
116 π.Χ.: Αίγυπτος: τέλος βασιλείας Πτολεμαίος Η’, ο Ευεργέτης Β’, ο 
Φύσκων 
116 π.Χ.: Αίγυπτος: άνοδος στο θρόνο ο Πτολεμαίος Θ’, ο Σωτήρ Β’, ο 
Λάθυρος  
 < Πτολεμαίος Θ’, ο Σωτήρ Β’, ο Λάθυρος: δύο περίοδοι βασιλείας  
Η πρώτη περίοδος βασιλείας του Πτολεμαίου Θ’, του Σωτήρος Β’, του 
Λαθύρου: 116 π.Χ. – 107 π.Χ. >  
Η δεύτερη περίοδος βασιλείας του Πτολεμαίου Θ’: 88 π.Χ. – 80 π.Χ.  
< Ο Πτολεμαίος Θ’, ο Σωτήρ Β’, ο Λάθυρος: ήταν γιος του Πτολεμαίου Η’ 
και της Κλεοπάτρας Γ’ >  
 
 
 
108 π.Χ.: Σελευκίδαι: δυναστικαί έριδες  
108 π.Χ.: Σελευκίδαι: οι δυναστικές έριδες των Σελευκιδών ενθαρρύνουν σε 
εξωτερικές επεμβάσεις από τους Ιουδαίους  
108 π.Χ.: Σαμάρεια: η ελληνική πόλις Σαμάρεια πολιορκείται από τους γιους 
του Ιουδαίου αρχιερέως Ιωάννη Υρκανού (Αντίγονο και Αριστόβουλο) 
108 π.Χ.: Σαμάρεια: οι πολιορκημένοι Σαμαρίται ζητούν την βοήθεια του 
Αντιόχου Κυζικηνού  
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108 π.Χ.: Σαμάρεια: ο Αντίοχος Κυζικηνός ανταποκρίνεται στο αίτημα των 
Σαμαρειτών για αποστολή βοήθειας 
108 π.Χ.: Σαμάρεια: Αντίοχος Κυζικηνός βοηθά τους πολιορκημένους 
Σαμαρείς  
108 π.Χ.: Σαμάρεια: ήττα του Αντιόχου Κυζικηνού από τους Ιουδαίους 
Αντίγονο και Αριστόβουλο  
108 π.Χ.: ο Αντίοχος Κυζικηνός μετά την ήττα του στη Σαμάρεια καταφεύγει 
στην Σκυθόπολιν.  
108 π.Χ.: ο Αντίοχος Κυζικηνός, παρά την ήττα του στη Σαμάρεια, κατάφερε 
αργότερα να κατακτήσει την Δαμασκό  
108 π.Χ.: Δαμασκός: ο Αντίοχος Κυζικηνός καταλαμβάνει τη Δαμασκό  
108 π.Χ.: Δαμασκός: κατάληψη από Αντίοχο Κυζικηνό (που την κατείχε ο 
Γρυπός)  
108 π.Χ.: Σαμάρεια: εκ νέου έκκληση βοήθεις προς Αντίοχο Κυζικηνό  
108 π.Χ.: Σαμάρεια: ο Αντίοχος Κυζικηνός αποστέλλει εκ νέου βοήθεια προς 
Σαμαρείς  
108 π.Χ.: ο Αντίοχος Κυζικηνός αποστέλλει εκστρατευτικό σώμα 6.000 
ανδρών στη Σαμάρεια (αυτό το σώμα των 6.000 ανδρών του το είχε στείλει 
ως βοήθεια ο Πτολεμαίος ο Λάθυρος) 
108 π.Χ.: Σαμάρεια: 2η αποτυχία λύσης της πολιορκίας της πόλης 
108 π.Χ.: Σαμάρεια: ο Αντίοχος Κυζικηνός αποτυγχάνει εκ νέου να λύσει την 
πολιορκούμενη Σαμάρεια από τους Ιουδαίους (Αντίγονο και Αριστόβουλο) 
108 π.Χ.: Σαμάρεια: ο Αντίοχος Κυζικηνός αφήνει τους στρατηγούς του να 
συνεχίσουν τις εχθροπραξίες κατά των Ιουδαίων (στρατηγοί Αντιόχου 
Κυζικηνού: Καλλίμανδρος και Επικράτης)  
108 π.Χ.: Τρίπολις: ο Αντίοχος Κυζικηνός αποσύρεται στην Τρίπολι.  
108 π.Χ.: Σαμάρεια: ο Καλλίμανδρος, στρατηγός του Αντιόχου Κυζικηνού, 
ηττήθηκε και φονεύθηκε από τους Ιουδαίους 
108 π.Χ.: Σαμάρεια: ο Επικράτης, στρατηγός του Αντιόχου Κυζικηνού, 
εξαγοράστηκε από τους Ιουδαίους  
108 π.Χ.: Σκυθόπολις: παραδίδεται (προδόθηκε) στους Ιουδαίους από τον 
Επικράτη (στρατηγό του Αντιόχου Κυζικηνού) 
108 π.Χ.: (Νοε): Σαμάρεια: κατάληψη από Ιουδαίους (Ιωάννης Υρκανός) 
108 π.Χ.: (Νοε): Σαμάρεια: καταστροφή Σαμάρειας από Ιουδαίους (Ιωάννης 
Υρκανός)  
 
 
 
 
 
 
107 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Αρίσταρχος  
 
107 π.Χ.: Αίγυπτος: Πτολεμαίοι  
107 π.Χ.: Αίγυπτος: άνοδος στο θρόνο Πτολεμαίος Ι’, Αλέξανδρος Α’  
 < Ο Πτολεμαίος Ι, Αλέξανδρος Α’: 107 π.Χ. – 88 π.Χ. >  
 
 
 
105 π.Χ: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Αγαθοκλής  
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105 π.Χ.: Δελφοί: (3η Πυθιάδα Αθηναίων σε Δελφούς) επί Αγαθοκλέους  
 
 
104 π.Χ.: ο Μάριος αξιώνει από τον Νικομήδη Γ’ της Βιθυνίας να του 
παράσχει ενισχύσεις για τον πόλεμο εναντίον των Κίμβρων και των Τευτόνων, 
οι οποίοι απειλούσαν την Ιταλία  
104 π.Χ.: Βιθυνία: ο Νικομήδης Γ’, βασιλεύς της Βιθυνίας, δεν αποστέλλει 
στρατιωτική βοήθεια στο αίτημα του Μάριου 
104 π.Χ.: Βιθυνία: η χολωμένη απάντηση του Νικομήδη Γ’ της Βιθυνίας προς 
τον Μάριο για την μη αποστολή βοήθειας προς την Ιταλία: οι Ρωμαίοι 
δημοσιώνες είχαν απαγάγει και πουλήσει ως δούλους όλους σχεδόν τους 
στρατεύσιμους υπηκόους του. (οικονομική αφαίμαξη της Βιθυνίας από τη 
Ρώμη) 
 
 
 
 
1ος αιών π.Χ. / Α’ αι. π.Χ.  
 
 
99 π.Χ.: Ρόδος: Τιμαχίδας, του Αγησιτίμου:  «Χρονικό του ναού της Λίνδου»  
99 π.Χ.: Ρόδος: επιγραφή: «Χρονικόν του ναού της Λίνδου» (επιγραφή ύψους 
2.37 μ. και πλάτους 0,85 μ.) – συντάκτης της επιγραφής: ο Τιμαχίδας  
 
97 π.Χ.: Δελφοί: 4η Πυθαϊδα των Αθηναίων στους Δελφούς  
97 π.Χ.: Δελφοί (4η Πυθαϊδα): ο Αγαθοκλής, του Σωκράτους, μετέχει ως 
«θεωρός των τεχνιτών» και ως κωμωδός στην 4η Πυθαϊδα των Αθηναίων 
στους Δελφούς (επί άρχοντος Αργείου)  
 
 
 
96 π.Χ.: Κυρηναϊκή: περιέρχεται στην κυριαρχία της Ρώμης  
96 π.Χ.: Κυρηναϊκή: διαθήκη του Πτολεμαίου Απίωνα: κληροδοτεί την 
Κυρηναϊκή στη Ρώμη  
96 π.Χ.: Ρώμη: η Σύγκλητος αποδέχεται τη διαθήκη του Απίωνα  
96 π.Χ.: Ρώμη: η Σύγκλητος αφήνει τις ελληνικές πόλεις (Πεντάπολις: Κυρήνη, 
Πτολεμαϊδα, Βερενίκη, Ευεσπερίδες) ελεύθερες  
 
 
96 π.Χ.: Σελευκίδαι: οι τελευταίοι Σελευκίδαι (96 π.Χ. – 83 π.Χ.)  
96 π.Χ.: Σελευκίδαι: δολοφονία Αντιόχου Η’ Γρυπού  
96 π.Χ.: Σελευκίδαι: Αντίοχος Η’ Γρυπός δολοφονείται τον Ηρακλέωνα, αυλικό 
του 
96 π.Χ.: Σελευκίδαι: ο Ηρακλέων, (:δολοφόνος του Αντιόχου Η’ Γρυπού) 
αποπειράθηκε να σφετεριστεί το βασίλειον των Σελευκιδών 
96 π.Χ.: Σελευκίδαι: ο Ανίοχος Κυζικηνός επωφελείται επεμβαίνει κατά του 
σφετεριστή Ηρακλέωνος 
96 π.Χ.: Σελευκίδαι: ο Αντίοχος Κυζικηνός καταλαμβάνει την Αντιόχεια και την 
Ταρσό 
96 π.Χ.: Αντιόχεια: κατάληψη από Αντίοχο Κυζικηνό  
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96 π.Χ.: Ταρσός: κατάληψη από Αντίοχο Κυζικηνό  
96 π.Χ.: Αντίοχος Κυζικηνός νυμφεύθηκε την χήρα του ομομήτριου αδελφού του, 
την Κλεοπάτρα Σελήνη  
96 π.Χ.: γάμος (χήρας) Κλεοπάτρας Σελήνης με τον Αντίοχο Κυζικηνό  
96 π.Χ.: Σελευκίδαι: ο Αντίοχος Θ’ Κυζικηνός ενοποιεί υπό το σκήπτρο του το 
σύνολο του σελευκιδικού κράτους  
96 π.Χ.: ο γάμος του Αντιόχου Θ’ Κυζικηνού με την Κλεοπάτρα Σελήνη (χήρα 
του αδελφού του) στάθηκε η αφορμή για νέα επέμβαση των Πτολεμαίων στα 
δυναστικά προβλήματα των Σελευκιδών  
96 π.Χ.: Ο Πτολεμαίος Λάθυρος βοηθά τον Δημήτριο Γ’ (: γιο του Γρυπού και 
της Τρύφαινας) 
96 π.Χ.: Δαμασκός: ο Δημήτριος Γ’ (γιος του Γρυπού και της Τρύφαινας) με την 
βοήθεια των Πτολεμαίων (:Πτολεμαίου του Λάθυρου) εγκαθίσταται στην 
Δαμασκό  
96 π.Χ.: Δαμασκός: ο Δημήτριος Γ’ λαμβάνει τις προσωνυμίες Θεός Φιλοπάτωρ 
Σωτήρ  (: Σελευκίδαι)  
 
95 π.Χ.: Αθήναι: επώνυμος άρχων ο Θεόδοτος  
 
 
90 π.Χ. – 88 π.Χ.: Ιταλία: Συμμαχικός πόλεμος  
 
 
89 π.Χ.: Ρώμη: επέκταση του δικαιώματος του Ρωμαίου πολίτη στους κατοίκους 
της Ιταλίας  
 
 
88 π.Χ.: Αίγυπτος: Πτολεμαίοι  
88 π.Χ.: Αίγυπτος: τέλος βασιλείας του Πτολεμαίου Ι’, Αλεξάνδρου Α’ (107 π.Χ. 
– 88 π.Χ.) 
88 π.Χ.: Αίγυπτος: Πτολεμαίοι  
88 π.Χ.: Αίγυπτος: άνοδος στο θρόνο Πτολεμαίος Θ’, ο Σωτήρ Β’, ο Λάθυρος 
(για δεύτερη φορά σε βασιλεία)  
 < Πτολεμαίος Θ’, ο Σωτήρ Β’, ο Λάθυρος: 88 π.Χ. – 80 π.Χ. >  
 
 
 
88 π.Χ.: Ρόδος: βοηθά τους Ρωμαίους στους Μιθριδατικούς πολέμους  
88 π.Χ.: Ρόδος: η Ρόδος βοηθά Ρωμαίους στους Μιθριδατικούς πολέμους (88 
π.Χ.-63 π.Χ.)  
 
 
86 π.Χ.: Αθήναι: άλωσις Αθηνών από τον Σύλλα  
86 π.Χ.: Πειραιεύς: καταστροφή Πειραιώς από τον Σύλλα  
 
 
86 π.Χ.: Αθήναι: ο Σύλλας επιτίθεται κατά των Αθηνών, επειδή η πόλις είχε 
συνταχθεί με τον τον βασιλιά του Πόντου, τον Μιθριδάτη 
86 π.Χ.: Αθήναι: λεηλασία Αθηνών από Σύλλα  
86 π.Χ.: Αθήναι: δήωσις Αθηνών από Σύλλα  
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86 π.Χ.: Αθήναι: λεηλασία και καταστροφή της Αγοράς των Αθηνών από τον 
Σύλλα  
86 π.Χ.: Αθήναι: ο Σύλλας  στέλνει στη Ρώμη πλούσια λεία από αγάλματα  
86 π.Χ.: Αθήναι: ο Σύλλας στέλνει στη Ρώμη τα βιβλία του Αριστοτέλη  (:τα  είχε 
ανακαλύψει ο Αθηναίος βιβλιόφιλος Απελλίων στις αρχές του 1ου αι. π.Χ.)  
 
 
 
 
 
83 π.Χ.: Β’ Μιθριδατικός πόλεμος  (83 π.Χ. – 82 π.Χ.)  
82 π.Χ.: Ρώμη: δικτατορία Σύλλα  (δικτατορία Σύλλα: 82 π.Χ. – 80 π.Χ.)  
 
 
 
 
80 π.Χ.: Αίγυπτος: Πτολεμαίοι  
80 π.Χ.: Αίγυπτος: άνοδος στο θρόνο Πτολεμαίος ΙΑ’ Αλέξανδρος Β’ (μόνο για 
έν έτος)  
 
80 π.Χ.: Αίγυπτος: Πτολεμαίοι  
80 π.Χ.: Αϊγυπτος: άνοδος στο θρόνο Πτολεμαίος ΙΒ’, ο Νέος Διόνυσος, Αυλητής  
 < Πτολεμαίος ΙΒ’, ο νέος Διόνυσος, ο Αυλητής: 80 π.Χ. – 51 π.Χ. >  
 
 
 
80 π.Χ.: Σικελία: γένν. Διόδωρος, ο Σικελιώτης   (80 π.Χ. – 20 π.Χ.)  
 < Διόδωρος, ο Σικελιώτης: «Βιβλιοθήκη» του Απολλοδώρου >  
 < Ο Διόδωρος, γεννήθηκε στο Αγύριο της Σικελίας. Γι’ αυτό ονομάστηκε και 
Διόδωρος, ο Σικελιώτης >  
< Ο Διόδωρος συνέγραψε μια καθολική ιστορία από τη δημιουργία του κόσμου 
μέχρι το 54 π.Χ.  
< Ο Διόδωρος συνέθεσε την ιστορία αυτή σε 40 βιβλία και έδωσε τον τίτλο: 
«Βιβλιοθήκη»>   
 
 
74 π.Χ.; Γ’ Μιθριδατικός πόλεμος  (74 π.Χ. – 63 π.Χ.)  
 
 
 
74 π.Χ.: Βιθυνία: ο Νικομήδης Δ’ κληροδότησε το κράτος της Βιθυνίας στους 
Ρωμαίους  
74 π.Χ.: Βιθυνία: ο Νικομήδης Δ’, βασιλεύς της Βιθυνίας, κληροδοτεί το κράτος 
τους στη Ρώμη  
 
 
 
73 π.Χ.: Βιθυνία: η Ρώμη θέλει να οργανώσει την νέα επαρχία της Βιθυνίας που 
της κληροδότησε ο Νικομήδης Δ’ (το 74 π.Χ.) 
73 π.Χ.: Βιθυνία: εισβολή του Μιθριδάτη ΣΤ’ του Πόντου στη Βιθυνία  
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73 π.Χ.: Βιθυνία: ο Μιθριδάτης ΣΤ’ του Πόντου ερημώνει τη  χώρα  
73 π.Χ.: Βιθυνία: ο πόλεμος του Μιθριδάτη ΣΤ’ του Πόντου εναντίον της Ρώμης 
ερήμωσε τις ελληνικές πόλεις του Πόντου: Ηράκλεια, Αμισός, Σινώπη  
 
 
67 π.Χ.: Κρήτη: καταλαμβάνεται από τη Ρώμη  
67 π.Χ.: Κρήτη: γίνεται ρωμαϊκή επαρχία (ύστερα από τριετή πόλεμο)  
 < Η Ρώμη θέλει την Κρήτη για στρατηγικούς λόγους: πάταξη της πειρατείας >  
 
 
 
 
 
 
66 π.Χ.:  
 
 
 
 
64 π.Χ.:  
 
64 π.Χ.: (Ρώμη): ίδρυση επαρχίας Βιθυνίας και Πόντου από Πομπήϊο  
64 π.Χ.: (Ρώμη): ιδρύεται η διπλή επαρχία Βιθυνίας και Πόντου  
64 π.Χ.: τα όρια της επαρχίας Βιθυνίας και Πόντου: εκτεινόταν κατά μήκος της 
νότιας παραλίας του Ευξείνου Πόντου και περιλάμβανε τις χώρες: Βιθυνία, 
Παφλαγονία και Πόντο  
 
64 π.Χ.: Πόντος: Απάμεια: γένν. Στράβων  (γεωγράφος  / «Γεωγραφικά» ) 
 < Στράβων: 64 π.Χ. – 19 μ.Χ. >  
< Εργα Στράβωνος: «Ιστορικά Υπομνήματα» ,   «Γεωγραφικά» 
< Στράβων: ο κατ’ εξοχήν γεωγράφος της αρχαιότητος  
< Ο Στράβων στα «Γεωγραφικά» δίνει σε 17 βιβλία δίνει τη γεωγραφία της 
Ευρώπης, της Ασίας, και της Αφρικής 
Σύμφωνα με τον Στράβωνα, ο Ομηρος είναι ο πρώτος γεωγράφος των Ελλήνων 
 
 
63 π.Χ.: Συρία: τέλος Σελευκιδών  
 
 
 
 
 
60 π.Χ.: Ρώμη: πρώτη τριανδρία  
60 π.Χ.: Ρώμη: πρώτη τριανδρία (Πομπήϊος, Κράσσος, Καίσαρ)  
 
 
54 π.Χ.: Ρώμη: θάνατος Ιουλίας (κόρης Καίσαρος) 
54 π.Χ.: Ρώμη: πρόωρος θάνατος Ιουλίας  
 
53 π.Χ.: Παρθία: βασιλεύς των Πάρθων ο Υρώδης  
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53 π.Χ.: Παρθία: ο Ιάσων, Τραλλιανός, υποκρτής τραγωδιών, δίνει παράσταση 
του έργου «Βάκχαι» του Ευριπίδη στην αυλή του βασιλιά των Πάρθων Υρώδη  
 
 
53 π.Χ.: θάνατος του Κράσσου στις Κάρες  
 
53 π.Χ.: Πομπήϊος: δανείζει στον Καίσαρα μία από τις ισπανικές του λεγεώνες 
 
 
 
52 π.Χ.: Ρώμη: συγκέντρωση εξουσιών στα χέρια του Καίσαρος  
52 π.Χ.: Ρώμη: πολιτική εκστρατεία κατά του Καίσαρος εξ αιτίας της 
υπερσυγκέντρωσης πολλών εξουσιών στο πρόσωπό του  
52 π.Χ.: Ρώμη: ο Πομπήϊος λαμβάνει μέρος σε αυτή την πολιτική εκστρατεία 
κατά του Καίσαρος  
 
 
 
 
51 π.Χ.: (αρχές): Ρώμη: ο Καίσαρ απαιτεί νέα παράταση της διοίκησής του στην 
Ισπανία  (έτσι θα γεφύρωνε το χρονικό χάσμα μεταξύ της ανθυπατείας και της 
δεύτερης υπατείας του)  
51 π.Χ.: Ρώμη: απόρριψη από τη Σύγκλητο του αιτήματος του Καίσαρος για 
παράταση της διοίκησής του στην Ισπανία  
51 π.Χ.: Ρώμη: ο Μάρκος Κλαύδιος Μάρκελλος (M. Claudius Marcellus) 
πρωτοστατεί στη Σύγκλητο ώστε να απορριφθεί το αίτημα του για παράταση της 
διοίκησης του τελευταίου στην Ισπανία  (ο Μάρκος Κλαύδιος Μάρκελλος: εχθρός 
του Καίσαρος) 
 
 
51 π.Χ. (Μαρ): Ρώμη: ο ύπατος Κ. Μάρκελλος (εξάδελφος του Μάρκοου 
Κλαύδιου Μάρκελλου) επιμένει για ανάκληση του Καίσαρος από Ισπανία  
 
 
51 π.Χ.: Ρώμη: ο Πομπήϊος ανακαλεί από την Ισπανία την μία λεγεώνα που είχε 
δανείσει στον Καίσαρα (κατά το 53 π.Χ.)  
 
 
51 π.Χ.: Αίγυπτος: Πτολεμαίοι  
51 π.Χ.: Αίγυπτος: άνοδος στο θρόνο Πτολεμαίων από κοινού: ο Πτολεμαίος ΙΓ’ 
και η Κλεοπάτρα Ζ’   (51 π.Χ. – 48 π.Χ.) 
 
 
51 π.Χ.: Συρία: επέμβαση των Πάρθων στη Συρία  
 
 
50 π.Χ.: Ρώμη: έναρξη εποχής του Ιουλίου Καίσαρος  
 
 
49 π.Χ.: Ρώμη: εμφύλιος πόλεμος (Καίσαρ vs Πομπήϊος)  
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49 π.Χ.: ο Καίσαρ διασχίζει τον Ρουβίκωνα  
49 π.Χ.: ο Πομπήϊος φεύγει προς Ανατολάς  
 
48 π.Χ.: Ρώμη: ύπατος ο Π. Σερβίλιος (P. Servilius)  
 
 
48 π.Χ.: (αρχές): Ο Καίσαρ μεταφέρει τον πόλεμο κατά του Πομπηϊου στην 
ανατολική παραλία της Αδριατικής  
48 π.Χ.: ο Μ. Αντώνιος ενώνεται με τον Καίσαρα  
 
48 π.Χ.: Δυρράχιο: ο Πομπήϊος έχει συγκεντρώσει τις δυνάμεις του στο Δυρράχιο  
 
 
48 π.Χ.: Ελλάδα: ο Πομπήϊος καταδιώκει τον Καίσαρα στην Θεσσαλία  
 
 
 
48 π.Χ.: Ελλάδα: Φάρσαλα (:μάχη στα Φάρσαλα  Θεσσαλίας) 
48 π.Χ.: Ελλάδα: μάχη στα Φάρσαλα Θεσσαλίας: Καίσαρ vs Πομπήϊος  
48 π.Χ.: μάχη στα Φάρσαλα : νίκη Ιουλίου Καίσαρος  
48 π.Χ.: μάχη των Φαρσάλων: νίκη Ιουλίου Καίσαρος  
48 π.Χ.: μάχη στα Φάρσαλα: ο ίδιος ο Πομπήϊος τρέπεται σε φυγή  
48 π.Χ.:μάχη στα Φάρσαλα: απώλειες Πομπήϊου: 6.000 νεκροί, 24.000 
αιχμάλωτοι 
48 π.Χ.: μάχη στα Φάρσαλα: απώλειες Καίσαρος: 1.200 νεκροί  
 
 
 
 
48 π.Χ.: (μετά την μάχη των Φαρσάλων): πολλοί αξιωματικοί και ναύαρχοι του 
Πομπήϊου παραδίδονται στον Καίσαρα  
 
 
48 π.Χ.: (μετά την μάχη Φαρσάλων): ο Πομπήϊος διέφυγε στην Αίγυπτο 
48 π.Χ.: (μετά την μάχη Φαρσάλων): ο Πομπήϊος αφοπλισμένος ελπίζει ότι θα 
βοηθήσει ο νεαρός βασιλιάς Πτολεμαίος ΙΓ’ (γιος του Αυλητή, που είχε πεθάνει 
προσφάτως)  
 
48 π.Χ.: (μετά την μάχη Φαρσάλων): ο Καίσαρ μεταβαίνει στην Αίγυπτο για να 
καταδιώξει τον Πομπήϊο  
 
48 π.Χ.: Αϊγυπτος: οι υπουργοί του Πτολεμαίου ΙΓ’ δολοφονούν τον Πομπήϊο  
48 π.Χ.: Αίγυπτος: θάνατος Πομπήϊου (δολοφονείται από υπουργούς Πτολεμαίου 
ΙΓ’)  
 
48 π.Χ.: Αίγυπτος: ο Καίσαρ παραμένει στην Αίγυπτο (Αλεξάνδρεια) 
48 π.Χ.: Αλεξάνδρεια: ο Καίσαρ παραμένει στην Αλεξάνδρεια για να παραλάβει 
τον φόρο υποτέλειας που ώφειλε ο Πτολεμαίος Αυλητής για την αναγνώρισή του 
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48 π.Χ.: Αλεξάνδρεια: ο Καίσαρ παραμένει σε Αίγυπτο και για να διακανονίσει 
την διαμάχη ανάμεσα στον Πτολεμαίο ΙΒ’ και στην αδελφή του, την Κλεοπάτρα 
Ζ’  
 
 
 
48 π.Χ.: Αίγυπτος: Πτολεμαίοι  
48 π.Χ.: Αίγυπτος: τέλος βασιλείας Πτολεμαίου ΙΓ’ (μένει μόνον η Κλεοπάτρα Ζ’)  
 
 
 
47 π.Χ.: Ρώμη: δικτατορία του Καίσαρος (47 π.Χ. – 44 π.Χ.)  
 
 
47 π.Χ.: Αίγυπτος: Πτολεμαίοι  
47 π.Χ.: Αίγυπτος (Πτολεμαίοι): άνοδος στο θρόνο από κοινού: Πτολεμαίος ΙΔ’ 
και Κλεοπάτρα Ζ’  (από το 47 π.Χ. – 44 π.Χ.)  
 
 
 
44 π.Χ.: Αίγυπτος: Πτολεμαίοι  
44 π.Χ.: Αίγυπτος: άνοδος στο θρόνο Κλεοπάτρα Ζ’ και Καισαρίων (:γιος 
Κλεοπάτρας Ζ’ και Ιουλίου Καίσαρος)  
 < Κλεοπάτρα Ζ’ και Καισαρίων:  44 π.Χ. – 30 π.Χ. >  
 
44 π.Χ.: (15 Μαρ): Ρώμη: δολοφονία Καίσαρος  
44 π.Χ.: Ρώμη : δολοφονία Ιουλίου Καίσαρος  
 
44 π.Χ. – 30 π.Χ.: Ρώμη: δεύτερη τριανδρία   
 
43 π.Χ.: Ρώμη: δεύτερη τριανδρία  
 
42 π.Χ.: Μακεδονία: μάχη στους Φιλίππους  
42 π.Χ.: μάχη των Φιλίππων: Μάρκος Αντώνιος vs Βρούτος και Κάσσιος  
42 π.Χ.: μάχη των Φιλίππων: ο Μάρκος Αντώνιος νικά τους δολοφόνους του 
Ιουλίου Καίσαρος 
42 π.Χ.: μάχη των Φιλίππων: ήττα των δημοκρατικών (Βρούτος και Κάσσιος) 
42 π.Χ.: μάχη των Φιλίππων: (μετά την μάχη): αυτοκτονία Βρούτου 
42 π.Χ.: μάχη των Φιλίππων (μετά την μάχη): αυτοκτονία Κάσσιος  
 
42 π.Χ.: Ρόδος: ο Κάσσιος πολιορκεί και κυριεύει τη Ρόδο  
42 π.Χ.: Ρόδος: πέφτει στους Ρωμαίους  
42 π.Χ.: Ρόδος: λεηλασία από τον Κάσσιο  
 
 
 
41 π.Χ.: Μάρκος Αντώνιος στην Ανατολή  
41 π.Χ.: ο Αντώνιος στην Ανατολή (41 π.Χ. - 32 π.Χ.) 
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33 π.Χ.: Αρμενία: Αρταξίας (γιος εκθρονισμένου βασιληά Αρταβάσδη) 
33 π.Χ.: Αρμενία: ο Αρταξίας προβαίνει σε γενική σφαγή των Ρωμαίων της 
Αρμενίας  
 
 
 
 
31 π.Χ.: Ακτιον (Πρεβέζης): ναυμαχία στο Άκτιον (Οκταβιανός vs Αντώνιος κ’ 
Κλεοπάτρα Ζ’) 
31 π.Χ.; ναυμαχία στο Ακτιον: νίκη του Οκταβιανού   
31 π.Χ.: ναυμαχία στο Ακτιον: ήττα του Μάρκου Αντωνίου  
31 π.Χ.: ναυμαστία στο Ακτιον: η Κλεοπάτρα, λογικώς κατόπιν σχεδίου, είχε 
κατευθυνθεί προς την Αίγυπτο (:για να διασώσει την περιουσία)  
 
31 π.Χ.: ναυμαχία στο Ακτιον (Πρεβέζης): η τελευταία ναυμαχία της ρωμαϊκής 
ιστορίας  
 
30 π.Χ.: Αίγυπτος: (μετά την ναυμαχία στο Ακτιον)  
 
30 π.Χ.:  Αίγυπτος: Οκταβιανός: κατάκτηση Αιγύπτου  
30 π.Χ.; Αίγυπτος: αυτοκτονία Αντωνίου και Κλεοπάτρας Ζ’  
30 π.Χ.: Αίγυπτος: θάνατος (αυτοκτονία) Κλεοπάτρα Ζ’  
30 π.Χ.: Αίγυπτος: πτώση των Πτολεμαίων (ελληνιστικό βασίλειο: 305 π.Χ. – 30 
π.Χ.)  
30 π.Χ.; Αίγυπτος: περνά στην Ρώμη  
30 π.Χ.: Αίγυπτος (Αύγουστος): προσάρτηση της Αιγύπτου στη Ρώμη  
 
 
 
 
 
30 π.Χ.: Αίγυπτος: εγκατάσταση Ρωμαίων στην Αίγυπτο  
30 π.Χ.: Αίγυπτος: διανομή γαιών από Ρωμαίους:  
α) Αρχικώς οι Ρωμαίοι ακολουθούν διαφορετική πολιτική από τους Πτολεμαίους. 
Οι Ρωμαίοι διανέμουν τις αιγυπτιακές χώρες «τας ουσίας» κατά μεγάλες εκτάσεις 
στους ευνοούμενούς τους.  
β) Επειτα όμως οι Ρωμαίοι, αντιλαμβανόμενοι το σφάλμα τους, υιοθέτησαν το 
ελληνικό σύστημα των μικρών κληρούχων. Αρχισαν να διανέμουν τους 
γεωργικούς κλήρους, σχεδόν αποκλειστικά, στους παλαιμάχους του στρατού τους, 
οι οποίοι είχαν την civitas romana. Οι παλαίμαχοι αυτοί δεν ήταν γνήσιοι Ρωμαίοι 
πολίτες. Βασικά επρόκειτο για στρατιώτες που προέρχονταν από ελληνικές ή 
εξελληνισμένες επαρχίες (ήταν δηλαδή διαποτισμένοι από τις ελληνικές δικαϊκές 
ιδέες και αντιλήψεις). Ετσι με τους κληρούχους που εγκαθιστούσαν οι Ρωμαίοι 
στην Αίγυπτο, διαδιδόταν κυρίως το ελληνικό δίκαιο, και όχι το Ρωμαϊκό δίκαιο.  
 
 
30 π.Χ.: Αίγυπτος: δεύτερη περίοδος ελληνικού δικαίου στην Αίγυπτο (30 π.Χ. – 
330 μ.Χ.)  
30 π.Χ.: Αίγυπτος: δεύτερη περίοδος ελληνικού δικαίου στην Αίγυπτο (30 π.Χ. – 
330 μ.Χ.): η περίοδος της ρωμαϊκής επικυριαρχίας   
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27 π.Χ.: Ρώμη:  οι  αυτοκρατορικοί χρόνοι (27 π.Χ. – 476 μ.Χ.)  
  <  27 π.Χ.: ο Οκτάβιος ανακηρύσσεται Αύγουστος – 476 μ.Χ.: πτώση του 
Δυτικού Ρωμαϊκού  κράτους (θα συνεχίσει μόνον το Ανατολικό Τμήμα της 
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας) >  
 
 
 
 
 
27 π.Χ.: Ρώμη: συγκέντρωση των εξουσιών στον Οκταβιανό  
27 π.Χ.: Ρώμη:  ο  Οκταβιανός  ανακηρύσσεται  «Αύγουστος»  
27 π.Χ.: Ρώμη: Οκταβιανός «Princepatus”  
 
 
 
27 π.Χ.: Ρώμη: ΙουλιοΚλαυδιανή δυναστεία (27 π.Χ. – 68 μ.Χ.)  
Ιουλιο-Κλαυδιανή: η πρώτη δυναστεία αυτοκρατόρων στη Ρώμη 
Ιουλιο-Κλαυδιανή: οι αυτοκράτορες προέρχονται από τη Ρώμη  
 ΙουλιοΚλαυδιανή δυναστεία: 5 αυτοκράτορες  
    1 Οκταβιανός (Αύγουστος): 27 π.Χ. – 14 μ.Χ.  (: ο ιδρυτής) 
    2 Τιβέριος (οικογένεια Κλαυδίων): 14 μ.Χ. – 37 μ.Χ.  (σταύρωση Χριστού)  
    3 Καλιγούλας: 37 μ.Χ. – 41 μ.Χ.  
    4 Κλαύδιος Α’: 41 μ.Χ. – 54 μ.Χ.  
    5 Νέρων:  54 μ.Χ. – 68 μ.Χ.  
 
 
 
 
 
πληθυσμός της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας την εποχή του Αυγούστου:  
Την εποχή του Αυγούστους (27 π.Χ. – 14 μ.Χ.) η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία 
περιελάμβανε 70.000.000 κατοίκους 
 
 
Αύγουστος (Οκταβιανός): δημιουργία στόλου υπό ρωμαϊκή σημαία 
Ο Αύγουστος ήταν ο δημιουργος του πρώτου κανονικού στόλου υπό ρωμαϊκή 
σημαία. Διατήρησε στη Μεσόγειο τους στολίσκους για την καταστολή της 
πειρατείας και τον έλεγχο των οδών για το σιτάρι.  
Κατασκεύασε ναυστάθμους: στη Μισηνό, στη Ραβέννα, στο Forum Iulii (σημ. 
Frejus), στην Αλεξάνδρεια.  
Στο Ρήνο και στο Δούναβη στάθμευαν ποταμόπλοια για μεταφορές.   
 
 
 
28 π.Χ.: Ρώμη: απογραφή του πληθυσμού (επί Αυγούστου)  
 
 
27 π.Χ. – 26 π.Χ.: Δύση: περιοδεία του Αυγούστου στη Γαλατία και Ισπανία  
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26 π.Χ.: Αύγουστος: ανάκληση του διοικητή της Αιγύπτου Κ. Κορνήλιου Γάλλου 
26 π.Χ.: Αίγυπτος: ο διοικητής της Αιγύπτου Κ. Κορνήλιος Γάλλος (C. Cornellis 
Gallus), επειδή είχε δείξει ματαιδοξία ανεγείροντας ανδριάντες του εαυτού του 
στην Αίγυπτο ανακαλείται από τον Αύγουστο  
 
 
 
 
25 π.Χ.: Μ. Ασία: Γαλατία: θάνατος Αμύντα  
25 π.Χ.: Μ. Ασία: Γαλατία: μετά τον θάνατο του Αμύντα ο Αύγουστος 
προσάρτησε την Γαλατία 
25 π.Χ.: Ρώμη: προσάρτηση Γαλατίας στην Μ. Ασία  
 
 
 
25 π.Χ. – 24 π.Χ.: Αύγουστος: Αραβική εκστρατεία  
25 π.Χ.: Αύγουστος: διατάζει τον “praefectus” της Αιγύπτου Κ. Αίλιο Γάλλο να 
εισβάλει στο βασίλειο των Σαβαίων  - έναρξη Αραβικής εκστρατείας  
25 π.Χ.: Αφρική: ο Κ. Αίλιος Γάλλος προχωρά στην πρωτεύουσα των Σαβαίων, 
την Μαριάμπα 
25 π.Χ. – 24 π.Χ.: πολιορκία Μαριάμπας από Κ. Αίλιο Γάλλο (6 μήνες) 
24 π.Χ.: ο Κ. Αίλιος Γάλλος λύει την πολιορκία της Μαριάμπας  
24 π.Χ.: οι Σαβαίοι παραχωρούν στη Ρώμη «amicitia” και επιτρέπουν στο 
ρωμαϊκό εμπόριο την ελεύθερη διάβαση των Στενών (Αντεν)  
 
 
19 π.Χ.: Αύγουστος: κατάληψη της όασης Τζέρμας 
19 π.Χ.: Αφρική: η Ρώμη καταλαμβάνει την όαση Τζέρμα  
 
 
 
 
6 π.Χ.: Αρμενία: θάνατος του Τιγράνη  
6 π.Χ.: Αρμενία: περιέρχεται και πάλι στην κυριαρχία των Πάρθων μετά τον 
θάνατο του Τιγράνη  
 
 
 
1 π.Χ.: Αρμενία: ο Γάϊος Καίσαρ επιβάλλει στο θρόνο της Αρμενίας τον 
Αριοβαρζάνη  
1 π.Χ.: Αρμενία: ο Γάϊος Καίσαρ επιβάλλει στο θρόνο Αρμενίας τον φίλα 
διακείμενο προς τη Ρώμη Αριοβαρζάνη  
1 π.Χ.: Πάρθοι: ο βασιλεύς της Παρθίας Φραατάκης αποδέχεται εξαναγκαστικά 
τον ορισμό του Αριοβαρζάνη στο θρόνο της Αρμενίας  
 
1 π.Χ.: Σαβαίοι: εξεγείρονται κατά της συμφωνίας που είχαν κλείσει με τη Ρώμη 
στα 24 π.Χ.  
1 π.Χ.: Ρώμη: ναυτική επιδρομή στο Αντεν (κατά Σαβαίων) 
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1 π.Χ.: Αντεν: ο ρωμαϊκός στόλος καταστρέφει το λιμάνι του Αντεν (Σαβαίων) 
 
 
 
 
Ημερομηνίες μετά Χριστόν  /  C.E.  
 
 
1ος αιών μ.Χ.  
 
 
4 μ.Χ.: Ρώμη: έκδοση του υπατικού νόμου της “Lex Aelia Sentia” (Αύγουστος): 
στρέφεται κατά της αδιάκριτης χειραφέτησης των δούλων 
 
 
 
13 μ.Χ.: Ρώμη: απογραφή του πληθυσμού (επί Αυγούστου)  
 
14 μ.Χ.: Ρώμη: τέλος Οκταβιανός (Αύγουστος) 
14 μ.Χ.: Ρώμη: θάνατος Αυγούστου (Οκταβιανού)  
 
14 μ.Χ.: Ρώμη: άνοδος Τιβέριος  (ΙουλιοΚλαυδιανή δυναστεία):  
14 μ.Χ.: Ρώμη: Τιβέριος: (ο 2ος αυτοκράτωρ της ΙουλιοΚλαυδιανής δυναστείας)  
14 μ.Χ.: Ρώμη: ο Τιβέριος ήταν γιος της συζύγου του Οκταβιανού  
14 μ.Χ.: Ρώμη: ο Οκταβιανός είχε υιοθετήσει τον Τιβέριο από τότε που ο 
Τιβέριος ήταν 4 ετών  
14 μ.Χ.: Ρώμη: αυτοκράτωρ ο Τιβέριος (14 μ.Χ. – 37 μ.Χ.)  
    < επί Τιβερίου σταυρώθηκε ο Χριστός >  
 
 
 
19 μ.Χ.: θάνατος Γερμανικού  
 
 
23 μ.Χ.: θάνατος του Δρούσου  
 
 
26 μ.Χ.: Τιβέριος: αποσύρεται στο Κάπρι  
31 μ.Χ.: Ρώμη: εκτελείται ο Σηιανός (αρχηγός των πραιτωριανών και ικανός 
διοικητής της Ρώμης)  
 
37 μ.Χ.: Ρώμη: τέλος Τιβέριος   (ΙουλιοΚλαυδιανή δυναστεία)  
 
37 μ.Χ.: Ρώμη: άνοδος Καλιγούλας στο θρόνο  (ΙουλιοΚλαυδιανή δυναστεία)  
 
37 μ.Χ.: Ρώμη: Καλιγούλας: ο 3ος αυτοκράτωρ της ΙουλιοΚλαυδιανής δυναστείας  
 
37 μ.Χ.: Ρώμη: αυτοκράτωρ ο Γάιος (Καλιγούλας) (37 μ.Χ. – 41 μ.Χ.)  
 <  Καλιγούλας: απολυταρχισμός Ανατολίτη μονάρχη / σπατάλες / αδίστακτες 
δολοφονίες >  
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  < Το «Καλιγούλας» είναι προσωνύμιον από το «calliga” (: μποτάκι)>  
 
 
41 μ.Χ.: Ρώμη: τέλος Καλιγούλας (Γάϊος) (Ιουλιο-Κλαυδιανή δυναστεία)  
 
41 μ.Χ.: Ρώμη: άνοδος στο θρόνο Κλαύδιος Α’ (ο 4ος αυτοκράτωρ της 
ΙουλιοΚλαυδιανής)  
41 μ.Χ.: Ρώμη: αυτοκράτωρ ο Κλαύδιος Α’ (41 μ.Χ. – 54 μ.Χ. ) 
   < Κλαύδιος Α’: ενισχύει συγκεντρωτισμό /  
< ο Κλαύδιος Α’: επεκτείνει κατά πολύ τα σύνορα της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας : 
Μαυριτανία / Λυκία / Θράκη / Βρετανία / >  
 < ο Κλαύδιος Α’: εκρωμαϊζει τις δυτικές επαρχίες  
 < ο Κλαύδιος Α’: παραχωρεί αφειδώς το δικαίωμα του Ρωμαίου πολίτη  
< ο Κλαύδιος Α’: ιδρύει αποικίες >  
 
42 μ.Χ.: Μαυριτανία: ο Κλαύδιος Α’ επεκτείνει τα σύνορα της Ρώμης  
42 μ.Χ.: Μαυριτανία: κατάληψη από Ρώμη (Κλαύδιος Α’)  
 
 
 
43 μ.Χ.: Λυκία: ο Κλαύδιος Α’ κάνει ρωμαϊκή επαρία την Λυκία  
43 μ.Χ.: Λυκία: κατάκτηση από Ρώμη  
 
43 μ.Χ.: Βρετανία: απόβαση στη Βρετανία από τον Αουλο Πλαύτιο   
 
46 μ.Χ.: Θράκη: ο Κλαύδιος Α’ κάνει ρωμαϊκή επαρχία τη Θράκη  
46 μ.Χ.: Θράκη: κατάκτηση από Ρώμη  
 
 
 
 
54 μ.Χ.: Ρώμη: τέλος Κλαύδιος Α’  (ΙουλιοΚλαυδιανή δυναστεία)  
 
54 μ.Χ.: Ρώμη: άνοδος στο θρόνο Νέρων (ο 5ος και τελευταίος αυτοκράτωρ 
ΙουλιοΚλαυδιανής) 
54 μ.Χ.: Ρώμη: ο Νέρων αυτοκράτωρ (54 μ.Χ. – 68 μ.Χ.)  
  < Ο Νέρων δολοφονεί :  
           Τον Βρετανικό (ετεροθαλή αδελφό του) 
           Την Αγριππίνα (την ίδια την μητέρα του) 
           Την Οκταβία (: την ίδια την σύζυγό του) 
           Τον Σενέκα (: τον δάσκαλό του)  >  
    < Ο Νέρων κατασπαταλά το κρατικό θησαυροφυλάκιο >  
   < επί Νέρωνος: ο 1ος γνωστός διωγμός κατά Χριστιανών 64 μ.Χ. >  
   < ο Νέρων: ο 1ος αυτοκράτωρ του οποίου η μνήμη καταδικάστηκε “damnatio 
memoriae”>  
 
 
 
54 μ.Χ.: Ρώμη (Νέρων): ο Βούρρος και ο Σενέκας κατευθύνουν τον νεαρό 
αυτοκράτορα, Νέρωνα  
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58 μ.Χ.: κατάκτηση της Αρμενίας  
58 μ.Χ.: κατάκτηση και απώλεια της Αρμενίας (58 μ.Χ. – 62 μ.Χ.)  
 
 
59 μ.Χ.: δολοφονία Αγριππίνας (κατά διαταγή του Νέρωνος)  
 
 
61 μ.Χ.: Βρετανία: εξέγερση των Βρετανών κατά Ρώμης  
61 μ.Χ.: Βρετανία: υπό την αρχηγία της Βουδίκκης εξέγερση των Ικενών κατά 
της Ρώμης  
 
 
62 μ.Χ.: θάνατος του Βούρρου  
62 μ.Χ.: τέλος επίδρασης του Σενέκα πάνω στον Νέρωνα  
 
 
64 μ.Χ.: Ρώμη: πυρκαϊά στη Ρώμη (διάρκεια πυρκαϊάς: εννέα ημέρες)  
64 μ.Χ.: Ρώμη: διωγμός των χριστιανών (: πρόφαση η πυρκαϊά)  
64 μ.Χ.: Ρώμη: ο 1ος γνωστός διωγμός κατά Χριστιανών (Νέρων)  
 
 
65 μ.Χ.: Ρώμη: συνωμοσία του Πείσωνος κατά Νέρωνος  
 
 
66 μ.Χ.: Ιουδαία: εξέγερση στην Ιουδαία  
66 μ.Χ.: Ιουδαϊκή εξέγερση (66 μ.Χ. – 73 μ.Χ.)  
 
68 μ.Χ.: Ρώμη: όλοι εγκαταλείπουν τον Νέρωνα ακόμη και οι Πραιτωριανοί  
68 μ.Χ.: Ρώμη: αυτοκτονία Νέρωνος  
68 μ.Χ.: Ρώμη: τέλος Νέρωνος  (τέλος Ιουλιο-Κλαυδιανής δυναστείας)  
68 μ.Χ.: Ρώμη: τέλος ΙουλιοΚλαυδιανής δυναστείας  
68 μ.Χ.: Ρώμη: Νέρων: ο πρώτος αυτοκράτωρ του οποίου η μνήμη 
καταδικάστηκε «domnatio memoriae».  
To όνομά του Νέρωνος διαγράφηκε από τα επίσημα αρχεία με εντολή της 
Συγκλήτου  
 < Ακριβώς την ίδια τύχη της «domnatio memoriae” είχε και ο τελευταίος 
αυτοκράτωρ της επόμενης δυναστείας, της Φλαβιανής, ο Δομιτιανός >  
 
 
68 μ.Χ.: Ρώμη: το έτος των τεσσάρων αυτοκρατόρων  
68 μ.Χ.. – 68 μ.Χ.: Ρώμη: το έτος των 4 αυτοκρατόρων  
68 μ.Χ.: Ρώμη: με θάνατο του Νέρωνος αρχίζει το έτος των 4 αυτοκρατόρων 
(Γάλβας, Οθων, Βιτέλλιος, Βεσπασιανός)  
 
68 μ.Χ.: Ρώμη: ο Γάλβας (73 ετών) αναγνωρίζεται από την Σύγκλητο ως 
αυτοκράτωρ  
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69 μ.Χ.: (Ιαν): ο Βιττέλιος (διοικητής Κάτω Γερμανίας) ανακηρύσσεται 
αυτοκράτωρ από τα στρατεύματα του Ρήνου  
69 μ.Χ.: (Ιαν): Ρήνος: τα στρατεύματα του Ρήνου ανακηρύσσουν αυτοκράτορα 
τον Βιττέλιο  
 
69 μ.Χ.: Ρώμη: οι Πραιτωριανοί στη Ρώμη εκδηλώνουν προτίμηση για τον Οθωνα  
69 μ.Χ.: Ρώμη: ο Οθων βάζει να δολοφονηθεί ο Γάλβας  
69 μ.Χ.: Ρώμη: ο Οθων αναγνωρίζεται αυτοκράτωρ από τη Σύγκλητο  
69 μ.Χ.: Ρώμη: με Οθωνα διακόπτεται η παράδοση κατά την οποία οι 
αυτοκράτορες προέρχονταν αποκλειστικά από την αριστοκρατία  
69 μ.Χ.: Ρώμη: ο Οθων στο θρόνο για 3 μήνες  
 
69 μ.Χ.: Ρώμη: μάχη στην Κρεμόνα (Βιττέλιος vs Οθων) 
69 μ.Χ.: Ρώμη: μάχη στην Κρεμόνα: νίκη Βιττέλιου  
69 μ.Χ.: (Απρ): αυτοκτονία Οθωνος (μετά από ήττα στην Κρεμόνα)  
69 μ.Χ.: (Απρ): τα στρατεύματα του Δούναβη και της Ανατολής αναγνωρίζουν 
αυτοκράτορα τον Βεσπασιανό, ενώ η Σύγκλητος είχε αναγνωρίσει αυτοκράτορα 
τον Βιττέλιο  
 
69 μ.Χ.: μάχη στο Βεδριακό: (Βεσπασιανός vs Βιττέλιος) 
69 μ.Χ.: μάχη στο Βεδριακό:  νίκη Βεσπασιανού κατά Βιττέλιου  
69 μ.Χ.: Ρώμη: ο Βεσπασιανός αυτοκράτωρ  
 
 
 
 
 
 
69 μ.Χ.: Ρώμη: ίδρυση Φλαβιανής δυναστείας (69 μ.Χ. – 96 μ.Χ.)  
    Φλαβιανή δυναστεία: η δεύτερη κατά σειράν δυναστεία  
    Φλαβιανή δυναστεία: δεν προέρχονται από τη Ρώμη  
    Φλαβιανή δυναστεία: προέρχονται από την Ιταλία  - «αστοί»  
     Ιδρυτής Φλαβιανής δυναστείας: ο Βεσπασιανός  
     Φλαβιανή δυναστεία: 3 αυτοκράτορες (Βεσπασιανός, Τίτος, Δομιτιανός)  
 

 
 
 
 
        Φλαβιανή δυναστεία (Ρώμη): 3 αυτοκράτορες  
        1.Τίτος Φλάβιος Βεσπασιανός (ο ιδρυτής): 69 μ.Χ. – 79 μ.Χ. 
        2.Τίτος: 79 μ.Χ. – 81 μ.Χ.   (:πρεσβύτερος γιος Βεσπασιανού)  
        3.Δομιτιανός: 81 μ.Χ. – 96 μ.Χ. (:νεώτερος αδελφός του Τίτου/γιος 
Βεσπασιανού)   
Φλαβιανή δυναστεία: οι 3 αυτοκράτορες αυτής της δυναστείας δεν είναι από τη 
Ρώμη. Κατάγονται από ιταλικές πόλεις για αυτό ονομάζονται: «αστοί»  
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69 μ.Χ.: Ρώμη: Τίτος Φλάβιος Βεσπασιανός (αυτοκράτωρ: 69 μ.Χ.-79 μ.Χ.) 
 < ο Τίτος Φλάβιος Βεσπασιανός: ο ιδρυτής της Φλαβιανής δυναστείας  
69 μ.Χ.: Ο Βεσπασιανός δεν κατατγόταν από τη Ρώμη, 
Δεν καταγόταν από την αριστοκρατία  
Ανήκε σε άσημη οικογένεια  
Καταγόταν από τη σαβινική πόλη: Ρεάτε >  
 
70 μ.Χ.: Τίτος: (πρεσβύτερος γιος Βεσπασιανού) θέτει τέρμα σε πόλεμο στην 
Ιουδαία  
70 μ.Χ.: Τίτος: καταλαμβάνει και καταστρέφει την Ιερουσαλήμ  
70 μ.Χ.: Ιερουσαλήμ: κατάληψη από Τίτο  
70 μ.Χ.: Ιερουσαλήμ: καταστροφή της Ιερουσαλήμ από τον Τίτο  
 
 
 
 
 
70 μ.Χ.: (Τέχνη): Πομπηϊα: Τοιχογραφία από το σπίτι των Διοσκούρων: Η 
μεταμόρωση της Σμύρνας και η γέννηση του Αδωνη.   
 
 
 
79 μ.Χ.: Ρώμη: τέλος ο αυτοκράτωρ Βεσπασιανός. Τίτος Φλάβιος (ο ιδρυτής της 
Φλαβιανής δυναστείας)  
 
 
79 μ.Χ.: Ρώμη: αυτοκράτωρ ο Τίτος (79 μ.Χ. – 81 μ.Χ.) <Φλαβιανή δυναστεία> 
< Τίτος: πρεσβύτερος γιος του Βεσπασιανού 
   Τίτος: σύντομη θητεία ως αυτοκράτωρ  
    Επί βασιλείας του Τίτου: δύο μεγάλες φυσικές καταστροφές: 
   α) έκρηξη ηφαιστείου του Βεζουβίου:  
    Η έκρηξη του Βεζουβίου εξαφανίζει τρεις πόλεις: Πομπηία, Σταβίες, Ηράκλειο 
   β) μεγάλη πυρκαγιά στη Ρώμη:  
ο Τίτος έγινε δημοφιλής για τις προσπάθειές του για ανακούφιση των θυμάτων 
της πυρκαγιάς.  
Πρόωρος θάνατος Τίτου.  
Ο Τίτος θεοποιήθηκε >  
 
 
81 μ.Χ.: Ρώμη: τέλος Τίτος (79 μ.Χ. – 81 μ.Χ.)  
 
81 μ.Χ.: Ρώμη: άνοδος στο θρόνο Δομιτιανός (ο 3ος και τελευταίος της Φλαβιανής 
δυναστείας) 
81 μ.Χ.: Ρώμη: Δομιτιανός (81 μ.Χ. – 96 μ.Χ.)  
81 μ.Χ.: Ρώμη: αυτοκράτωρ ο Δομιτιανός (Φλαβιανή δυναστεία): (81 μ.Χ.-96 
μ.Χ.) 
<Δομιτιανός: γιος του Βεσπασιανού / ο νεώτερος αδελφός του Τίτου>  
< Δομιτιανός: ο τρίτος και τελευταίος αυτοκράτωρ της Φλαβιανής δυναστείας >  
< επί της αρχής του: τρομοκρατία, πληροφοριοδότες «delatores” >  
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89 μ.Χ.: εξέγερση Σατουρνίνου (στρατηγού Ανω Γερμανίας)  
89 μ.Χ.: Ο Δομιτιανός εξολοθρεύει τον Σατουρνίνο.  
89 μ.Χ.: Ρώμη: περίοδος τρομοκρατίας (89 μ.Χ.-96 μ.Χ.): πληροφοριοδότες 
«delatores”>  Δομιτιανός 
 
96 μ.Χ.: δολοφονείται ο Δομιτιανός (τέλος Φλαβιανής δυναστείας)  
96 μ.Χ.: Ρώμη: καταδικάζεται η μνήμη του Δομιτιανού «domnatio memoriae”  
< Δομιτιανός: ο 2ος αυτοκράτωρ του οποίου η μνήμη καταδικάστηκε (ο 1ος  ήταν ο 
Νέρων)> 
96 μ.Χ.: Ρώμη: τέλος Φλαβιανής δυναστείας ή δυναστείας των Φλαβίων  
 <  Η Φλαβιανή δυναστεία τρεις αυτοκράτορες: (Βεσπασιανός, Τίτος, Δομιτιανός) 
 
 
96 μ.Χ.: Ρώμη; δυναστεία Αντωνίνων (96 μ.Χ. – 192 μ.Χ.  
96 μ.Χ.: Ρώμη: δυναστεία Αντωνίνων (96 μ.Χ. – 192 μ.Χ.):  
   δυναστεία Αντωνίνων: η τρίτη κατά σειράν δυναστεία  
Οι Αντωνίνοι : όρος που αποδόθηκε αργότερα (δεν υπήρχε δηλαδή την εποχή που 
διακυβέρνησαν αυτοί οι αυτοκράτορες) 
Οι Αντωνίνοι: συμπεριληπτικός όρος διαφόρων αυτοκρατόρων  
τα κοινά σημεία των αυτοκρατόρων (Αντωνίνων):  
  α) συντηρητική πολιτική  
  β) ενδιαφέρον υπέρ των συμφερόντων των ευπόρων  
  γ) ανεκτικότητα απέναντι στο χριστιανισμό  
  δ)επί εποχής των Αντωννίνων: η μεγαλύτερη εδαφική επέκταση της 
Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας 
  ε) σχετική πρόοδος και ευημερία  
στ) είχαν την συνήθεια να κληροδοτούν την αρχή, όχι σε συγγενείς τους, π.χ. 
υιούς τους, αλλά σε πρόσωπα που είχαν υιοθετήσει και δεν ήταν συγγενείς τους 
 
96 μ.Χ.: Ρώμη: Αντωνίνοι (7 αυτοκράτορες)   
        α) Νέρβας: 96 μ.Χ. – 98 μ.Χ.  
        β) Τραϊανός: 98 μ.Χ. – 117 μ.Χ.  
        γ) Αδριανός: 117 μ.Χ. – 138 μ.Χ.  
        δ) Αντωνίνος Ευσεβής (Πίος): 138 μ.Χ. – 161 μ.Χ.  
        ε) Λούκιος Βέρρος: 161 μ.Χ. – 168 μ.Χ.  
       στ) Μάρκος Αυρήλιος: 161 μ.Χ.  – 180 μ.Χ. (* Από το 168 μ.Χ.: μόνος του) 
       ζ) Κόμμοδος: 180 μ.Χ. – 192 μ.Χ. 

 
 
 
96 μ.Χ.: Ρώμη: άνοδος στο θρόνο Νέρβας  (δυναστεία Αντωνίνων)  
96 μ.Χ.: Ρώμη: ο Νέρβας αυτοκράτωρ (96 μ.Χ. – 98 μ.Χ.)  
96 μ.Χ.: Ρώμη: Νέρβας: ο 1ος αυτοκράτωρ της δυναστείας των Αντωνίνων  
96 μ.Χ.: Ρώμη: Νέρβας Καίσαρ Αύγουστος  (96 μ.Χ. – 98 μ.Χ.)  
 
 
98 μ.Χ.: Ρώμη: άνοδος στο θρόνο Τραϊανός (ο 2ος αυτοκράτωρ της δυναστείας 
Αντωνίνων) 
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98 μ.Χ.: Ρώμη: Τραϊανός (98 μ.Χ. -117 μ.Χ.)  
98 μ.Χ. Ρώμη: Καίσαρ Νέρβας Τραϊανός Αύγουστος ((98 μ.Χ. – 117 μ.Χ.)  
 
 
 
 
 
2ος αιών μ.Χ.  
 
 
 
 
115 μ.Χ.: Ιουδαία: εξέγερση της Ιουδαίας (115 μ.Χ. – 117 μ.Χ.)  
115 μ.Χ.: Ιουδαϊκή εξέγερση (115 μ.Χ. – 117 μ.Χ.):  
 < -πηγή: Ορώσιος. Ο Ορώσιος γράφει ότι η ιουδαϊκή εξέγερση του 115 – 117 
μ.Χ. προκάλεσε 200.000 θύματα. Ο αριθμός των θυμάτων θεωρήθηκε 
υπερβολικός. Τα θύματα ήταν Εβραίοι, Ρωμαίοι και Ελληνες. Στις πόλεις όμως η 
μεγάλη πλειοψηφία των κατοίκων αποτελείτο από Ελληνες. Αντίθετα, στην 
ύπαιθρο η ελληνική παρουσία ήταν αραιότερη. Σε αυτή την περίοδο, είναι πολύ 
πιθανόν, να σημειώθηκε προοδευτική δημογραφική κάμψη του ελληνικού 
πληθυσμού στην ανατολή. Αυτή συνοδεύτηκε από αποχώρηση του ελληνικού 
πληθυσμού από την ενδοχώρα και τη βαθμιαία σύμπτυξή του στον παραθαλάσσιο 
χώρο.  – πηγή: Ι.Ε.Ε., τ. ΣΤ., σ. 364. >  
 
115 μ.Χ.: Κυρηναϊκή: Ιουδαϊκή επανάσταση (αναστάτωση Αιγύπτου, Κύπρου, 
Συρίας, και άλλων περιοχών ανατολικής Μεσογείου 
115 μ.Χ.: Κυρηναϊκή: Ιουδαϊκή επανάσταση: αρχηγός ο Λουκούας ή Ανδρέας 
115 μ.Χ.: Κυρήνη: Ανδρέας: αρχηγός Ιουδαϊκής επανάστασης  
115 μ.Χ.: Κυρηναϊκή: ο Ανδρέας (Ιουδαϊκή επανάσταση) γίνεται κύριος της 
Κυρήνης 
115 μ.Χ.: Κυρήνη: Ο Ανδρέας εξαπολύει μαζικές σφαγές  
115 μ.Χ.: Κυρήνη: ερήμωση της Κυρήνης (κατεδάφιση) από Ανδρέα (Ιουδαίο)  
 
117 μ.Χ.: Ρώμη: τέλος Τραϊανός (98 μ.Χ. – 117 μ.Χ.)  
 
117 μ.Χ.: Ρώμη: άνοδος στο θρόνο Αδριανός (ο 3ος της δυναστείας Αντωνίνων) 
117 μ.Χ.: Ρώμη: Αδριανός (117 μ.Χ. – 138 μ.Χ.)  
117 μ.Χ.: Ρώμη: ο αυτοκράτωρ Αδριανός (117 μ.Χ. – 138 μ.Χ.) (Αντωνίνοι): 
εξωραϊζει την Αθήνα  
117 μ.Χ.: Ρώμη: Καίσαρ Τραϊανός Αδριανός Αύγουστος (117 μ.Χ.-138 μ.Χ.)  
 
 
 
 
129 μ.Χ.: Πέργαμος: γένν. Γαληνός (ιατρός) 
 < Γαληνός: ο τελευταίος μεγάλος ιατρός της αρχαιότητος.  
 
 
 
131 μ.Χ.: Αδριανός: ιδρύει το «Πανελλήνιον» (: με βάση την Αθήνα ως συμμαχία 
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των ελληνικών πόλεων)  
 
 
 
132 μ.Χ.: Ιουδαία: ιουδαϊκή εξέγερση του Bar Kochha (132 μ.Χ. – 135 μ.Χ.)  
 < η ιουδαϊκή εξέγερση του |Bar Koccha οδηγεί στον οριστικό διασκορπισμό των 
Εβραίων >  
 
138 μ.Χ.: Ρώμη: τέλος Αδριανός (117 μ.Χ. – 138 μ.Χ.)  
 
138 μ.Χ.: Ρώμη: άνοδος στο θρόνο Αντωνίνος, Ευσεβής (:Πίος):  
138 μ.Χ.: Ρώμη: ο Αντωνίνος Ευσεβής (:Πίος):  (ο 4ος αυτοκράτωρ της 
δυναστείας Αντωνίνων) 
138 μ.Χ.: Ρώμη: Αντωνίνος Ευσεβής (:Πίος): (138 μ.Χ. – 161 μ.Χ.)  
138 μ.Χ.: Antoninus Pius (138 μ.Χ. – 161 μ.Χ.)  
138 μ.Χ.: Ρώμη: Καίσαρ Τίτος Αίλιος Αδριανός Αντωνίνος Πίος (138 μ.Χ.-161 
μ.Χ.)  
 
 
 
 
 
143 μ.Χ.: Ηρώδης Αττικός (Αθηναίος ρήτωρ) ως πρέσβης  
 
 
144 μ.Χ.: Αίλιος Αριστείδης (Ελλην ρήτωρ): εγκώμιον της Ρώμης  
 
 
148 μ.Χ.: Ρώμη: 900ή επέτειος της ιδρύσεως της Ρώμης  
 
 
157 μ.Χ.: Πέργαμος: ο Γαληνός (ιατρός) επιστρέφει στην πατρίδα του, την 
Πέργαμο, μετά τις σπουδές του (148 μ.Χ. – 157 μ.Χ.) σε Σμύρνη, Κόρινθο, 
Αλεξάνδρεια 
 
157 μ.Χ.: Πέργαμος: ο Γαληνός διορίζεται ιατρός των μονομάχων  
 
 
161 μ.Χ.: Ρώμη: τέλος Αντωνίνος Ευσεβής  
 
 
 
 
161 μ.Χ.: Ρώμη: άνοδος στο θρόνο ο Λούκιος Βέρος (ο 5ος αυτοκράτωρ των 
Αντωνίνων) μαζί με τον Μάρκο Αυρήλιο (6ο αυτοκράτορα)   
161 μ.Χ.: Ρώμη: Λούκιος Βέρος: (161 μ.Χ. – 168 μ.Χ.) – συμβασιλεύει με τον 
Μάρκο Αυρήλιο μέχρι το 168 μ.Χ.  
161 μ.Χ.: Ρώμη: Λούκιος Αυρήλιος Βέρος (161 μ.Χ. – 168 μ.Χ.)  
 
161 μ.Χ.: Ρώμη: άνοδος στο θρόνο Μάρκος Αυρήλιος (ο 5ος αυτοκράτωρ 
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Αντωνίνων)  
161 μ.Χ.: Ρώμη: Μάρκος Αυρήλιος Αντωνίνος 
161 μ.Χ.: Ρώμη: Μάρκος Αυρήλιος (161 μ.Χ. – 180 μ.Χ.)  
 
 
 
162 μ.Χ.: Ρώμη: ο Γαληνός (ιατρός) εγκαθίσταται στη Ρώμη  
 < Ο Γαληνός αναδεικνύεται ο επιφανέστερος ιατρός της Ρώμης>  
 
 
165 μ.Χ.: μαρτύριο Ιουστίνου (Ιουστίνος: χριστιανός απολογητής)  
 
 
 
166 μ.Χ.: Ρώμη: επιδημία στην Ιταλία  
 
 
166 μ.Χ.: Ρώμη: ο Γαληνός εγκαταλείπει τη Ρώμη  
 
 
 
166 μ.Χ.: Πέργαμος: ο Γαληνός (ιατρός) επιστρέφει στην Πέργαμο (Αργότερα με 
πρόσκληση του αυτοκράτορος Μάρκου Αυρηλίου θα επιστρέψει και πάλι στη 
Ρώμη)  
 
 
 
 
168 μ.Χ.: Ρώμη: τέλος Λούκιος Βέρρος  (161 μ.Χ. – 168 μ.Χ.)  
168 μ.Χ.: Ρώμη: συνεχίζει μόνος του ως αυτοκράτωρ ο Μάρκος Αυρήλιος 
(αναρριχηθείς στο θρόνο  από το 161 μ.Χ. μαζί με τον Λούκιο Βέρρο)  
  Μάρκος Αυρήλιος: ο 6ος  αυτοκράτωρ των Αντωνίνων  
  Μάρκος Αυρήλιος: α) 161 μ.Χ. – 168 μ.Χ  (συμβασιλεύει με Λούκιο Βέρο)   
                                  β) 168 μ.Χ. – 180 μ.Χ.  
 
 
 
 
174 μ.Χ.: Μάρκος Αυρήλιος: «Διαλογισμοί»  (από 174 μ.Χ. – 180 μ.Χ.)  
 
176 μ.Χ.: Ρώμη: ο Μάρκος Αυρήλιος αναγορεύει ως συναυτοκράτορα τον 
Κόμμοδο  
 
180 μ.Χ.: Ρώμη: τέλος Μάρκος Αυρήλιος  
180 μ.Χ.: Ρώμη: άνοδος στο θρόνο Κόμμοδος  
180 μ.Χ.: Ρώμη: Κόμμοδος (ο 7ος  και τελευταίος των Αντωνίνων)  
180 μ.Χ.: Ρώμη: Κόμμοδος (180 μ.Χ. – 192 μ.Χ.)  
180 μ.Χ.: Ρώμη: Λούκιος Αίλιος Αυρήλιος Κόμμοδος (176/180 μ.Χ. – 192 μ.Χ.)  
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192 μ.Χ.: Ρώμη: τέλος Κόμμοδος (ο 7ος και τελευταίος των Αντωνίνων) 
192 μ.Χ.: Ρώμη: τέλος των πρώϊμων αυτοκρατορικών χρόνων (27 π.Χ. – 192 μ.Χ.) 
 
 
 
 
 
193 μ.Χ.: Ρώμη:   Ύστεροι αυτοκρατορικοί χρόνοι  (193 μ.Χ. – 476 μ.Χ.)  
Οι υποπερίοδι των ύστερων αυτοκρατορικών χρόνων:  
 α) δυναστεία των Σεβήρων: 193 μ.Χ. – 235 μ.Χ. 
 β) στρατιωτική αναρχία και αποσάθρωση της αυτοκρατορίας: 235 μ.Χ. – 270 μ.Χ. 
 γ) ανόρθωση της αυτοκρατορίας και εγκαθίδρυση της Δεσποτείας (Dominatus): 
270 μ.Χ. – 337 μ.Χ.  
 
 
 
193 μ.Χ.: Ρώμη: δυναστεία Σεβήρων (η 4η κατά σειρά δυναστεία) 
193 μ.Χ.: Ρώμη: δυναστεία Σεβήρων: 193 μ.Χ. – 235 μ.Χ.  
193 μ.Χ.: Ρώμη: δυναστεία Σεβήρων (5 + 1 ενδιάμεσος) αυτοκράτορες 
193 μ.Χ.: Ρώμη: δυναστεία Σεβήρων: ιδρυτής ο Σεπτίμιος Σεβήρος  
 
193 μ.Χ.: Ρώμη: δυναστεία Σεβήρων: οι  6  αυτοκράτορες της δυναστείας (5+1) 
    α) Σεπτίμιος Σεβήρος: 193 μ.Χ. – 211 μ.Χ.  
    β) Καρακάλλας: 198 μ.Χ. – 217 μ.Χ.  
    γ) Γέτας:  209 μ.Χ. – 212 μ.Χ.  
    δ) Μακρίνος (ενδιάμεσος): 217 μ.Χ. – 218 μ.Χ.  
    ε) Ηλιογάβαλος: 218 μ.Χ. – 222 μ.Χ.  
    στ) Αλέξανδρος Σεβήρος: 222 μ.Χ. – 235 μ.Χ.  
 
 
 
193 μ.Χ.: Ρώμη: Σεπτίμιος Σεβήρος: ανοδος στο θρόνο Ρώμης 
193 μ.Χ.: Ρώμη: ο Σεπτίμιος Σεβήρος ίδρυσε προσωπική δυναστεία: τους 
Σεβήρους 
193 μ.Χ.: Ρώμη :ο Σεπτίμιος Σεβήρος μετέτρεψε το πολίτευμα σε «στρατιωτική 
μοναρχία»  
193 μ.Χ.: Ρώμη: Σεπτίμιος Σεβήρος (ο ιδρυτής των Σεβήρων): 193 μ.Χ. -211 μ.Χ.  
 
 
 
 
 
 
 
198 μ.Χ.: Ρώμη: ο Σεπτίμιος Σεβήρος ανακηρύσσει συναυκράτορα τον υιό του, 
τον Καρακάλλα 
198 μ.Χ.: Ρώμη: Καρακάλλας (ο 2ος κατά σειράν αυτοκράτωρ των Σεβήρων) 
198 μ.Χ.: Ρώμη: Καρακάλλας: 198 μ.Χ. – 217 μ.Χ.  
198 μ.Χ.: Ρώμη: Καρακάλλας  < ο Καρακάλλας ήταν γιος του Σεπτιμίου Σεβήρου 
και της Σύριας Ιουλίας Δόμνας >  
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198 μ.Χ.: Ρώμη: πλήρες όνομα του Καρακάλλα : Μάρκος Αυρήλιος Σεβήρος 
Αντωνίνος  < δηλ. το Καρακάλλας ήταν παρωνύμιον, το όνομά του ήταν 
Αντωνίνος >  
 
 
 
3ος αιών μ.Χ.  
 
 
 
200 μ.Χ.: γένν. Ωριγένης (χριστιανός φιλόσοφος)  (200 μ.Χ. – 254 μ.Χ.)  
 
209 μ.Χ.: Ρώμη: άνοδος στο θρόνο ο Γέτας (Σεβήροι) 
209 μ.Χ.: Ρώμη: ο Γέτας αναγορεύεται συναυτοκράτωρ με τον αδελφό του, τον 
Καρακάλλα  
209 μ.Χ.: Ρώμη:  ο Γέτας ήταν νεώτερος γιος του Σεπτιμίου Σεβήρου 
209 μΧ.: Ρώμη: Γέτας (ο 3ος κατά σειράν των Σεβήρων): 209 μ.Χ. – 212 μ.Χ.  
209 μ.Χ.: Ρώμη: το πλήρες όνομα του Γέτα: Πόπλιος Σεπτίμιος Γέτας  
 
212 μ.Χ.: Ρώμη: διάταγμα του Καρακάλλα (Constitutio Antoniniana): 
δικαίωμα εκχώρησης του Ρωμαίου πολίτη σε όλους τους ελεύθερους κατοίκους 
της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας  
212 μ.Χ.: Constitutio Antoniniana: χορηγεί πολιτικά δικαιώματα σε όλους τους 
κατοίκους της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας  
 
 
217 μ.Χ.: Ρώμη: ενδιάμεσος ο Μακρίνος (Αντωνίνοι) 
217 μ.Χ.:  Ρώμη: ο Μακρίνος δεν ήταν συγγενής με τους Αντωνίνους  
217 μ.Χ.: Ρώμη: Μάρκος Οπέλιος Σεβήρος Μακρίνος  
217 μ.Χ.-218 μ.Χ.: Ρώμη : αυτοκράτωρ ο Μακρίνος   (ενδιάμεσος)  
 
 
 
 
218 μ.Χ.: Ρώμη: ο Ελογάβαλος ανακηρύσσεται από τις λεγεώνες αυτοκράτωρ 
218 μ.Χ.: Ρώμη: Ελογάβαβλος (ο 5ος κατά σειράν αυτοκράτωρ των Σεβήρων) 
218 μ.Χ.: Ρώμη: Μάρκος Αυρήλιος Αντωνίνος (Ηλιογάβαλος) 
218 μ.Χ.: Ρώμη: ο Ηλιογάβαλος 14 ετών ανακηρύσσεται αυτοκράτωρ  
218 μ.Χ.: Ρώμη: Ηλιογάβαλος (218 μ.Χ. – 222 μ.Χ.)  
 
 
 
221 μ.Χ.: Ρώμη: ο Ηλιογάβαλος, 17 ετών, υποχρεώνεται να υιοθετήσει τον 
εξάδελφό του, τον Αλέξανδρο, ως διάδοχο  
 
 
222 μ.Χ.: Ρώμη: ο Ηλιογάβαλος, 22 ετών, δολοφονείται από την πραιτωριανή 
φρουρά  
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222 μ.Χ.: Ρώμη: άνοδος στο θρόνο Αλέξανδρος Σεβήρος  (222 μ.Χ. – 235 μ.Χ.) 
222 μ.Χ.: Ρώμη: Μάρκος Αυρήλιος Σεβήρος Αλέξανδρος (222 μ.Χ. – 235 μ.Χ) 
222 μ.Χ.: Ρώμη: ο Αλέξανδρος Σεβήρος (ο 6ος και τελευταίος των Σεβήρων) 
222 μ.Χ.: Ρώμη: Σεβήρος Αλέξανδρος (Αλέξανδρος Σεβήρος)  
 
 
 
226 μ.Χ.: Περσία: (Σασσανίδαι):  ο Αρδασήρ στέφεται βασιλεύς 
226 μ.Χ.: Περσία: ο Αρδασήρ εγκαινιάζει 400 χρόνια αδιάλειπτου πολέμου με τη 
Ρωμαϊκή αυτοκρατορία  
 
235 μ.Χ.: Ρώμη: δολοφονία Αλέξανδρου Σεβήρου από τον στρατό  
235 μ.Χ.: Ρώμη: δολοφονία του Αλέξανδρου Σεβήρου και της μητρός του από τον 
στρατό  
235 μ.Χ.: Ρώμη: τέλος δυναστείας Σεβήρων  
 
 
 
249 μ.Χ.: Ρώμη: διωγμός χριστιανών από τον Δέκιο  
249 μ.Χ.: διωγμός Δεκίου (249 μ.Χ. – 251 μ.Χ.)  
 
 
 
 
 
262 μ..Χ.: Κυρηναϊκή: μεγάλος σεισμός  
262 μ.Χ.: Κυρήνη: αμέσως μετά τον μεγάλο σεισμό του 262 μ.Χ. άρχισαν 
επιδρομές εναντίον της πόλεως λιβυκά φύλα από την αφρικανική ενδοχώρα 
 
 
267 μ.Χ.: Ερουλοι: επιδρομή στην Ελλάδα  
267 μ.Χ.: Ερουλοι: (βαρβαρικό φύλο από τον Βορρά) επιδρομή σε Αθήνα  
267 μ.Χ.: Αθήναι: καταστροφή Αθήνας από Ερούλους  
267 μ.Χ.: Αθήναι: καταστροφή Αθήνας και Αγοράς από Ερούλους  
267 μ.Χ.: Αθήναι: με επιδρομή Ερούλων καταστρέφεται στην Αγορά η Στοά του 
Αττάλου  
267 μ.Χ.: Αθήναι: ο φιλόσοφος Δέξιππος (Αθηναίος, περίπου 60 ετών) ηγείται 
της αντίστασης των Αθηναίων κατά των Ερούλων  
 
 
268 μ.Χ.: Κυρήνη: ο Ρωμαίος έπαρχος της Αιγύπτου Πρόβος κατανίκησε σε 
πόλεμο φύλα Μαρμαριδών  (268 μ.Χ. – 270 μ.Χ.) 
 
270 μ.Χ.: Κυρήνη: ο Ρωμαίος έπαρχος της Αιγύπτου Πρόβος, αφού κατανίκησε 
φύλα Μαρμαριδών ανοικοδόμησε σε περιορισμένη έκταση την Κυρήνη  
270 μ.Χ.: Κυρήνη: μετά την ανοικοδόμηση από τον Πρόβο, η περιορισμένη 
ανοικοδομομημένη πόλη μετονομάστηκε σε Κλαυδιούπολι, προς τιμήν του 
Κλαυδίου Β’ του Γοτθικού  
 
270 μ.Χ.: θάνατος Πλωτίνου (νεοπλατωνικού φιλοσόφου)  
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271 μ.Χ.: Ρώμη: Αυρηλιανό τείχος (κτίζονται τα αυρηλιανά τείχη στη Ρώμη)  
 
 
ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ:             ( 284 μ.Χ.  -  565 μ.Χ. ) 
 
284 μ.Χ.: Διοκλητιανός: σύστημα Τετραρχίας  
 284 μ.Χ.: Διοκλητιανός  (284 μ.Χ. – 305 μ.Χ.)  
  Διοκλητιανός:  Dominatus  
  Διοκλητιανός: Τετραρχία  
 
 
3ος αιών μ.Χ.  
 
 
303 μ.Χ. – 305 μ.Χ.: διωγμοί κατά Χριστιανών  
 
306 μ.Χ.: Κωνσταντίνος Α’  
306 μ.Χ.: Κωνσταντίνος Α’   (306 μ.Χ. – 337 μ.Χ.)  
 
 
307 μ.Χ.: Ρώμη: ολοκληρώνεται η βασιλική του Μαξεντίου στη Ρώμη από τον 
Κωνσταντίνο Α’  (307 μ.Χ. – 312 μ.Χ.)  
 
330 μ.Χ.: Κωνσταντινούπολη: εγκαίνια  
 
311 μ.Χ.: διάταγμα της Σαρδικής  
 
313 μ.Χ.: διάταγμα των Μεδιολάνων  
 
313 μ.Χ.: Ρώμη: χτίζεται η πρώτη χριστιανική βασιλική στη Ρώμη (313-322 μ.Χ.)  
 
323 μ.Χ.: αρχή της μονοκρατορίας του Μ. Κωνσταντίνου  
 
 
323 μ.Χ.: Κωνσταντίνος Α’, ο Μέγας: μόνος αυτοκράτωρ  
          < Κωνσταντίνος Α’, ο Μέγας: 323 μ.Χ. – 337 μ.Χ. >  
 
 
323 μ.Χ.: ίδρυση δυναστείας Κωνσταντίνου (5 αυτοκράτορες) 
 < Δυναστεία Κωνσταντίνου: 323 μ.Χ. – 378 μ.Χ. >  
Κωνσταντίνος Α, ο Μέγας : 306 – 337 μ.Χ. / μόνος: 323 μ.Χ. – 337 μ.Χ.> 
Κώνστας Β’ : 333 μ.Χ. – 361 μ.Χ.  / μόνος: 353 μ.Χ. – 361 μ.Χ.  
Ιουλιανός: 361 μ.Χ. – 363 μ.Χ.  
Ιωβιανός: 363 μ.Χ. – 364 μ.Χ.  
Ουάλης: 364 μ.Χ. – 378 μ.Χ. >  
 
 
 
324 μ.Χ.: Κωνσταντινούπολη: έναρξη εργασιών για την κτίση της πόλεως  
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325 μ.Χ.: Νίκαια Βιθυνίας: Α’ Οικουμενική σύνοδος Νικαίας  
325 μ.Χ.: Νίκαια Βιθυνίας: ο Κωνσταντίνος ο ίδιος παρίσταται στη σύνοδο της 
Νικαίας (:καισαροπαπισμός) 
325 μ.Χ.: Νίκαια Βιθυνίας: Α’ Οικουμενική σύνοδος Νικαίας: 325 επίσκοποι από 
όλη την Ρωμαϊκή αυτοκρατορία  
325 μ.Χ.: Α’ Οικουμενική σύνοδος Νικαίας: καταδικάζονται οι απόψεις του 
Αρείου  
325 μ.Χ.: Α’ Οικουμενική σύνοδος Νικαίας: προβάλλεται το «ομοούσιον» του 
Πατρός και του Υιού  
 
 
327 μ.Χ.: Αριανζός: γένν. Γρηγόριος ο Θεολόγος, ή Γρηγοριος ο Ναζιανζηνός 
 < Γρηγόριος ο Θεολόγος/ Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός: 327 μ.Χ. – 390 μ.Χ. >  
327 μ.Χ.: Αριανζός: ο Γρηγόριος Θεολόγος γεννάται στην πολίχνη Αριανζό κοντά 
στη Ναζιανζό  
  < Πατήρ του Γρηγορίου ήταν ο Γρηγόριος (:ιουδαίζουσα αίρεση Υψισταρίων) 
και μήτηρ του η Νόννω (: ευσεβής χριστιανή. Ο Πατήρ του Γρηγορίου του 
Θεολόγου, ο Γρηγόριος, μετά την μεταστροφή του στον χριστιανισμό –ρόλος 
Νόννας- αναδείχθηκε επίσκοπος της Ναζιανζού >  
 
330 μ.Χ.: (11 Μαϊ): ίδρυση της Κωνσταντινουπόλεως – Nova Roma  
330 μ.Χ.: μεταφορά της πρωτεύουσας της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας στην 
Κωνσταντινούπολη  (Κωνσταντίνος Α’ / Φλάβιος Βαλέριος Κωνσταντίνος)  
330 μ.Χ.: Κωνσταντινούπολη: εγκαίνια 11 Μαϊ  330  
 
 
 
 
 
 
330 μ.Χ.: Πόντος: Νεοκαισάρεια Πόντου: γένν. Μ. Βασίλειος  
 < Μ. Βασίλειος: 330 μ.Χ. – 379 μ.Χ. >  
 
 
 
Κώνστας Β’ : 333 μ.Χ. – 361 μ.Χ.  / μόνος: 353 μ.Χ. – 361 μ.Χ.  
333 μ.Χ.: Βυζάντιο: Κώνστας Β’ (Κνωστάντιος Β’): (337 μ.Χ. – 361 μ.Χ.)  
 < Κώνστας Β’: ο 2ος κατά σειράν αυτοκράτωρ της δυναστείας του Κωνσταντίνου) 
 
337 μ.Χ.: θάνατος Κωνσταντίνου Α’ (Μ. Κωνσταντίνου)  
 
 
337 μ.Χ.: Βυζάνιο: Κώνστας Β’ (337 μ.Χ. – 361 μ.Χ.)  
  < Κώνστας Β’: ο 2ος της δυναστείας του Κωνσταντίνου >  
 
 
 
341 μ.Χ.: Καισάρεια Καππαδοκίας: ο Γρηγόριος ο Θεολόγος μεταβαίνει για 
σπουδές στην Καισάρεια  
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341 μ.Χ.: Καισάρεια Καππαδοκία: ο Γρηγόριος ο Θεολόγος γνωρίζεται στην 
Καισάρεια με τον Μ. Βασίλειο  
 < Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος για σπουδές στην Καισάρεια: 341 μ.Χ. – 343 μ.Χ. >  
 
 
 
343 μ.Χ.: Σϋνοδος της Σαρδικής  
 
 
 
347 μ.Χ.: Κωνσταντινούπολη: ο Μ. Βασίλειος για σπουδές στην Κων/λη 
  < αμέσως μετά ο Μ. Βασίλειος πηγαίνει για σπουδές στην Αθήνα >  
 
 
351 μ.Χ.: μάχη της Μούρσας  
 
 
353 μ.Χ.: Κώνστας Β’: μόνος αυτοκράτωρ (από το 353 μ.Χ. – 361 μ.Χ.)  
 
 
 
356 μ.Χ.: Αθήναι: ο Γρηγόριος ο Θεολόγος διδάσκει στη φιλοσοφική σχολή των 
Αθηνών Ρητορική (από το 356 μ.Χ.-357 μ.Χ.)  
 
 
356 μ.Χ.: Καισάρεια Πόντου: ο Μ. Βασίλειος επιστρέφει στην Καισάρεια  
356 μ.Χ.: Καισάρεια Πόντου: ο Μ. Βασίλειος ασκεί το επάγγελμα του 
ρηροροδιδασκάλου  
 
357 μ.Χ.: (έαρ): μεγάλο ταξίδι του Μ. Βασιλείυ σε: Συρία, Παλαιστίνη, Αίγυπτο, 
Μεσοποταμία για να μαθητεύσει στους περίφημους ασκητές της περιοχής του  
 
 
358 μ.Χ.: Κασάρεια Πόντου: επιστροφή του Μ. Βασιλείου (μετά το ταξίδι του 
στις περιοχές των ασκητών)  
358 μ.Χ.: Καισάρεια Πόντου: ο Μ. Βασίλειος βαπτίζεται χριστιανός  
 < Ο Μ. Βασίλειος με τη βάπτισή του συνδέθηκε με τις μοναστικές κοινότητες 
του Ευσταθίου Σεβαστείας >  
 
 
 
358 μ.Χ. ο Γρηγόριος ο Θεολόγος βαπτίζεται χριστιανός  
 
359 μ.Χ.: σύνοδος του Ρίμινι  
359 μ.Χ.: σύνοδος του Ρίμινι  
 
 
360 μ.Χ.: σύνοδος της Κωνσταντινούπολης 
360 μ.Χ.: ο Μ. Βασίλειος συνόδευσε τον Διάνιο, μητροπολίτη Καισαρείας, στη 
σύνοδος της Κωνσταντινούπολης.  
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 < Ο Μ. Βασίλειος απογοητεύτηκε από τις θεολογικές έριδες. Αποσύρθηκε για να 
ασκητεύσει σε έρημη περιοχή της Νεοκαισάρειας του Πόντου. Εκεί τον 
επισκέφθηκε ο Γρηγόριος ο Θεολόγος. Ο Μ. Βασίλειος με τον Γρηγόριο τον 
Θεολόγο επιδόθηκαν από κοινού: α)στην σύνταξη ανθολογίας έργων του Ωριγένη 
και β) εκπόνηση βασικών κανόνων μοναστικού βίου >  
 
360 μ.Χ.: Καισάρεια Πόντου: ο Μ. Βασίλειος αποσύρεται σε έρημε περιοχή για 
ασκητισμό  
 
360 μ.Χ.; Πόντος: ο Γρηγόριος ο Θεολόγος αποσύρεται για ασκητισμό στην 
έρημο του Πόντου  
360 μ.Χ.: έρημος Πόντου: ο Γρηγόριος ο Θεολόγος ως ασκητής μελετά την Αγία 
Γραφή και συγγράφει έργα με τον γενικό τίτλο «Φιλοκαλία»  
 
 
 
361 μ.Χ.: Βυζάντιο: Ιουλιανός: 361 μ.Χ. – 363 μ.Χ. (δυναστεία Κωνσταντίνου)  
  < Ιουλιανός: ο 3ος κατά σειράν αυτοκράτωρ της δυναστείας Κωνσταντίνου >  
 
362 μ.Χ.: Αντιόχεια: ο Ιουλιανός στην Αντιόχεια  
362 μ.Χ.: Αντιόχεια: λιμός (σιτοδεία) 
 
362 μ.Χ.: Καισάρεια Πόντου: θάνατος του μητροπολίτη Διάνιου  
362 μ.Χ.: Καισάρεια Πόντου: ο Μ. Βασίλειος πάλι στην Καισάρεια  
362 μ.Χ.: Καισάρεια Πόντου: ο Μ. Βασίλειιος χειροτονείται «πρεσβύτερος» από 
τον νέο μητροπολίτη Καισαρείας, τον Ευσέβιο  
 
 
362 μ.Χ.: Ναζιανζός: ο Γρηγόριος ο Θεολόγος χειροτονείται «πρεσβύτερος»  
362 μ.Χ.: Πόντος: ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, αμέσως μετά την χειροτονία του ως 
πρεσβύτερος, αποσύρεται και πάλι στην έρημα του Πόντου 
362 μ.Χ.: Πόντος: ο Μ. Βασίλειος πείθει τον Γρηγόριο τον Θεολόγο να 
επιστρέψει στη Ναζιανζό  
 
363 μ.Χ.: ο Ιουλιανός πεθαίνει στον πόλεμο κατά των Πεσών  
 
 
363 μ.Χ.: Βυζάντιο: Ιωβιανός: 363 μ.Χ. – 364 μ.Χ. (δυναστεία Κωνσταντίνου) 
 < Ιωβιανός: ο 4ος κατά σειράν αυτοκράτωρ της δυναστείας Κωνσταντίνου >  
 
 
 
 
 
364 μ.Χ.: Βυζάντιο: Ουάλης: 364 μ.Χ. – 378 μ.Χ.   (δυναστεία Κωνσταντίνου)  
 < Ουάλης: ο 5ος κα τελευταίος αυτοκράτωρ της δυναστείας Κωνσταντίνου >  
 < Ο Ουάλης ασκεί φιλο-αρειανική πολιτική στα ζητήματα της θρησκείας >  
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367 μ.Χ.: Καισάρεια Πόντου: λιμός (σιτοδεία) στην Καισάρεια  
 < λιμός στην Καισάρεια (367 μ.Χ. – 368 μ.Χ.>  
367 μ.Χ.: Καισάρεια Πόντου: ο Μ. Βασίλειος οργανώνει φιλανθρωπία και 
περίθαλψη πτωχών και ασθενών. Όλα τα φιλανθρωπικά ιδρύματα στην Καισάρεια 
λειτουργούσαν υπό την εποπτεία του Μ. Βασιλείου με τρόπο θαυματό εξ ου και: 
«Βασιλειάδα»  
 
 
 
368 μ.Χ.: θάνατος του αδελφού του Γρηγορίου του Θεολόγου, του Καισαρίου  
 < Ο Καισάριος: ανώτερος αυλικός υπάλληλος>  
 
 
 
369 μ.Χ.: θάνατος της αδελφής του Γρηγορίου του Θεολόγου, της Γοργονίας 
 
370 μ.Χ.: Καισάρεια Πόντου: θάνατος μητροπολίτη Καισαρείας του Ευσεβίου  
 
 
 
370 μ.Χ.: Καισάρεια Πόντου: Ο Μ. Βασίλειος εκλέγεται μητροπολίτης 
Καισαρείας 
370 μ.Χ.: Καισάρεια Πόντου: με την εκλογή του Μ. Βασιλείου στη θέση του 
μητροπολίτη Καισαρείας υπάρχουν έντονες αντιρρήσεις αρειανοφρόνων  
370 μ.Χ.: Καισάρεια Πόντου: ο Μ. Βασίλειος έρχεται σε ρήξη με τον Μόδεστο (: 
έπαρχο Καππαδοκίας) 
 < Ο Μόδεστος, ασκούσε φιλο-αρειανική πολιτική, όπως βέβαια και ο 
αυτοκράτωρ του Βυζαντίου, ο Ουάλης>  
 < για τη ρήξη και του Μ. Βασιλείου με τον Μόδεστο δες επίσης και το βιβλίο της 
Εκφρασης – Εκθεσης της Γ’ Λυκείο στη θεματική ενότητα: Δίκαιος και άδικος 
Λόγος >  
370 μ.Χ.: Καισάρεια Πόντου: πλήρης αφοσίωση του πληθυσμού της Καισαρείας 
στο πρόσωπο του Μ. Βασιλείου  
 
 
 
 
 
 
 
 
372 μ.Χ.: Καισάρεια Πόντου: συνάντηση του αυτοκράτορα Ουάλη (ή Ουάλεντα) 
με τον Μ. Βασίλειο στην Καισάρεια  
372 μ.Χ.; Καισάρεια Πόντου: έντονη αντίθεση του Ουάλη προς τον Μ. Βασίλειο 
372 μ.Χ.: Καισάρεια Πόντου: η υποστήριξη του λαού της Καισάρειας προς τον Μ. 
Βασίλειο εμποδίζει τον αυτοκράτορα Ουάλη να εξορίσει τον Μ. Βασίλειο κατ’ 
απαίτηση των αρειανοφρόνων 
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372 μ.Χ.: Ο Μ. Βασίλειος (μητροπολίτης Καισαρείας) χειροτονεί τον Γρηγόριο 
τον Θεολόγο επίσκοπη της κωμόπολης Στασίμων  
 
 
 
373 μ.Χ.: Αλεξάνδρεια: θάνατος του Μ. Αθανασίου (Αρχιεπισκόπου 
Αλεξανδρείας) 
 < μετά τον θάνατο του Μ. Αθανασίου, ο Μ. Βασίλειος παρέμεινε ο μόνος 
ορθόδοξος ιεράρχης>  
 
 
 
374 μ.Χ.: Ναζιανζός: θάνατος του επισκόπου της Ναζιανζού, του Γρηγορίου 
 < Ο Γρηγόριος ήταν ο πατήρ του Γρηγορίου του Θεολόγου>  
 
374 μ.Χ.: Ναζιανζός : Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος αναλαμβάνει προσωρινώς τηνβ 
άσκηση καθηκόντων επισκόπου της Ναζιανζού μέχρι την εκλογή νέου επισκόπου 
 
 
 
374 μ.Χ.: Σελεύκεια Ισαυρίας: ο Γρηγόριος ο Θεολόγος μεταβαίνει στην 
Σελεύκεια της Ισαυρίας στο μοναστήρι της Αγίας Θέκλας (Εκεί θα παραμείνει για 
μία πενταετία: 374 μ.Χ. – 379 μ.Χ.)  
 
376 μ.Χ.: Μοισία: εγκατάσταση Βησιγότθων στην Μοισία  
376 μ.Χ.: Βησιγότθοι: εγκατάσταση στη Μοισία  
 
 
378 μ.Χ.: μάχη της Αδριανουπόλεως  
378 μ.Χ.: μάχη της Αδριανουπόλεως: θάνατος του Ουάλη  
 
 
 
379 μ.Χ.: (1η Ιαναουαρίου): Καισάρεια Πόντου: θάνατος του Μ. Βασιλείου  
 < Ο Μ. Βασίλειος αποθνήσκει σε ηλικία 49 ετών, καταπονημένος από τις 
κακουχίες >  
 
379 μ.Χ.: Βυζάντιο: άνοδος στο θρόνο Θεοδόσιος Α’ (δυναστεία Θεοδοσίου)  
 
379 μ.Χ.; Θεοδόσιος Α’, ο Μέγας: 379 μ.Χ. – 395 μ.Χ.  
 
δυναστεία Θεοδοσίου (η 2η δυναστεία του Βυζαντίου) 
δυναστεία Θεοδοσίου:  (7 αυτοκράτορες):   379 μ.Χ.-518 μ.Χ. 
      Θεοδόσιος, Α’, ο Μέγας: 379 μ.Χ. – 395 μ.Χ.  
      Αρκάδιος: 395 μ.Χ. – 408 μ.Χ. 
      Θεοδόσιος Β’: 408 μ.Χ. – 450 μ.Χ.  
      Μαρκιανός: 450 μ.Χ. – 457 μ.Χ.  
      Λέων Α’: 457 μ.Χ. – 474 μ.Χ.  
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      Ζήνων: 474 μ.Χ. – 491 μ.Χ.  
     Αναστάσιος: 491 μ.Χ. – 518 μ.Χ. >  
 
 
 
 
 
379 μ.Χ.: Κωνσταντινούπολη: ο Γρηγόριος ο Θεολόγος στη Κων/λη (από το 
μοναστήρι της Αγίας Θέκλας όπου εμόναζε) 
379 μ.Χ.: Κωνσταντινούπολη: Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος επιδίδεται σε 
αντιαιρετικό αγώνα κατά των αρειανοφρόνων  
 
 
380 μ.Χ.: ο Χριστιανισμός γίνεται η επίσημη θρησκεία της Ρωμαϊκής 
αυτοκρατορίας  
 
 
 
381 μ.Χ.: Κωνσταντινούπολη: Β’ Οικουμενική Σύνοδος  
381 μ.Χ.: Β’ Οικουμενική σύναδος Κωνσταντινουπόλεως  
 
 
392 μ.Χ.: Θεοδόσιος Α’: κατάργηση  Ολυμπιακών αγώνων  
 
 
 
 
393 μ.Χ.: Θεοδόσιος Α’:  κατάργηση Ολυμπιακών αγώνων  
< Οι Ολυμπιακοί αγώνες: κράτησαν 1168 χρόνια (από το 776 π.Χ. έως και το 393 
μ.Χ., οπότε καταργήθηκαν με διάταγμα του αυτοκράτορος του Βυζαντίου, 
Θεοδοσίου Α’.   Μέχρι τότε διεξήχθησαν 293 Ολυμπιάδες. >   
 
 
395 μ.Χ.: θάνατος Θεοδοσίου Α’  
395 μ.Χ.: Θεοδόσιος Α’: οριστικός χωρισμός της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας  
395 μ.Χ.: Θεοδόσιος Α’: διανομή αυτοκρατορίας  
395 μ.Χ.: διανομή της αυτοκρατορίας σε Δυτικό και Ανατολικό Τμήμα  
395 μ.Χ.: Ανατολικό Τμήμα Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας: Αρκάδιος (πρωτότοκος) 
395 μ.Χ.: Δυτικό Τήμα Ρωμαϊκής Αυτοκρατορία: Ονώριος  (υστερότοκος) 
 
 
395 μ.Χ.: Αρκάδιος: 395 μ.Χ. – 408 μ.Χ.(δυναστεία Θεοδοσίου)   
  < Αρκάδιος: ο 2ος αυτοκράτωρ της δυναστείας Θεοδοσίου >  
  < Αρκάδιος: ο πρωτότοκος υιός του Θεοδοσίου Α’ >  
  < Ευδοξία: σύζυγος του Αρκαδίου  
  Γάμος Αρκάδιου με Ευδοξία: 395 μ.Χ.  
 Η Ευδοξία ανακηρύχτηκε Αυγούστα στα 400 μ.Χ.  
Η Ευδοξία γέννησε από τον Αρκάδιο 4 κόρες, εκ των οποίων η μία ήταν 
Πουλχερία, και ένα γιο, τον Θεοδόσιο Β’. >  
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395 μ.Χ.: Αθήναι: επιδρομή Βησιγότθων κατά Αθήνας (Αλάριχος) 
395 μ.Χ.: Αθήναι: οι Βησιγότθοι λεηλατούν την Αγορά  
 
396 μ.Χ.: εισβολή του Αλάριχου στην Ελλάδα (Βησιγότθοι) 
396 μ.Χ.: οι Βησιγότθοι κυκλώνονται από τον Στηλίχωνα στην Φολόη  
 
 
 
 
399 μ.Χ.: εξέγερση του Γαϊνά  
399 μ.Χ. – 400 μ.Χ.: εξέγερση του Γαϊνά  
 
 
 
4ος αιών μ.Χ.  
 
 
400 μ.Χ.: Βυζάντιο: η Ευδοξία (σύζυγος Αρκαδίου) ανακηρύσσεται Αυγούστα  
 
 
404 μ.Χ.: καθαίρεση και εξορία του αγ. Ιωάννη του Χρυσοστόμου  
 
 
404 μ.Χ.: Βυζάντιο: θάνατος Ευδοξίας (συζύγου Αρκαδίου)  
 
408 μ.Χ.: Βυζάντιο: άνοδος Θεοδόσιος Β’ (δυναστεία Θεοδοσίου)  
  < Θεοδόσιος Β’ 408 μ.Χ. – 450 μ.Χ. >  
  < Θεοδόσιος Β’: ο 3ος αυτοκράτωρ της δυναστείας Θεοδοσίου >  
 
410 μ.Χ.: Ρώμη: λεηλασία της Ρώμης από τον Αλάριχο  
410 μ.Χ.: Ρώμη: άλωση της Ρώμης από Αλάριχο (Βησιγότθοι)  
410 μ.Χ.: Ρώμη: κατάληψη της Ρώμης από τον Αλάριχο (Βησιγότθοι)  
410 μ.Χ.: Ρώμη: η Ρώμη αποκηρύσσει επισήμως τη Βρεττανία  
 
 
425 μ.Χ.: Κωνσταντινούπολη: ίδρυση του Πανδιδακτηρίου  
 
 
430 μ.Χ.: θάνατος Αγίου Αυγουστίνου  
 
 
431 μ.Χ.: Εφεσος: Γ’ Οικουμενική σύνοδος  
 
 
438 μ.Χ.: έκδοση του Θεοδοσιανού κώδικα  (Θεοδόσιος Β’) 
438 μ.Χ.: Θεοδοσιανός κώδικας : σειρά διαταγμάτων που εκδώθηκαν στην 
λατινική γλώσσα από τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο Β’.  
Είναι η πρώτη κωδικοποίηση νόμων εμπνευσμένη σε μεγάλο βαθμό από τον 
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χριστιανισμό  
 
 
439 μ.Χ.: Κωνσταντινούπολη: κατασκευή του μεγάλου τείχους (Θεοδόσιος Β’)  
 
 
439 μ.Χ.: Βάνδαλοι: οι Βάνδαλοι κατακτούν την Καρχηδόνα και την Αφρική 
439 μ.Χ.: Καρχηδών: κράτος Βανδάλων  
 
441 μ.Χ.: εισβολή του Αττίλα στην Παννονία  
 
 
447 μ.Χ.: νέα εισβολή του Αττίλα  
 
 
449 μ.Χ.: Εφεσος: «ληστρική σύνοδος της Εφέσου»  
 
 
450 μ.Χ.: Βυζάντιο: άνοδος Μαρκιανός  (δυναστεία Θεοδοσίου) 
     < Μαρκιανός: 450 μ.Χ. – 457 μ.Χ.>   
    <  Μαρκιανός:  ο 4ος κατά σειράν αυτοκράτωρ της δυναστείας Θεοδοσίου >  
 
450 μ.Χ.: Μαρκιανός: συμβολική πράξη της στέψης  
450 μ.Χ.: Με την «συμβολική πράξη της στέψης» επί αυτοκράτορος Μαρκιανού 
θεσμοθετήθηκε και τυπικά η συνεργασία Ρωμαϊκού κράτους και Εκκλησίας  
450 μ.Χ.; Μαρκιανός: «συμβολική πράξη της στέψης»: σύμφωνα με τον θεσμό 
αυτό ο νέος αυτοκράτωρ της Κωνσταντινούπολης έπρεπε να στέφεται από τον 
πατριάρχη της Κωνσταντινουπόλεως  
 
451 μ.Χ.: Χαλκηδών:  Δ’ Οικουμενική σύνοδος  
451 μ.Χ.: Δ’ Οικουμενική σύνοδος της Χαλκηδόνο: καταδικάζεται ο 
μονοφυσιτισμός (:αίρεση που διατυπώθηκε από τους θεολόγους της 
Αλεξανδρείας και είχε διαδοθεί στην Αίγυπτο, τη Συρία και την Παλαιστίνη) 
451 μ.Χ.: Δ’ Οικουμενική Σύνοδος της Χαλκηδόνος: οι πολιτικές συνέπειές της:  
Η καταδίκη του μονοφυσιτισμού (διαδεδομένου στην Αίγυπτο, Συρία, 
Παλαιστίνη) μεγάλωσε το χάσμα ανάμεσα στην Κωνσταντινούπολη και τους 
υπηκόους των ανατολικών επαρχιών της αυτοκρατορίας. Ταραχές στην Αίγυπτο 
και τη Συρία  
 
 
451 μ.Χ.: Καταλαυνικά Πεδία: ήττα των Ούνων του Αττίλα  
 
 
455 μ.Χ.: Ρώμη: καταστροφή Ρώμης από Βανδάλους  
455 μ.Χ.: οι Βάνδαλοι καταστρέφουν τη Ρώμη  
 
 
 
457 μ.Χ.: Βυζάντιο: άνοδος Λέων Α’  (δυναστεία Θεοδοσίου) 
      < Λέων Α’: 457 μ.Χ. - 474 μ.Χ.>  
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     <  Λέων Α’: ο 5ος κατά σειράν αυτοκράτωρ της δυναστείας Θεοδοσίου >  
 
 
 
470 μ.Χ.: Αθήναι: επιδρομή Βανδάλων  
470 μ.Χ.: Αθήναι: τη δεκαετία του 470 μ.Χ. οι Βάνδαλοι επιδρομή στην Αθήνα 
και στην Αγορά των Αθηνών  
 
 
474 μ.Χ.: Βυζάντιο: άνοδος Ζήνων  (:δυναστεία Θεοδοσίου)  
    < Ζήνων: 474 μ.Χ. – 491 μ.Χ. >  
     <  Ζήνων: ο 6ος κατά σειράν αυτοκράτωρ της δυναστείας Θεοδοσίου >  
    < επί Ζήνωνος η κατάλυση του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους στα 476 μ.Χ.>  
 
475 μ.Χ.: (Οκτ) Ρώμη: ο Ορέστης εκτοπίζει τον Ιούλιο Νέπωτα  
475 μ.Χ.: (Οκτ): Ρώμη: ο Ορέστης ανακηρύσσει ως αυτοκράτορα του 
Δυτικού τμήματος της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας τον γιο του Ρωμύλο 
Αυγουστύλο 
476 μ.Χ.: Ρώμη: στην ουσία κατ’ όνομα αυτοκράτωρ ο Ρωμύλος 
Αυγουστύλος, ουσιαστικά ο πατήρ του, ο Ορέστης  
476 μ.Χ.: Κων/λη: το Ανατολικό τμήμα της αυτοκρατορίας δεν απεδέχθη τον 
Ρωμύλο Αυγουστύλο (: τον θεωρούσε σφετεριστή)  
476 μ.Χ. Κωνσταντινούπολη: ο Ζήνων δεν αποδέχεται ως αυτοκράτορα του 
Δυτικού Τμήματος τον Ρωμύλο Αυγουστύλο  
 
476 μ.Χ.: (Αυγ): ο Οδόακρος εκτοπίζει τον Ρωμύλο Αυγουστύλο  
476 μ.Χ.: πτώση Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας (:Ρωμύλος Αυγουστύλος)  
476 μ.Χ.: κατάλυση Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους  
476 μ.Χ: τέλος Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους  
476 μ.Χ.: Ρώμη: ο Οδόακρος δεν εκτελεί τον Ρωμύλο Αυγουστύλο, του χαρίζει τη 
ζωή  
 
 
482 μ.Χ.: έκδοση του «Ενωτικού διατάγματος»  
482 μ.Χ.: Ενωτικό διάταγμα   (Ζήνων)  
482 μ.Χ.: Κωνσταντινούπολη: «ενωτικό διάταγμα» : ο Αυτοκράτωρ Ζήνων και ο 
πατριάρχης Κωνσταντινούπολως εκδίδουν το «ενωτικό διάταγμα» με το οποίο 
θέλησαν να συμβιβάσουν τις θεολογικές διαφορές με παραχωρήσεις προς τους 
μονοφυσίτες (η εξέγερση ήδη από από 451 μ.Χ.)  
 
 
 
487 μ.Χ.: ο Ζήνων αναθέτει στον Θευδέριχο (Οστρογότθοι) να ανακαταλάβει την 
Ιταλία  
 
 
 
491 μ.Χ.: Βυζάντιο: άνοδος Αναστάσιος  (:δυναστεία Θεοδοσίου)  
     < Αναστάσιος:  491 μ.Χ. – 518 μ.Χ. >  
  < ο Αναστάσιος ο 7ος και τελευταίος αυτοκράτωρ της δυναστείας Θεοδοσίου >  
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493 μ.Χ.: Ιταλία: Ραβέννα: ο Θευδέριχος (Οστρογότθοι) καταλαμβάνει τη 
Ραβέννα 
493 μ.Χ.: Ραβέννα: κατάληψη από Θευδέριχο (Οστρογότθοι)  
493 μ.Χ.: Ραβέννα: πρωτεύουσα Οστρογοτθικού βασιλείου  
493 μ.Χ.: Ιταλία: ίδρυση του Οστρογοτθικού βασιλείου  (Θευδέριχος)  
493 μ.Χ.: Ραβέννα: ο Θευδέριχος παίρνει από τον αυτοκράτορα της 
Κωνσταντινούπολης (Αναστάσιο Α’) τον τίτλο του «ρήγα» (rex)  
 
 
 
5ος αιών μ.Χ.  
 
502 μ.Χ.: Αναστάσιος: επανέναρξη του πολέμου με τους Πέρσες  
 
 
 
512 μ.Χ.: Αναστάσιος: κατασκευή του τείχους του Αναστασίου Α’  
 
 
514 μ.Χ.: εξέγερση του Βιταλιανού  
 
518 μ.Χ.: τέλος Αναστάσιος (δυναστεία Θεοδοσίου)  
 
 
518 μ.Χ.: Βυζάντιο: άνοδος Ιουστίνος  Α’ (:δυναστεία Ιουστινιανού)  
    <  Ιουστίνος Α’ : 518 μ.Χ. – 527 μ.Χ. >  
   <  Ιουστίνος Α’: στην ουσία διοικεί ο ανηψιός του Ιουστινιανόις Α’ >  
 
δυναστεία   Ιουστινιανού Α’: 518 μ.Χ. – 560 μ.Χ.  
δυναστεία Ιουστινιανού: η τρίτη κατά σειράν δυναστεία του Βυζαντίου  
δυναστεία Ιουστινιανού: ιδρυτής ο Ιουστινιανός Α’ 
δυναστεία Ιουστινιανού: 5+1 αυτοκράτορες (ο 6ος: Φωκάς: σφετεριστής) 
  < οι  6 αυτοκράτορες της δυναστείας Ιουστινιανού:  
        Ιουστίνος  Α’:      518 μ.Χ. – 527 μ.Χ.  
        Ιουστινιανός Α’:  527 μ.Χ. – 565 μ.Χ.  
        Ιουστίνος Β’:  565 μ.Χ. – 578 μ.Χ.  
        Τιβέριος Β’ (Τιβέριος Κωνσταντίνος): 578 μ.Χ. – 582 μ.Χ.  
        Μαυρίκιος: 582 μ.Χ. – 602 μ.Χ.  
        Φωκάς (:σφετεριστής): 602 μ.Χ. – 610 μ.Χ.   >  
 
 
 
519 μ.Χ.: αποκατάσταση της συμφωνία με τη Ρώμη  
519 μ.Χ.: τέλος του σχίσματος του Ακακίου (484 μ.Χ. – 519 μ.Χ.)  
 
 
527 μ.Χ.: Ιουστινιανός: άνοδος στο θρόνο (527 μ.Χ. – 565 μ.Χ.)  
  < βέβαια ο Ιουστινιανός ουσιαστικά διοικούσε επί του θείου του Ιουστίνου Α’ >  
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527 μ.Χ.: Ιουστινιανός Α’: επανέναρξη του πολέμου κατά των Περσών   
 
 
529 μ.Χ.: Αθήναι: ο Ιουστινιανός κλείνει την «Ακαδημία» του Πλάτωνος (: 
ίδρυση από το 387 π.Χ.)  
529 μ.Χ.: Αθήναι: η «Ακαδημία» του Πλάτωνος που λειτουργούσε αδιάλειπτα για 
9 αιώνες κλείνει από τον Ιουστινιανό  
 
529 μ.Χ.: Ιουστινιανός Α’: επιβάλλει μια θρησκεία και ένα δόγμα 
529 μ.Χ.: Ιουστιανός Α’: κλείνει την νεοπλατωνική σχολή των Αθηνών  
529 μ.Χ.: Ιουστινιανός Α’: δημεύει την περιουσία της νεοπλατωνικής σχολής 
Αθηνών  
529 μ.Χ.: Ιουστινιανός Α’ : σκληρές διώξεις κατά αρχαίων θρησκειών  
529 μ.Χ.: Ιουστινιανός Α’: εξοντώνει θρησκευτικές μειονότητες  
529 μ.Χ.: Ιουστινιανός Α’: φέρεται με επιείκεια μόνον απέναντι στους Εβραίους 
 
 
529 μ.Χ.: δημοσίευση του Ιουστινιάνειου Κώδικα  
 
 
532 μ.Χ.: Κωνσταντινούπολη: Στάση του Νίκα (κατά του Ιουστινιανού)  
532 μ.Χ.: στάση του Νίκα: η καταστολή της εξέγερσης συνδέθηκε με τη 
θεωρητική θεμελίωση της μοναρχίας από τον Ιουστιανιανό Α’  
532 μ.Χ.: καταστολή στάσης του Νίκα: θεωρητική θεμελίωση της μοναχίας: 
σύμφωνα με αυτή τη θεωρία ο αυτοκράτωρ ήταν ο εκλεκτός του Θεού, στον 
οποίον αυτοκράτορα είχε δοθεί σε ένδειξη εμπιστοσύνης το προνόμια να κυβερνά 
για το καλό των υπηκόων του.  
 
532 μ.Χ.: Κωνσταντινούπολη: έναρξη οικοδόμησης της Αγίας Σοφίας  
 
 
 
532 μ.Χ.: Ιουστινιανός Α’: σύναψη μόνιμης ειρήνης με τους Πέρσες  
 
 
533 μ.Χ.: Ιουστινιανός Α’: έκδοση «Πανδέκτης» 
533 μ.Χ.: Ιουστινιανός Α’: έκδοση «Εισηγήσεις»  (Institutes)   
 
 
 
533μ.Χ. – 534 μ.Χ.: ο στρατηγός Βελισσάριος κατά των Βανδάλων 
533 μ.Χ. -534 μ.Χ.: ο Βελισσάριος ανακτά την Αφρική (νικά του Βανδάλους) 
 
534 μ.Χ.: Β. Αφρική: ο Βελισσάριος νικά τους Βανδάλους  
534 μ.Χ.: κατάλυση του κράτους των Βανδάλων στη Β. Αφρική (Βελισσάριος) 
 
535 μ.Χ.: Ιουσιινιανός Α’: έναρξη των αγώνων κατά των Οστρογότθων της 
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Ιταλίας  
Ο πόλεμος κατά των Οστρογότθων: 534 μ.Χ. -  554 μ.Χ.  
 
536 μ.Χ.: Κωνσταντινούπολη: σύνοδος της Κωνσταντινούπολης  
536 μ.Χ.: Κωνσταντινοπόλη: ολόκληρωση οικοδόμησης Αγίας Σοφίας 
536 μ.Χ.: Κωνσταντινούπολη: Αγία Σοφία (Ιουστινιανός Α’)  
 
 
537 μ.Χ. Κωνσταντινούπολη: εγκαίνια της Αγίας Σοφίας (Ιουστινιανός)  
 
 
 
537 μ.Χ.: Ρώμη: πολιορκία της Ρώμης  
537 μ.Χ.: Ρώμη: ο Βελισσάριος υπερασπίζεται τη Ρώμη  
   πολιορκία Ρώμης: 537 μ.Χ. – 538 μ.Χ.   
 
 
 
540 μ.Χ.: Ραβέννα: κατάληψη της Ραβέννας από τον Βελισσάριο  
 
 
 
540 μ.Χ.: Συρία: ο Χοσρόης (Πέρσαι) εισβάλλει στη Συρία  
 
 
 
543 μ.Χ.: διάταγμα του Ιουστινιανού περί των Τριών Κεφαλαίων  
 
 
 
548 μ.Χ.: θάνατος της Θεοδώρας  (συζύγου του Ιουστινιανού Α’)  
 
 
549 μ.Χ.: Ρώμη: ανακατάληψη της Ρώμης από τον Τωτίλα  
 
 
 
552 μ.Χ.: ήττα των Οστρογότθων στις Ταγίνες 
552 μ.Χ.: κατάλυση του Οστρογοτθικού κράτους  
 
 
 
 
554 μ.Χ.: κατάκτηση της νοτιοανατολικής Ισπανίας  
 
 
558 μ.Χ.: Κωνσταντινούπολη: επιδρομή Σλάβων κατά Κωνσταντινούπολης  
 
 
559 μ.Χ.: Κωνσταντινούπολη: οι Ούννοι μπροστά την Κωνσταντινούπολη  
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6ος αιών μ.Χ.  
 
 
652 μ.Χ.: Ιουστινιανός: ειρήνη με τους Πέρσες  
562 μ.Χ.: τέλος των Περσικών πολέμων  
 
 
 
565 μ.Χ.: θάνατος Ιουστινιανού Α’ 
 
565 μ.Χ.: Βυζάντιο: άνοδος Ιουστίνος Β΄  (:δυναστεία Ιουστινιανού)  
     < Ιουστίνος Β’ : 565 μ.Χ. – 578 μ.Χ. >  
    <  Ιουστίνος Β’: ο 3ος κατά σειράν αυτοκράτωρ της δυναστείας Ιουστινιανού >  
 
 
568 μ.Χ.: Ιταλία: εισβολή των Λογγοβαρδών στην Ιταλία  
 
 
572 μ.Χ.: Ιουστίνος Β’: επανέναρξη του πολέμου με τους Πέρσες  
  < Ιουστινιανός Α’: πόλεμος με Πέρσες (540 μ.Χ. – 562 μ.Χ.) >  
 
 
 
578 μ.Χ.: Βυζάντιο: άνοδος Τιβέριος Β’ (Τιβέριος Κωνσταντίνος)  
  < Τιβέριος Β’: 578 μ.Χ. – 582 μ.Χ.  (δυναστεία Ιουστινιανού) >  
  < Τιβέριος Β’:  ο 4ος κατά σειράν αυτοκράτωρ δυναστείας Ιουστινιανού >  
 
 
 
579 μ.Χ.: θάνατος του Χοσρόη του Μεγάλου (Πέρσαι)  
 
 
 
581 μ.Χ.: Σίρμιον: κατάληψη του Σιρμίου από τους Αβάρους  
 
582 μ.Χ.: Βυζάντιο: άνοδος Μαυρίκιος (δυναστεία Ιουστινιανού) 
   <  Μαυρίκιος: 582 μ.Χ. – 602 μ.Χ. >  
   <  Μαυρίκιος: ο 5ος κατά σειράν αυτοκράτωρ της δυναστείας Ιουστινιανού >  
 
582 μ.Χ.: δημιουργία των εξαρχιών της Ραβέννας και της Αφρικής  
 
 
 
591 μ.Χ.: Μαυρίκιος: ειρήνη με τους Πέρσες  
 
 
 
601 μ.Χ.: νίκες του Πρίσκου  επί των Αβάρων  
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602 μ.Χ.: Βυζάντιο: εξέγερση του Φωκά  
 
602 μ.Χ.: Βυζάντιο: άνοδος Φωκάς (σφετεριστής)  (δυναστεία Ιουστινιανού) 
  < Φωκάς (σφετεριτής):  602 μ.Χ. – 610 μ.Χ. >  
 <Φωκάς (σφετεριστής): ο 6ος και τελευταίος αυοκράτωρ δυναστείας Ιουστινιανού>  
 
 
 
608 μ.Χ.: Συρία: οι Πέρσαι κατακτούν την Συρία  
608 μ.Χ.: Πέρσαι: οι Πέρσαι φθάνουν μέχρι την Χαλκηδόνα  
 
 
610 μ.Χ.: Βυζάντιο: εξέγερση του Ηρακλείου 
610 μ.Χ.: Βυζάντιο: πτώση του Φωκά  
 
610 μ.Χ.: Βυζάντιο: άνοδος Ηράκλειου  
610 μ.Χ.: για πολλούς ιστορικούς θεωρείται η  ημερομηνία έναρξης της 
Βυζαντινής αυτοκρατορίας – Ηράκλειος  
 610 μ.Χ.: Βυζάντιο: ο Ηράκλειος ιδρύει την δυναστεία του Ηρακλείου  
    < Ηράκλειος: 610 μ.Χ. – 641 μ.Χ. >  
 
610 μ.Χ.: έτος ίδρυσης δυναστείας Ηρακλείου (610 μ.Χ. – 717 μ.Χ.)  
610 μ.Χ.: δυναστεία Ηρακλείου: η τέταρτη κατά σειράν δυναστεία Βυζαντίου 
 
δυναστεία Ηρακλείου: 610 μ.Χ. – 717 μ.Χ.  
δυναστεία Ηρακλείου: ιδρυτής ο Ηράκλειος (610 μ.Χ. – 641 μ.Χ.) 
δυναστεία Ηρακλείου: 12 αυτοκράτορες  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Αχαιμενίδαι 
 
 
Κύρος Β' 559 – 529π.Χ. 
 
 
Ξέρξης Α' 486 – 464π.Χ. 
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Αρταξέρξης Α' ο Μακρόχειρ 464 – 425π.Χ. 
 
Ξέρξης Β' 425π.Χ. ( 25 μέρες ) 
 
Δαρείος Β' 424 – 404π.Χ. 
 
Αρταξέρξης Β' ο Μνήμων 404 – 358 π.Χ. 
 
Αρταξέρξης Γ' ο Ώχος 358 – 338π.Χ. 
 
Άρσης 338 – 336π.Χ. 
 
Δαρείος Γ' ο Κοδομανός 336 – 330  π. Χ 
 
 
 


