Βασιλεία Φιλίππου τοῦ Μακεδόνος.
Μετὰ τούτους ἐβασίλευσε Φιλίππος τοῦ Ἀλεξάνδρου ὁ πατήρ. ἦσαν
δὲ τότε Ἑλλήνων Διδάσκαλοι καὶ Ποιηταί, Σοφοκλῆς, Ἡράκλειτος, Εὐριπίδης, Ἡρόδοτος, Σωκράτης, καὶ ὁ μέγας Πυθαγόρας, Ἰσοκράτης, καὶ Δημοσθένης. ἐβασίλευσε δὲ Φίλιππος χρόνους, κα΄. καὶ ἀπέθανε.
Σφαγὴ Φιλίππου Βασιλέως. Βασιλεία Ἀλεξάνδρου υἱοῦ αὐτοῦ καὶ Αὐτοκράτορος.
Μετὰ δὲ τὸν θάνατον τούτου ἐβασίλευσεν ὁ υἱὸς αὐτοῦ Ἀλέξανδρος,
ὸν ὁποῖον ἔκαμε μὲ τὴν γυναῖκά του τὴν Ὀλυμπιάδα. ἀμὴ ὁ
Ἀλέξανδρος, ὡς λέγουσιν αἱ ἱστορίαι, δὲν ἦτον υἱὸς τοῦ Φιλίππου, μόνον
τοῦ Νεκτεναβοῦ. ὁ ὁποῖος Νεκτεναβὸς ἦτον Βασιλεὺς τῆς Αἰγύπτου. καὶ ἔστωντας ὁποῦ ἔχασε τὴν Βασιλείαν αὐτοῦ, ἦλθεν εἰς τὸ παλάτι τοῦ Βασιλέως
Φιλίππου, ὡς δοῦλος καὶ μάντις, καὶ μὲ τὰς τέχνας τῆς μαγείας του ἔκαμε καὶ
ἐκοιμήθη μὲ τὴν Βασίλισσαν τὴν Ὀλυμπιάδα, διότι δὲν ἔκαμνε παιδὶ,
καὶ ἐγγαστρώθη, καὶ ἔκαμε τὸν Ἀλέξανδρον. καὶ ὡσὰν ἐγεννήθη, ἦτον χαριτωμένος εἰς ὅλα, ἀνδρειωμένος, φρόνιμος, θεωρητικὸς, εὔμορφος, καὶ τὰ ἄλλα
ὅσα χαρίσματα εἶναι εἰς τοὺς ἀνθρώπους, ὅλα τὰ εἶχε μοναχός του. καὶ διέδραμε τὸ ὄνομά του εἰς ὅλην τὴν Οἰκουμένην, καὶ ἐφοβήθησαν αὐτὸν φόβον
μέγαν. καὶ πολεμήσας μὲ τὸν Δάρειον, ἐνίκησεν αὐτόν. καὶ ἦτον τότε χρόνους
ἑπτὰ Βασιλεύς. καὶ ἔκοψαν τὰ φουσάτα του ἑκατὸν τριάντα χιλιάδας Ἀσσυρίων, καὶ ἐπροσκύνησαν αὐτὸν Βασιλεῖς πολλοὶ καὶ μεγάλοι. καὶ τόσον ἐπλατύνθη καὶ ηὐξήθη ἡ Βασιλεία αὐτοῦ, ὅτι ἀπ’ ἄκρων τῆς Ἀνατολῆς, καὶ ἕως
ἐσχάτων τῆς Δύσεως ἐβασίλευσε, καὶ ἐξωστράκισε πᾶσαν ἀρχὴν καὶ πᾶσαν
φυλὴν, καὶ ὅλοι ἔγιναν δοῦλοι τῆς Βασιλείας αὐτοῦ. οὗτος ἔκτισε καὶ τὴν μεγαλόπολιν, καὶ ἐξακουστὴν Ἀλεξάνδρειαν εἰς ὄνομα αὐτοῦ. καὶ φθονήσαντος
αὐτὸν, ἔδωκεν αὐτῷ φαρμάκι, καὶ ἔφαγε, καὶ ἀπέθανε.
Θάνατος Ἀλεξάνδρου.
Μετὰ δὲ τὸν θάνατον Ἀλεξάνδρου, εἰς πολλὰς ἀρχὰς ἡ Βασιλεία αὐτοῦ ἐμερίσθη. καὶ ἀκούσατε πόσοι τὴν ἐπῆραν. Περδίκας μὲν, τῆς Μακεδονίας
ἐπῆρε τὴν Βασιλείαν. Πτολεμαῖος δὲ ὁ Λάγου, ἐπῆρε τῆς Αἰγύπτου καὶ Ἀλεξανδρείας. Σέλευκος ὁ καὶ Νικάνωρ, διατὶ ἀνέβη εἰς τὴν Βαβυλῶνα, καὶ ἐκράτησε τοὺς
Βαρβάρους, ἐπῆρε Συρίαν καὶ Βαβυλῶνα. Ἀντίγονος ἐπῆρε τὴν πρὸς τὸν ταῦρον
Κιλικίαν. Φίλων ἐπῆρε τὴν Μηδείαν. Πύθων ἐπῆρε Φρυγίαν, καὶ Λυδίαν.
Μελέαγρος ἐπῆρε Παφλαγονίαν. Εὐμενὴς, ἐπῆρε Καππαδοκίαν. Κάσανδρος
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ἐπῆρε Λυκίαν Ἑλλήσποντον. Λυσίμαχος ἐπῆρε Θράκην. Ἀντίπατρος ἐπῆρε
τὴν Ποντικήν. Ὀξυάρτης ἐπῆρε τὴν Βακτρικήν. Φίλιππος ἐπῆρε τὴν Δραγαΐνην. Πῶρος ἐπῆρε τὴν Ἰνδίαν. Φραταφέρνης ἐπῆρε τὴν Παρθίαν, καὶ τὴν
Ὑρκανίαν. τὴν δὲ Περσίαν καὶ τὴν Μεσοποταμίαν ἐπῆρεν Ἀρκεσίλαος. τούτους
ὅλους τοὺς τόπους ἐνίκησεν ὁ Ἀλέξανδρος, καὶ τοὺς ἐκυρίευσε. καὶ εἰς τὸν θάνατον αὐτοῦ, εἰς τὴν διαθήκην ὁποῦ ἔκαμε, τοὺς ἄφηκε τοὺς ἀνθρώπους ὁποῦ ἠκούσετε, τοὺς
ὁποίους εἶχε γνησίους, καὶ ἐδικούς του ἠγαπημένους. Πτολεμαῖος δὲ ἐγίνετο Βασιλεὺς, καὶ ἐκράτησε τὴν γῆν τῆς Αἰγύπτου καὶ ἦτον ἄνθρωπος φρονιμώτατος, καὶ
εὐτυχὴς, καὶ ἔλαβε Χώρας πολλὰς, καὶ κάστρη τῆς Παλαιστίνης, καὶ ἐκέρδησε
πλοῦτον πολύν. καὶ ἀπὸ τότε καὶ ἔμπροσθεν, ὅσοι ἐγίνοντο Βασιλεῖς τῆς Αἰγύπτου, ἤθελαν νὰ τοὺς λέγουν Πτολεμαίους, διὰ τὴν λαμπρότητα, καὶ δόξαν
αὐτοῦ τοῦ Πτολεμαίου. ἀσθενήσας δὲ ὁ Βασιλεὺς, ἀπέθανε.

Δωρόθεος Μονεμβασίας, Βιβλίον ιστορικόν περιέχον εν συνόψει διαφόρους και εξόχους ιστορίας:
αρχόμενον από κτίσεως κόσμου, μέχρι της αλώσεως Κωνσταντινουπόλεως, και των ακολούθων
Σουλτάνων, Τυπογραφείο Νικολάου Γλυκύ, Βενετία 1798.
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