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Hoofdstuk 5 Prosopographia athletarum 
 

In dit overzicht zijn de levensbeschrijvingen opgenomen van de 160 atleten uit de Romeinse 
keizertijd, rondom welke dit proefschrift is opgebouwd. Onder hen bevinden zich een groot 
aantal Olympische kampioenen, maar ook verscheidene atleten die niet of nauwelijks grote 
sportieve successen hebben weten te behalen. Juist deze laatste groep wordt in bestaande 
verzamelingen vaak buiten beschouwing gelaten, omdat er over hen hoegenaamd te weinig 
bekend zou zijn. Ik heb in dit proefschrift trachten aan te tonen dat ook hun getuigenissen, 
hoe karig ook, een bijdrage kunnen leveren aan de reconstructie van het antieke 
atletenleven. Een groepsgewijze analyse van het bronnenmateriaal werpt bovendien nieuw 
licht op voorheen onbekende(re) atleten en plaatst de vaak summiere informatie die over 
hen is overgeleverd in een breder perspectief. Desalniettemin slaat de totaalbalans 
onvermijdelijk in het voordeel uit van de meer succesvolle sporters, omdat zij doorgaans 
(maar niet altijd) het uitvoerigst gedocumenteerd zijn.

1
 

Deze prosopografie pretendeert dan ook geenszins – voor zover dat überhaupt 
mogelijk zou zijn – een volledig en uitgebalanceerd overzicht te geven van alle atleten die 
gedurende de eerste eeuwen van de jaartelling actief geweest zijn. Wel is getracht een zo 
representatief mogelijke doorsnede van de beroepsgroep te geven. Ten aanzien van de 
selectie zijn geen vastomlijnde criteria gehanteerd, maar is per geval gekeken of een atleet 
moest worden opgenomen of niet. De relevantie van de geboden informatie was daarbij 
doorslaggevend. Soms is ervoor gekozen om van een bepaald type atleet enkele 
karakteristieke voorbeelden op te nemen en de rest terzijde te schuiven. Dit is bijvoorbeeld 
het geval bij atleten die door de organisatie van lokale spelen met een inscriptie en/of 
monument werden geëerd en die elders niet zijn geattesteerd. Hetzelfde geldt voor de 
atleten uit de lijst met Olympische overwinnaars van Eusebius. Hoewel we uit de keizertijd 
de namen kennen van alle kampioenen op de stadionloop tot aan het jaar 217 n. Chr. is 
slechts een aantal van hen daadwerkelijk in dit overzicht terug te vinden. 

Naast eigen naspeuringen is voor deze lijst ook dankbaar gebruik gemaakt van 
enkele bestaande corpora. Luigi Moretti’s Iscrizioni Agonistiche Greche, hoewel gedateerd 
(want uit 1953) en dringend aan vervanging toe, blijft het standaardwerk in dezen. Zijn 
overzicht bevat nog altijd de meest uitvoerige beschrijvingen van individuele atleten uit de 
keizertijd. Hij beperkt zich echter hoofdzakelijk tot het segment der topatleten en laat de 
talrijkere groep mindere goden bijna geheel buiten beschouwing. Ditzelfde euvel geldt ook 
voor Mark Golden, die in zijn encyclopedische werk Sport in the Ancient World from A to Z 
(2004) ook een groot aantal atleten uit deze periode heeft opgenomen. Zijn lemmata zijn 
echter vaak summier van aard en beschikken als zodanig over weinig zeggingskracht. Ik was 
zeer verheugd in een later stadium van mijn onderzoek te kunnen putten uit een appendix 
uit het ongepubliceerde proefschrift  van Stephen Brunet, getiteld Greek athletes in the 
Roman Empire. The evidence from Ephesos (1998), waarin praktisch alle in Ephese 
geattesteerde atleten uit de eerste eeuwen van de jaartelling zijn opgenomen. 

Met dit overzicht worden twee doelen nagestreefd. Op de eerste plaats dienen de 
levensbeschrijvingen ter ondersteuning van de diverse hoofdstukken uit het proefschrift. Ze 

                                                           
1 Tegelijkertijd toont dit overzicht de willekeur van de (epigrafische) overlevering. De rijk 
gedocumenteerde atleten mogen dan over het algemeen tot de top hebben behoord, maar zij zijn niet 
de standaard waaraan alle andere atleten dienen te worden afgemeten. De Alexandrijnse pankratiast 
Marcus Aurelius Asklepiades (prosopographia no. 83) is een veel aangehaald voorbeeld van een 
succesvolle periodoneikes. Hij moest het echter sportief gezien afleggen tegen een worstelende tijd-, 
naam- en plaatsgenoot (prosopographia no. 82), waarover praktisch niets bekend is. In de tijd zelf zal 
deze atleet hoger zijn aangeschreven dan de Asklepiades die in bijna alle moderne studies als het 
toonbeeld van sportieve klasse uit de keizertijd wordt opgevoerd. 
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plaatsen de gememoreerde atleten in een bredere context en geven de vindplaatsen van 
inscripties en ander relevant bronnenmateriaal. In het voorgaande wordt daartoe zoveel 
mogelijk verwezen naar het nummer waaronder ze in deze prosopografie zijn opgenomen. 
Ten tweede beoogt deze lijst een eerste aanzet te zijn tot de vorming van een gedegen 
corpus, waarin zoveel mogelijk atleten zijn opgenomen. De versnippering van het 
bronnenmateriaal zorgt er momenteel voor dat de bestudering van de Griekse atletiek vaak 
op onvolledige basis geschiedt, omdat lang niet alle agonistische inscripties even 
overzichtelijk en toegankelijk zijn gepubliceerd. Een goed en volledig naslagwerk zou 
bovendien als referentiekader kunnen dienen voor lopend onderzoek en toekomstige 
vondsten. Door atleten middels een vijfentwintigtal rubrieken langs een objectieve meetlat 
te leggen, hoop ik voorts een structurele bijdrage te kunnen leveren aan de verdere analyse 
van de beroepsgroep.  

Iedere biografie vangt aan met het vermelden van de persoonsgegevens van een 
atleet, te weten naam, vaderstad en datering. Vervolgens volgt een korte levensbeschrijving 
waarin de meest relevante wetenswaardigheden zijn opgenomen, zowel van de sportieve 
loopbaan als van een eventuele latere bestuurlijke of militaire carrière. De biografie wordt 
besloten met de vermelding van de primaire bron(nen) en voornaamste secundaire 
literatuur waarin een atleet figureert.  

De lijst is alfabetisch gerangschikt. Bij gelijkluidende namen wordt een 
chronologische volgorde toegepast. Sommige vermeldingen gaan vergezeld van een 
vraagteken. Dit is het geval wanneer niet met absolute zekerheid de juistheid van de 
informatie kan worden gegarandeerd, bijvoorbeeld door de fragmentarische overlevering 
van een inscriptie. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en het resultaat van eigen 
onderzoek. Daarbij is tevens gebruik gemaakt van de informatie uit commentaren op het 
epigrafische materiaal en gangbare inzichten uit de secundaire literatuur. Uiteraard spreekt 
het voor zich dat nadere aanvullingen en reconstructies van een sportieve en bestuurlijke 
carrière soms speculatief zijn. 
 
Toelichting op de gehanteerde rubrieken 
De naam van een atleet wordt zo volledig mogelijk weergegeven. Indien deze 
fragmentarisch is overgeleverd, wordt waar mogelijk een beargumenteerbare suggestie 
gedaan ter reconstructie. Anoniem gebleven atleten worden als [NN] omschreven. In de 
gevallen waarin de vaderstad niet bekend is, wordt – indien mogelijk – de regio vermeld 
waaruit de atleet naar alle waarschijnlijkheid afkomstig was. Onder sociale status wordt 
informatie opgenomen over de afkomst van een atleet, zoals de familieachtergrond of 
andere relevante gezinsverbanden. 

De rubriek onderde(e)l(en) bevat gegevens over de discipline(s) waarop een atleet 
gedurende zijn loopbaan is uitgekomen. Deze worden met hun Griekse benaming 
aangeduid: ςτάδιον (korte sprint), δίαυλοσ (dubbele stadionloop), δόλιχοσ 

(langeafstandsloop), ὁπλείτθσ (sprint met wapenrusting), πάλθ (worstelen), πυγμή (boksen), 
παγκράτιον (pankration) en πζντακλον (vijfkamp). Onder leeftijdsklasse(n) wordt vermeld in 
welke categorieën een atleet gedurende zijn carrière is uitgekomen. Ook deze worden in het 

Grieks weergegeven: παῖδεσ (knapen, 12 tot 16/18 jaar), ἀγζνειοι (jongelingen, 

tussencategorie) en/of ἄνδρεσ (mannen, 20 jaar en ouder). In enkele gevallen worden de 
leeftijdsklassen nog nader gedefinieerd, aan de hand van toevoegingen als ‘Pythisch’ en 
‘Aktisch’ die een verdere onderverdeling in levensjaren aanduiden.  

Ten aanzien van de tijd waarin een atleet actief was, is getracht een zo accuraat 
mogelijke indicatie te geven. Aangezien de chronologische gegevens vaak alleen bij 
benadering zijn vast te stellen, is ervoor gekozen met een bandbreedte van een kwart eeuw 
te werken. Atleten worden dienovereenkomstig in het eerste, tweede, derde of vierde kwart 



225 

 

van een bepaalde eeuw gedateerd, tenzij exact(er) kan worden aangegeven wanneer ze 
binnen de Griekse atletiek participeerden. Als uitgangspunt voor de datering dient de 
sportieve loopbaan. Wanneer een atleet ook na zijn carrière betrokken is gebleven bij de 
Griekse atletiek (b.v. in een bestuurlijke of organisatorische functie) dan wordt het tijdskader 
daarvan waar mogelijk apart vermeld. 

De categorieën Olympioneikes en periodoneikes hebben betrekking op eventuele 
successen bij de voornaamste festivals van de Griekse atletiek. Wanneer ‘NEE’ is ingevuld, 
betekent dit dat met zekerheid valt vast te stellen dat een atleet zijn actieve carrière heeft 
beëindigd zonder ooit aan alle vereisten voor bovengenoemde titels te hebben voldaan. 
‘N.b.’ geeft aan dat onbekend is of een atleet op dit punt succes heeft gehad. Het is 
bijvoorbeeld mogelijk dat iemand ten tijde van de oprichting van een inscriptie nog niet op 
de toppen van zijn kunnen was en later alsnog de noodzakelijke prestaties voor de titel wist 
te leveren, zonder dat daar epigrafische of literaire bewijzen van zijn overgeleverd. Indien 
een atleet meerdere keren de Olympische spelen en/of de periodos heeft gewonnen dan 
wordt het exacte aantal tussen haakjes vermeld. In een aantal gevallen worden atleten in 
ere-inscripties niet als Olympioneikes en/of periodoneikes betiteld, terwijl ze daar op grond 
van hun sportieve verdiensten wel recht op hebben. Bij die atleten gaat het ‘JA’ vergezeld 
van een voetnoot waarin hun specifieke situatie wordt toegelicht. 

Onder overwinningen worden de overgeleverde zeges van een atleet gerangschikt 
naar plaats. Bij meerdere overwinningen in één stad staat het exacte aantal tussen haakjes 
vermeld. Indien mogelijk wordt het totale aantal successen dat tijdens een carrière is 
behaald ook opgenomen. Soms wordt door een atleet in een inscriptie gezinspeeld op 
meerdere overwinningen in prijsspelen, zonder dat die  prestaties cijfermatig worden 
uitgedrukt. In dat geval worden de betreffende Griekse bewoordingen ook opgenomen.  
Bij overige deelnames worden, indien bekend, de festivals genoemd waaraan een atleet 
heeft deelgenomen zonder succes te behalen. Slechts in incidentele gevallen is dergelijke 
informatie overgeleverd, aangezien antieke atleten (net als hun moderne tegenhangers, 
overigens) doorgaans geen melding maken van hun nederlagen. Frequenter komt het voor 
dat een atleet een ‘onbeslist’ in een finale heeft behaald en dit resultaat als een verkapte 
overwinning opvoert, bij gebrek aan andere aansprekende resultaten. Dergelijke prestaties 
worden dan onder deze rubriek gerangschikt. 

De agonistische regio’s verwijzen naar een optreden in de diverse kerngebieden 
binnen de Griekse atletiek, te weten Italië, Griekenland, Klein-Azië, de Levant en Egypte. 
Informatie hieromtrent geeft een helder beeld van de geografische mobiliteit die een atleet 
gedurende zijn carrière aan de dag heeft gelegd. Onder titels zijn de verschillende 
agonistische eretitels gerangschikt die door een atleet werden gevoerd. Zoals betoogd in 
hoofdstuk drie valt hieruit in één oogopslag op te maken in welke mate een atleet succesvol 
was binnen de Griekse atletiek. 

De carrièreduur valt in veel gevallen bij benadering te bepalen en geeft aan 
hoeveel jaren een atleet ten minste op het wedstrijdtoneel actief is geweest. Hiervoor is het 
noodzakelijk om over een aantal dateerbare gegevens te beschikken, zoals twee 
opeenvolgende overwinningen bij een om de vier jaar terugkerend festival. Incidenteel 
wordt er in inscripties en literaire bronnen melding gemaakt van een bijnaam, die zich vaker 
niet dan wel bevredigend laat verklaren. Deze wordt telkenmale voorafgegaan door een 

vaste formule, te weten ὁ καὶ, ὁ ἐπικαλοφμενοσ of ὁ ἐπικλθκεὶσ (idem, qui et vocatur of 
dictus est in het Latijn). 

Wanneer ‘JA’ is ingevuld bij de rubriek bestuurlijke carrière dan betekent dit dat 
een atleet een of meerdere geattesteerde functies heeft bekleed, in de politieke, militaire, 
religieuze of sportieve sfeer. Onder ambten worden deze vervolgens bij naam genoemd. 
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Verreweg de meeste voorbeelden verwijzen overigens naar posities binnen de 
atletenvereniging en/of het atletiekwezen. 

De categorieën βουλευτισ en burger hebben hoofdzakelijk betrekking op de 
eerbewijzen die atleten ten deel konden vallen. De eerste (en soms enige) vermelding gaat 
terug op de vaderstad van een atleet, maar aanvullende burger- en raadslidmaatschappen, 
die in sommige gevallen zeer talrijk zijn, komen bijna zonder uitzondering voort uit sportieve 
verdiensten. In veel steden was het gebruikelijk om winnaars naast een krans of een 
geldbedrag ook het (ere-)burgerrecht en toegang tot de stadsraad te verlenen, al dan niet 
symbolisch. De antieke bronnen waarin een atleet figureert, worden opgesomd onder de 
rubriek bron. De meest opvallende wetenswaardigheden over leven en carrière staan 
gememoreerd als bijzonderheden.  

De laatste categorieën hebben allen betrekking op de fysieke eerbewijzen die door 
en voor atleten zijn opgericht, te weten inscripties en eremonumenten. Onder inscripties 
wordt middels ‘JA’ aangegeven dat er van een atleet een of meerdere epigrafische 
getuigenissen zijn overgeleverd. Daarbij wordt ook vermeld in welke antieke stad (of steden) 
deze stonden opgesteld. De rubriek opgericht door verwijst naar de perso(o)n(en), 
instelling(en) of bevolkingsgroep(en) die verantwoordelijk waren voor de uitvoering van het 
eerbetoon.  

Rangschikkingsprincipe en wijze van weergave zijn van toepassing op de gevallen 
waarin van een atleet een overwinningscatalogus is overgeleverd. De opsomming van de 
behaalde zeges in dergelijke inscripties kan hiërarchisch, geografisch of chronologisch van 
aard zijn. De volgorde waarin festival, plaats, leeftijdscategorie en discipline worden 
vermeld, kan eveneens van inscriptie tot inscriptie verschillen. Een ‘JA’ bij de rubriek beeld 
betekent ten slotte dat er voor en van een atleet met zekerheid een of meerdere 
standbeelden zijn opgericht, zij het dat deze bijna zonder uitzondering in de loop der 
eeuwen verloren zijn gegaan. 
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1. [NN], ὁ ἐπικλθκεὶσ γραῦσ 
  
Langeafstandsloper uit Bithynië (vaderstad onbekend), eerste kwart derde eeuw n. Chr. 
Bijgenaamd ‘de Oude Vrouw’ (zijn echte naam is verloren gegaan) won deze atleet de 
periodos en werd hij drie keer achterelkaar Olympisch kampioen op de dolichos, 
vermoedelijk in 213, 217 en 221 n. Chr. Dit betekent dat hij ten minste negen jaar tot de 
absolute top heeft behoord, een buitengewone prestatie. Het is in dat licht bezien zeer 
waarschijnlijk dat hij ook bij andere prominente wedstrijden veelvuldig als winnaar uit de 
strijd is gekomen, maar op zijn fragmentarisch overgeleverde eredocument worden deze 
zeges niet vermeld. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat in Ephese een ere-inscriptie 
voor hem werd opgericht naar aanleiding van een overwinning in een festival aldaar. Zijn 
opmerkelijke bijnaam had hij mogelijkerwijs te danken aan een voorovergebogen loopstijl of 
aan het feit dat hij al op een vroege leeftijd een grijze haardos kreeg. 
 
GIBM 609 [= I.Eph. 1609] 
 
Brunet (1998) 314, Golden (2004) 72 
 
NAAM    [NN] 
STAD    ?, Bithynië 
SOCIALE STATUS   n.b. 
ONDERDE(E)L(EN)   δόλιχοσ 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  παῖδεσ (?), ἄνδρεσ 
TIJD    eerste kwart derde eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   JA (3x) 
PERIODONEIKES   JA 
OVERWINNINGEN Olympia (3), overige festivals uit de periodos, Ephese 

(?), ‘winst in alle verdere wedstrijden (waarbij hij aan 
de start kwam)’ (νεικήςασ καὶ τοὺσ ἑτέρουσ ἀγῶνασ 
πάντασ) 

OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Klein-Azië , Griekenland,  Italië (?)  
TITELS    n.b. 
CARRIEREDUUR   9+ 
BIJNAAM    ὁ γραῦσ (‘de Oude Vrouw’) 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER    n.b. 
BRON GIBM 609 [= I.Eph. 1609] 
BIJZONDERHEDEN Zijn opmerkelijke bijnaam had hij waarschijnlijk te 

danken aan een voorovergebogen loopstijl of aan 
een grijze haardos 

INSCRIPTIE(S)   JA, Ephese 
OPGERICHT DOOR   agonotheet (?) 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t. 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD    n.b. 
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2. [NN], vijfkamper uit Klein-Azië 
 
Vijfkamper uit Klein-Azië (vaderstad onbekend), laatste kwart tweede of eerste kwart derde 
eeuw n. Chr. Deze atleet, wiens naam niet is overgeleverd, begon zijn carrière op zeer 
vroege leeftijd en was ten tijde van zijn dood, op 24-jarige leeftijd tijdens een festival in 
Ephese, ongeveer twaalf jaar actief geweest in de Griekse atletiek. Hij behaalde gedurende 
die periode vele aansprekende successen (onder andere in de Pythische, Isthmische en 
Nemeïsche spelen, en in de Italische tour), maar was nimmer bij machte om de Olympische 
spelen te winnen. Na zijn dood werd er door zijn collega’s (waaronder de vijfkamper Marcus 
Claudius Menandros, die uit eigen zak bijdroeg) ter plaatse een eremonument voor hem 
opgericht, waarop zijn behaalde overwinningen in een chronologische volgorde worden 
opgesomd. Het is daarnaast een uniek gegeven dat zijn inscriptie volledig is overgeleverd. Dit 
maakt het mogelijk om in zijn zegecatalogus diverse regionale wedstrijdcircuits te herkennen 
en de relatieve festivaldata van enkele prominente spelen te achterhalen. 
 
I.Eph. 2072 
 
Moretti (1953) no. 75, Ebert (1979) 293-296 
 
NAAM    [NN]  
STAD    ?, Klein-Azië 
SOCIALE STATUS   n.b. 
ONDERDE(E)L(EN)   πζντακλον 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  παῖδεσ, ἀγζνειοι, ἄνδρεσ 
TIJD 175-200 of 200-225 n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   NEE 
PERIODONEIKES   NEE 
OVERWINNINGEN 27+: Sardis (2), Ephese (2), Nikopolis, Smyrna (2), 

Korinthe (3), Argos (4), Perinthos, Athene (3), Sparta 
(2), Rome, Neapolis, Pergamon, Delphi, Mantineia, 
Macedonië (2)  

OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Klein-Azië, Griekenland, Italië 
TITELS ἄλειπτόσ (bij een festival in Macedonië) 
CARRIEREDUUR   12+ 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.v.t. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER n.b. 
BRON    I.Eph. 2072 
BIJZONDERHEDEN Deze atleet stierf op zijn 24

ste
 tijdens een festival in 

Ephese en begon zijn carrière op zeer vroege leeftijd 
(12-14 jaar) 

INSCRIPTIE(S)   JA, Ephese 
OPGERICHT DOOR de vijfkamper Marcus Claudius Menandros en de 

atleten die in de categorie van de jongelingen tegen 
de overledene waren uitgekomen 

RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  chronologisch 
WIJZE VAN WEERGAVE  categorie – festival – plaats 
BEELD    JA, maar verloren gegaan 
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3. [NN], vijfkamper uit Kos 
 
Vijfkamper uit Kos, begin eerste eeuw n. Chr. Deze naamloos gebleven atleet was ofwel een 
laatbloeier of iemand die zijn carrière zeer geleidelijk opbouwde. Aanvankelijk glorieerde hij, 
op jonge leeftijd (12-14 jaar) in lokale, regionale en onbeduidende wedstrijden, waar hij als 
vijfkamper in een enkel geval ook de stadionloop en zelfs het pankration wist te winnen. Na 
enige tijd waagde hij echter zijn kans bij de grotere festivals en behaalde hij overwinningen 
in Griekenland bij de Panathenaia, de Aktische spelen (als eerste atleet uit Kos, πρᾶτον 
Κωΐων) en zelfs de Nemeïsche spelen. Op het moment dat zijn ere-inscriptie werd opgericht, 
was hij net doorgebroken als succesvol vijfkamper. Het is niet bekend of hij zijn stijgende 
prestatiecurve heeft weten door te zetten. Zijn eredocument geeft tevens een uniek inzicht 
in de talrijke kleinere spelen die ten tijde van het Romeinse rijk in onder meer Carië werden 
georganiseerd. 
 
Iscr. Cos. EV 218 
 
Moretti (1953) no. 60, zie ook kaart 4.1 
 
NAAM    [NN] 
STAD    Kos 
SOCIALE STATUS   n.b. 
ONDERDE(E)L(EN)   πζντακλον, ςτάδιον, παγκράτιον 
LEEFTIJDSKLASSE(N) παῖδεσ Πυκικοί, παῖδεσ Ἰςκμικοί,  παῖδεσ, ἀγζνειοι, 

ἄνδρεσ 
TIJD begin eerste eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   n.b. 
PERIODONEIKES   n.b. 
OVERWINNINGEN 17+: Pergamon, Kos (3), Lymira (2), Myndos, Knidos, 

Halikarnassos (2), Iasos, Teos, Sardis, Athene, Patras, 
Nikopolis, Argos 

OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Klein-Azië, Griekenland 
TITELS    n.b. 
CARRIEREDUUR   8+ 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER Kos 
BRON    Iscr. Cos. EV 218 
BIJZONDERHEDEN Gezien zijn twee laatst gememoreerde zeges (in 

Nikopolis en Argos) was hij talentvol. Hij stond 
derhalve op het punt van doorbreken, maar latere 
getuigenissen over zijn sportieve carrière ontbreken 
helaas 

INSCRIPTIE(S)   JA, Kos 
OPGERICHT DOOR   n.b. 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  chronologisch 
WIJZE VAN WEERGAVE  festival – plaats – categorie – onderdeel 
BEELD    n.b. 
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4. [NN], langeafstandsloper uit Tralleis (?) 
 
Langeafstandsloper uit Tralleis (?), laatste kwart tweede eeuw n. Chr. Deze naamloos 
gebleven atleet, tevens een burger van Ephese, behaalde zijn eerste successen in regionale 
spelen te Antiochië, Tarsus en Anazarbos. Na zijn eerste overwinning in de Eukrateia van 
Antiochië ging hij over (προσβὰσ) van de knapencategorie naar de mannen, waarin hij in 
totaal 21 overwinningen wist te behalen. Zijn zeges in de Italische tour laten zien dat hij op 
een zeker moment het vereiste niveau had voor een succesvolle deelname aan de 
wedstrijden uit de periodos. Desondanks is van hem geen Olympische of Pythische 
overwinning overgeleverd, ofwel omdat hij net tekort kwam voor de absolute top dan wel 
vanwege het feit dat een dergelijk succes hem pas na het oprichten van de ere-inscriptie in 
Tralleis ten deel viel. Na afloop van zijn sportieve carrière bekleedde hij het ambt van 
levenslang xystarch (ξυςτάρχθσ διὰ βίου). Zijn eredocument vormt overigens een belangrijke 
bron voor de reconstructie van regionale wedstrijdcircuits, in dit geval in Cilicië, Syrië en 
Italië. 
 
I.Tralleis 117, SEG 14.735 
 
Moretti (1953) no. 78 
 
NAAM    [NN] 
STAD    Tralleis (?) 
SOCIALE STATUS   n.b. 
ONDERDE(E)L(EN)   δόλιχοσ 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  παῖδεσ, ἄνδρεσ 
TIJD laatste kwart tweede eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   n.b. 
PERIODONEIKES   n.b. 
OVERWINNINGEN 22+: Antiochië (4), Tarsos (5), Anazarbos (2), Ephese 

(2), Korinthe, Damascus, Tralleis (2), Pergamon, 
Rome, Puteoli, Neapolis, Nikopolis 

OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Klein-Azië , Levant, Griekenland, Italië 
TITELS    παράδοξοσ 
CARRIEREDUUR   n.b. 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  JA 
AMBTEN ‘levenslang xystarch’ (ξυςτάρχθσ διὰ βίου) 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER Tralleis (?), Ephese 
BRON    I.Tralleis 117, SEG 14.735 
BIJZONDERHEDEN De ere-inscriptie van deze atleet maakt het mogelijk 

het bestaand van agonistische wedstrijdcircuits in 
Cilicië, Syrië en Italië te vermoeden 

INSCRIPTIE(S)   JA, Tralleis 
OPGERICHT DOOR   n.b. 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  chronologisch 
WIJZE VAN WEERGAVE  festival – categorie - onderdeel 
BEELD    n.b. 
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5. [NN], vechtsporter uit Klein-Azië 
 
Vechtsporter uit Ephese (?), laatste kwart tweede eeuw n. Chr. Deze atleet kende een 
sportieve loopbaan van ten minste negen jaren, waarin hij in alle drie de leeftijdscategorieën 
is uitgekomen. Hoewel hij vroeg in zijn carrière al de nodige overwinningen behaalde, vond 
zijn definitieve doorbraak plaats toen hij bij de jongelingen actief was. Hij zegevierde toen in 
de Italische tour en bij de Aktische spelen in Nikopolis. Niet veel later stond hij in de 
eindstrijd van de Olympische spelen. Mogelijkerwijs kan in hem de directe concurrent gezien 
worden van Marcus Aurelius Hermagoras (no. 92), die in het jaar 177 n. Chr. een ‘onbeslist’ 
behaalde in de Olympische worstelfinale bij de mannen. Vier jaar later bekroonde de 
vechtsporter in kwestie zijn loopbaan door in Olympia wel te zegevieren, waarna er ter 
plaatse een standbeeld van hem werd opgericht. In Smyrna behaalde hij – bij uitzondering – 
twee overwinningen in het boksen. Zijn chronologisch geordende zegecatalogus is één van 
die inscripties die inzicht bieden in de festivaldata van de Griekse atletiek. 
 
GIBM 615 (= I. Eph. 1615) 
 
Moretti (1957) no. 899, Caldelli (1993) no. 45 
 
NAAM    [NN]   
STAD    Ephese (?) 
SOCIALE STATUS   n.b. 
ONDERDE(E)L(EN)   πάλθ of παγκράτιον, πυγμι 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  παῖδεσ, ἀγζνειοι, ἄνδρεσ 
TIJD laatste kwart tweede eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   JA 
PERIODONEIKES   n.b. 
OVERWINNINGEN 18+: Rhodos (2), Ephese (3), Athene, Tralleis (2), 

Rome, Neapolis, Nikopolis, Argos, Hierapolis, 
Laodikeia, Sardis, Smyrna (2), Olympia 

OVERIGE DEELNAMES  Olympia, onbeslist in de finale (177 n. Chr.?) 
AGONISTISCHE REGIO’S  Klein-Azië, Griekenland, Italië 
TITELS    n.b. 
CARRIEREDUUR   9+ 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER Ephese (?) 
BRON    GIBM 615 (= I. Eph. 1615) 
BIJZONDERHEDEN De chronologisch geordende zegecatalogus van deze 

naamloos gebleven vijfkamper draagt in hoge mate 
bij aan de reconstructie van de festivalkalender 

INSCRIPTIE(S)   JA, Ephese 
OPGERICHT DOOR   n.b. 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  chronologisch 
WIJZE VAN WEERGAVE  plaats – leeftijdscategorie -festival 
BEELD    JA, maar verloren gegaan 
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6. [NN], hardloper uit Klein-Azië 
 
Hardloper uit Klein-Azië (vaderstad onbekend), eerste kwart derde eeuw n. Chr. Deze 
veelzijdige atleet was kort na zijn debuut in de wedstrijdatletiek al bijzonder succesvol door 
de stadionloop voor knapen te winnen bij de Olympische spelen, vermoedelijk vanwege een 
vroegtijdige fysieke ontwikkeling. Die zege leverde hem ook het burgerrecht van de stad Elis 
op. Het merendeel van zijn overwinningen werd daarna echter in spelen te Klein-Azië 
behaald. Winst in de festivals uit de Italische tour of de gehele periodos was niet voor hem 
weggelegd, waarschijnlijk vanwege sterke concurrentie. Deze atleet, wiens naam niet is 
overgeleverd, specialiseerde zich op latere leeftijd dan ook op de diaulos en de 
hoplitodromos, mogelijk omdat hij met het verstrijken van de jaren aan pure snelheid 
inboette en op de stadionloop niet meer met de absolute top meekon. Op de langere 
nummers behaalde hij vervolgens nog enkele successen, zoals de dubbele stadionloop en de 
wapenwedloop bij de Nemeïsche spelen in Argos. Een vergelijkbare specialisatie kenmerkte 
de latere loopbaan van Titus Aelius Aurelius Heras (no. 149), een succesvolle hardloper die 
een of meerdere generaties eerder actief was. 
 
I.Eph. 1132, SEG 14.750 
 
Moretti (1957) no. 905 
 
NAAM    [NN] 
STAD    Ephese (?) 
SOCIALE STATUS   n.b. 
ONDERDE(E)L(EN)   ςτάδιον, δίαυλοσ, ὁπλείτθσ 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  παῖδεσ, ἀγζνειοι, ἄνδρεσ 
TIJD eerste kwart derde eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   JA 
PERIODONEIKES   n.b. 
OVERWINNINGEN 19+: Ephese (4), Olympia, Milete (3), Pergamon (3), 

Sardis (2), Hierapolis, Rhodos (2), Laodikeia, Argos 
(2) 

OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Klein-Azië, Griekenland 
TITELS    n.b. 
CARRIEREDUUR   6+ 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER Ephese, Elis 
BRON    I.Eph. 1132, SEG 14.750 
BIJZONDERHEDEN Deze atleet specialiseerde zich op latere leeftijd op 

de diaulos en de hoplitodromos, mogelijk omdat hij 
met het verstrijken van de jaren op de stadionloop 
niet meer met de absolute top meekon 

INSCRIPTIE(S)   JA, Ephese 
OPGERICHT DOOR   agonotheet Olympia in Ephese (?) 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  chronologisch 
WIJZE VAN WEERGAVE  festival – plaats - leeftijdscategorie 
BEELD    n.b. 
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7. [NN], sprinter uit Klein-Azië 
 
Sprinter uit Ephese (?), derde kwart tweede eeuw n. Chr. Deze atleet, wiens naam niet is 
overgeleverd, behaalde een aantal prestigieuze overwinningen op de stadionloop in 
Griekenland en Klein-Azië. De absolute top was echter niet voor hem weggelegd. 
Vermoedelijk bevatte zijn ere-inscriptie ten tijde van de oprichting nog enkele blanco regels, 
die in een later stadium konden worden aangewend om de meest recente successen aan de 
zegecatalogus toe te voegen. Afgaande op de lijst met Olympische winnaars op de 
stadionloop, overgeleverd bij Eusebius, slaagde hij er ook in de laatste fase van zijn sportieve 
loopbaan niet in om Olympioneikes te worden. Mogelijkerwijs was een te sterke 
concurrentie de reden voor hem om zijn geluk ook in de vijfkamp te beproeven, getuige zijn 
overwinning in die discipline bij een festival in Anazarbos. In de ere-inscriptie wordt ten 
slotte melding gemaakt van de trainer, Gaius Cosinius, onder wiens supervisie de successen 
van de atleet behaald zijn. 
 
I.Eph. 1611 (= GIBM 611) 
 
NAAM    [NN] 
STAD    Ephese (?) 
SOCIALE STATUS   n.b. 
ONDERDE(E)L(EN)   ςτάδιον, πζντακλον 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  ἄνδρεσ 
TIJD derde kwart tweede eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   n.b. 
PERIODONEIKES   n.b. 
OVERWINNINGEN 14+: Ephese, Pergamon (2), Korinthe (2), Athene (2), 

Argos (2), Tralleis, Milete, Kyzikos, Tarsus, Anazarbos 
OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Klein-Azië, Griekenland 
TITELS    n.b. 
CARRIEREDUUR   4+ 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER n.b. 
BRON    I.Eph. 1611 (= GIBM 611) 
BIJZONDERHEDEN In de ere-inscriptie wordt melding gemaakt van de 

trainer, Gaius Cosinius, onder wiens supervisie de 
successen van de atleet behaald zijn 

INSCRIPTIE(S)   JA, Ephese 
OPGERICHT DOOR   festivalorganisatie Ephesea 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  chronologisch 
WIJZE VAN WEERGAVE  festival – plaats - onderdeel 
BEELD    n.b. 
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8. [NN], veelvuldig periodoneikes 
 
Hardloper uit een onbekende stad (Klein-Azië,?), derde kwart tweede eeuw n. Chr. Deze 
atleet kende een bijzonder succesvolle carrière op de sprintafstanden en de wapenloop. Hij 
behaalde maar liefst vier Olympische overwinningen (hoogstwaarschijnlijk tijdens twee 
edities van het festival in Elis) en voerde na zijn terugtrekking uit de Griekse atletiek de titel 
ἄλειπτόσ, ten teken dat hij gedurende zijn loopbaan ongeslagen is gebleven. Ook in de 
overige spelen van de periodos was hij zeer succesvol. Opvallend is het feit dat in een van 
zijn ere-inscripties vermeld wordt dat hij ‘vele malen periodoneikes’ (περιοδονείκθσ 
πολλάκισ) was, hetgeen waarschijnlijk te maken heeft met de onduidelijkheid die er in deze 
periode bestond rondom de exacte vereisten voor de titel (zie hoofdstuk 2). Helaas zijn 
beide eredocumenten verre van volledig overgeleverd, zodat het niet mogelijk is om de 
loopbaan van deze bijzondere atleet in detail te reconstrueren en hem van een naam en 
vaderstad te voorzien.  
 
I.Eph. 1133, 1613 
 
Brunet (1998) no. 23, 54 [verbeterde lezing] 
 
NAAM    [NN]  
STAD    Klein-Azië (?) 
SOCIALE STATUS   n.b. 
ONDERDE(E)L(EN)   ςτάδιον, δίαυλοσ, ὁπλείτθσ 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  παῖδεσ (?),ἄνδρεσ 
TIJD derde kwart tweede eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   JA (4x) 
PERIODONEIKES   JA (meerdere keren) 
OVERWINNINGEN 44 (?): Olympia (4), Delphi (2), Argos (?,14), Isthmia 

(?,14), Athene (?,9), Ephese 
OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Griekenland, Klein-Azië 
TITELS    ἄλειπτοσ, περιοδονείκθσ 
CARRIEREDUUR   7+ 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER Ephese 
BRON    I.Eph. 1133, 1613 
BIJZONDERHEDEN Deze atleet won de periodos meerdere malen en 

behaalde overwinningen op zowel de sprint, diaulos 
als de hoplitodromos. Hij bleef, gezien het gebruik 
van de titel ἄλειπτοσ, tijdens zijn carrière ongeslagen 

INSCRIPTIE(S)   JA, Ephese 
OPGERICHT DOOR   n.b. 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  hiërarchisch 
WIJZE VAN WEERGAVE  plaats – festival – categorie – onderdeel 
BEELD    n.b. 

 



235 

 

9. [NN], vechtsporter uit Thracië 
 
Vechtsporter uit Philippolis (?), eerste kwart derde eeuw n. Chr. Deze atleet werd in die stad 
met een inscriptie geëerd, vermoedelijk vanwege een overwinning in een onbekend lokaal 
festival. Het document vermeldt dat hij als pankratiast veertig maal en als worstelaar negen 
maal heeft gezegevierd in heilige en eiselastische spelen in de gehele oikoumene. Die 
successen werden behaald onder de trainer Aurelius Theodoros uit Kyme, die expliciet 
genoemd wordt. 
 
IGBR III, 1, no. 891 
 
NAAM    [NN]  
STAD    Philippolis (?) 
SOCIALE STATUS   n.b. 
ONDERDE(E)L(EN)   παγκράτιον, πάλθ 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  n.b. 
TIJD eerste kwart derde eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   n.b. 
PERIODONEIKES   n.b. 
OVERWINNINGEN 49 in totaal, exacte details niet bekend 
OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S overwinningen ‘in de gehele bekende wereld’ (εἰσ 

ἃπαςαν τὴν οἰκουμζνθν) 
TITELS    n.b. 
CARRIEREDUUR   n.b. 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER Philippolis (?) 
BRON    IGBR III, 1, no. 891 
BIJZONDERHEDEN Van deze atleet wordt vermeld dat hij zijn successen 

heeft behaald onder leiding van de trainer Aurelius 
Theodoros uit Kyme 

INSCRIPTIE(S)   JA, Philippolis 
OPGERICHT DOOR   festivalorganisatie (?) 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t. 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD    n.b. 
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10. *NN+, zoon van *…+krates 
 
Hardloper uit Milete, laatste kwart eerste eeuw v. Chr. Deze atleet, wiens naam verloren is 
gegaan, behaalde overwinningen bij de voornaamste festivals van zijn tijd. In 20 v. Chr. werd 
hij Olympisch kampioen op de diaulos, terwijl hij in Plataiai tweemaal werd uitgeroepen tot 
‘Beste der Grieken’ (ἄριςτοσ ῾Ελλινων), een tot dan toe nog niet eerder geleverde prestatie. 
In totaal kon hij bogen op maar liefst tien records, waaronder het winnen van de 
stadionloop, diaulos en hoplitodromos op één dag bij de Pythische, Nemeïsche en Aktische 
spelen als eerste atleet aller tijden. Uit het feit dat hij verder geen eretitels (e.g. 
periodoneikes) voert – ofschoon hij daar op grond van zijn sportieve prestaties wel recht had 
– kan worden opgemaakt dat die titels aan het eind van de eerste eeuw v. Chr. nog niet in 
zwang waren of dat het nog niet gebruikelijk was om ze in een eredocument op te nemen. 
 
Milet I 9, no. 369, I. Didyma 201, IvO 219 
 
Robert (1949a) 117-125, Moretti (1953) no. 59 
 
NAAM    [NN] 
STAD    Milete  
SOCIALE STATUS   zοοn van *…+krates. 
ONDERDE(E)L(EN)   ςτάδιον, δίαυλοσ, ὁπλείτθσ 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  ἄνδρεσ 
TIJD    laatste kwart eerste eeuw v. Chr. 
OLYMPIONEIKES   JA 
PERIODONEIKES   NEE* (zie hierboven) 
OVERWINNINGEN 35+: Olympia, Delphi (5), Argos (10), Plataiai (6), 

Nikopolis (3), Pergamon (?), Korinthe (2), onbekend 
(3), Rhodos (2), Athene (2) 

OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Klein-Azië, Griekenland   
TITELS    ἄριςτοσ ῾Ελλινων 
CARRIEREDUUR   5+ 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER    Milete, Athene, Didyma (?) 
BRON Milet I 9, no. 369, I. Didyma 201, IvO 219 
BIJZONDERHEDEN Deze atleet won als eerste aller tijden tweemaal de 

hoplitodromos in Plataia en kon in totaal bogen op 
tien records 

INSCRIPTIE(S)   JA, Milete & Didyma 
OPGERICHT DOOR   raad en volk (?) 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE chronologisch (op eerste drie vermeldingen na) 
WIJZE VAN WEERGAVE  festival – leeftijdsklasse - onderdeel 
BEELD    JA (meerdere), maar allen verloren gegaan 
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11. [NN], zoon van Pythodoros 
 
Vijfkamper uit Kos, begin eerste eeuw n. Chr. Deze atleet was een tijd- en plaatsgenoot van 
een eveneens naamloos gebleven vijfkamper (no. 3) en kende een vergelijkbare 
carrièreopbouw, zij het dat zijn loopbaan iets minder succesvol was. Gedurende de jaren dat 
hij bij de knapen en de jongelingen uitkwam, behaalde hij enkel overwinningen in zijn 
vaderstad en in regionale festivals. Na zijn overgang naar de mannencategorie waagde hij 
echter de oversteek naar Griekenland en wist daar zijn grootste successen te boeken, in de 
Isthmische spelen en de Eleusinia van Athene. Het is niet bekend of hij in een latere fase nog 
meer aansprekende overwinningen heeft weten te behalen. Op Kos wist hij bij twee 
gelegenheden ook zeges te behalen in de stadionloop en de diaulos, een teken dat de 
concurrentie bij die lokale wedstrijden niet al te groot zal zijn geweest. Anderzijds stonden 
vijfkampers bekend om hun veelzijdigheid en slaagden ze er daarom soms ook in om in 
verwante disciplines te winnen. 
 
Iscr. Cos. EV 203 
 
Moretti (1953) no. 61, zie ook kaart 4.1 
 
NAAM    [NN] 
STAD    Kos 
SOCIALE STATUS   zoon van Pythodoros 
ONDERDE(E)L(EN)   πζντακλον, ςτάδιον, δίαυλοσ 
LEEFTIJDSKLASSE(N) παῖδεσ ᾽Ολυμπικοί , παῖδεσ Ἰςκμικοί, παῖδεσ, 

ἀγζνειοι, ἄνδρεσ 
TIJD    begin eerste eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   n.b. 
PERIODONEIKES   n.b. 
OVERWINNINGEN 17+: Korinthe, Athene, Kos (6), Metropolis, 

Stratonikeia, Nyssa (2), Kolophon, Halikarnassos (3), 
Myndos 

OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Klein-Azië, Griekenland   
TITELS    n.b. 
CARRIEREDUUR   5+ 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER    Kos 
BRON Iscr. Cos. EV 203 
BIJZONDERHEDEN Deze atleet bouwde zijn carrière geleidelijk op en 

behaalde pas na ongeveer vijf jaar een 
vooraanstaande zege. Tijdens de Rhomaia op Kos 
won hij stadion, diaulos en pentathlon op één en 
dezelfde dag 

INSCRIPTIE(S)   JA, Kos 
OPGERICHT DOOR   familielid (?) 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE chronologisch (op bovenste twee vermeldingen na) 
WIJZE VAN WEERGAVE  festival – leeftijdsklasse - onderdeel 
BEELD    n.b. 
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12. [NN], zoon van Zosimos 
 
Hardloper uit Philadelphia (Lydië), laatste kwart tweede eeuw n. Chr. Zijn naam wordt 
genoemd in een papyrustekst, waaruit blijkt dat hij kort na 194 n. Chr. archont was van de 
atletenvereniging. In die hoedanigheid legde hij schriftelijk getuigenis af van het feit dat de 
Egyptische bokser Herminos (no. 35) in zijn aanwezigheid als priester was opgetreden bij een 
festival in Sardis. Op basis van zijn handtekening op dat document is wel geconcludeerd dat 
hij matig Grieks schreef en bijgevolg niet uit de hoogste sociale klasse afkomstig geweest 
moet zijn. Over zijn sportieve carrière is niet meer bekend dan dat hij Olympisch kampioen 
was in een onbekende discipline en op een zeker moment bij een festival in twee 
onderdelen of leeftijdsklassen heeft gezegevierd. Om die reden voerde hij de eretitel van 
παράδοξοσ. Zijn burgerschappen van Ephese en Tralleis gaan naar alle waarschijnlijkheid 
terug op overwinningen aldaar. 
 
Frisch (1986) no. 6, r. 89-91 
 
NAAM    [NN]   
STAD    Philadelphia (Lydië) 
SOCIALE STATUS   zoon van Zosimos; lagere sociale klasse? 
ONDERDE(E)L(EN)   hardlopen, discipline onbekend 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  n.b. 
TIJD laatste kwart tweede eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   JA 
PERIODONEIKES   NEE 
OVERWINNINGEN Olympia, Ephese (?), Tralleis (?) 
OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Klein-Azië, Griekenland 
TITELS    Ὀλυμπιονίκθσ, παράδοξοσ 
CARRIEREDUUR   n.b. 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  JA 
AMBTEN archont van de atletenvereniging 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER Philadelphia, Ephese, Tralleis 
BRON    Frisch (1986) no. 6, r. 89-91 
BIJZONDERHEDEN Deze atleet was archont van de atletenvereniging en 

in die hoedanigheid rond het jaar 194 n. Chr. actief 
tijdens de Koina Asias van Sardis 

INSCRIPTIE(S)   n.b. 
OPGERICHT DOOR   n.v.t. 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t. 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD    n.b. 
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13. Achilleus 
 
Sprinter uit Alexandrië, eerste kwart tweede eeuw n. Chr. Achilleus won in 101 n. Chr. de 
stadionloop bij de mannen in Olympia en werd om die reden opgenomen in de officiële lijst 
met Olympische overwinnaars die bij Eusebius is overgeleverd. Hij is één van de vele 
sprintkampioenen die door de stad Alexandrië werden voortgebracht. Over zijn verdere 
sportieve loopbaan is niets bekend. 
 
Eusebius, ad Olympiade 220 
 
Moretti (1957) no. 829, Decker (1991) 104 
 
NAAM    Achilleus  
STAD    Alexandrië 
SOCIALE STATUS   n.b. 
ONDERDE(E)L(EN)   ςτάδιον 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  ἄνδρεσ 
TIJD eerste kwart tweede eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   JA 
PERIODONEIKES   n.b. 
OVERWINNINGEN Olympia 
OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Egypte (?), Griekenland 
TITELS    n.b. 
CARRIEREDUUR   n.b. 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER Alexandrië 
BRON    Eusebius, ad Olympiade 220 
BIJZONDERHEDEN geen 
INSCRIPTIE(S)   n.b. 
OPGERICHT DOOR   n.v.t. 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD    n.b. 
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14. Aeithales 
 
Sprinter uit Alexandrië, derde kwart tweede eeuw n. Chr. Aeithales won in 165 n. Chr. de 
stadionloop bij de mannen in Olympia en werd om die reden opgenomen in de officiële lijst 
met Olympische overwinnaars die bij Eusebius is overgeleverd. Hij is één van de vele 
sprintkampioenen die door de stad Alexandrië werden voortgebracht. Over zijn verdere 
sportieve loopbaan is niets bekend. 
 
Eusebius, ad Olympiade 236 
 
Moretti (1957) no. 870, Decker (1991) 104 
 
NAAM    Aeithales  
STAD    Alexandrië 
SOCIALE STATUS   n.b. 
ONDERDE(E)L(EN)   ςτάδιον 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  ἄνδρεσ 
TIJD derde kwart tweede eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   JA 
PERIODOENIKES   n.b. 
OVERWINNINGEN Olympia 
OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Egypte (?), Griekenland 
TITELS    n.b. 
CARRIEREDUUR   n.b. 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER Alexandrië 
BRON    Eusebius, ad Olympiade 236 
BIJZONDERHEDEN geen 
INSCRIPTIE(S)   n.b. 
OPGERICHT DOOR   n.v.t. 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD    n.b. 
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15. (Titus?) Aelius Granianus 
 
Vijfkamper en hardloper uit Sikyon, midden tweede eeuw n. Chr. Granianus was een 
bijzonder veelzijdig atleet, die rond 145 n. Chr. liefst vijf Olympische overwinningen wist te 
behalen in vier verschillende onderdelen (pentathlon, stadion, diaulos, hoplites). Aan het 
begin van zijn loopbaan won hij bij een festival in Sparta 1500 denarii, hetgeen duidelijk 
maakt hoe lucratief sportieve successen in de Griekse atletiek al op jonge leeftijd konden 
zijn. Granianus moet – afgaande op zijn Olympische erelijst – gedurende zijn carrière een 
groot aantal overwinningen hebben behaald in vooraanstaande festivals in het gehele 
Griekse oosten. Hij werd vanwege zijn prestaties geëerd met een bronzen beeld in het 
heiligdom van Asklepios in Titanē, dat door zijn tijdgenoot Pausanias is beschreven. Zijn 
Romeinse burgerrecht gaat net als bij veel andere atleten hoogstwaarschijnlijk terug op een 
zege in de Kapitolia, vermoedelijk in het jaar 142 of 146 n. Chr. Dat zou betekenen dat zijn 
volledige naam Titus Aelius Granianus luidde, naar de nomenclatuur van keizer Antoninus 
Pius. 
  
Pausanias 2.11.8, SEG 11.838 
 
Cartledge & Spawforth (2002) 188, Golden (2004) 3; zie ook appendix 1 
  
NAAM    (Titus?) Aelius Granianus 
STAD    Sikyon 
SOCIALE STATUS   n.b. 
ONDERDE(E)L(EN)   ςτάδιον, δίαυλοσ, ὁπλείτθσ, πζντακλον 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  παῖδεσ, ἄνδρεσ 
TIJD    midden tweede eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   JA (5x) 
PERIODONEIKES   n.b. 
OVERWINNINGEN 8+: Olympia (5), Sparta (1), Epidauros (?), Rome (?) 
OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Griekenland, Italië  
TITELS    n.b. 
CARRIEREDUUR   9+ 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER    Sikyon, Rome, Epidaurus 
BRON Pausanias 2.11.8, SEG 11.838 
BIJZONDERHEDEN Pausanias vermeldt dat in het heilligdom van 

Asklepios in Titanē een bronzen beeld stond 
opgesteld van Granianus en dat hij gedurende zijn 
carrière vijf Olympische overwinningen heeft 
behaald. In Sparta won hij als knaap het bedrag van 
1500 drachmen 

INSCRIPTIE(S) JA, Sparta (lijst met overwinnaars in lokaal festival) 
OPGERICHT DOOR   agonotheet (?) 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t.  
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD    JA, maar verloren gegaan 
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16. Agathos Daimon (‘Goede Geest’) 
 
Bokser uit Alexandrië, eerste eeuw n. Chr. (?). Agathos Daimon stierf op 35-jarige leeftijd 
tijdens een bokspartij in het Olympisch stadion, ‘nadat hij tot Zeus gebeden had hem óf de 
krans óf de dood te schenken’ (εὐξάμενοσ Ζθνι ἢ ςτζφοσ ἢ κάνατον). Zijn dood werd 
gememoreerd op een eremonument dat voor hem in Olympia werd opgericht. Ondanks zijn 
hoge leeftijd en bijgevolg lange carrière (?) lijkt Daimon niet bijster succesvol te zijn geweest, 
met enkel een overwinning bij de Nemeïsche spelen op zijn palmares. Zijn bijnaam ‘de 
Kameel’ had hij waarschijnlijk te danken aan het doorzettingsvermogen dat hem uiteindelijk 
fataal werd. 
 
SEG 22.354 
 
Brunet (1998) 234 
 
NAAM    Agathos Daimon (‘Goede Geest’) 
STAD    Alexandrië 
SOCIALE STATUS   n.b. 
ONDERDE(E)L(EN)   πυγμι 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  ἄνδρεσ 
TIJD    eerste eeuw n. Chr. (?) 
OLYMPIONEIKES   NEE 
PERIODONEIKES   NEE 
OVERWINNINGEN   Argos 
OVERIGE DEELNAMES Olympia (tijdens het boksen overleden op 35-jarige 

leeftijd) 
AGONISTISCHE REGIO’S  Egypte (?), Griekenland  
TITELS    Νεμεονείκθσ 
CARRIEREDUUR   onbekend aantal jaren

1
 

BIJNAAM    ‘de Kameel’ (ὁ Κάμθλοσ) 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER    Alexandrië 
BRON SEG 22.354 
BIJZONDERHEDEN Hij stierf in Olympia ‘nadat hij tot Zeus gebeden had 

hem óf de krans óf de dood te schenken’ (εὐξάμενοσ 
Ζθνι ἢ ςτζφοσ ἢ κάνατον) 

INSCRIPTIE(S)   JA, Olympia 
OPGERICHT DOOR   nabestaanden (?) 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t.  
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD    n.b. 

                                                 
1 Gezien zijn hoge leeftijd bij zijn laatste optreden (35) mag wellicht een carrière van tien jaar of meer 
vermoed worden. 
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17. Alexandros 
 
Sprinter uit Alexandrië, begin derde eeuw n. Chr. Alexandros won in 201 n. Chr. de 
stadionloop bij de mannen in Olympia en werd om die reden opgenomen in de officiële lijst 
met Olympische overwinnaars die bij Eusebius is overgeleverd. Hij is één van de vele 
sprintkampioenen die door de stad Alexandrië werden voortgebracht. Over zijn verdere 
sportieve loopbaan is niets bekend. 
 
Eusebius, ad Olympiade 245 
 
Moretti (1957) no. 900, Decker (1991) 104 
 
NAAM    Alexandros  
STAD    Alexandrië 
SOCIALE STATUS   n.b. 
ONDERDE(E)L(EN)   ςτάδιον 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  ἄνδρεσ 
TIJD begin derde eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   JA 
PERIODONEIKES   n.b. 
OVERWINNINGEN Olympia 
OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Egypte (?), Griekenland 
TITELS    n.b. 
CARRIEREDUUR   n.b. 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER Alexandrië 
BRON    Eusebius, ad Olympiade 245 
BIJZONDERHEDEN geen 
INSCRIPTIE(S)   n.b. 
OPGERICHT DOOR   n.v.t. 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD    n.b. 
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18. Alexandros, zoon van Alexandros 
 
Vechtsporter uit Myra, eind tweede eeuw n. Chr. Hij was in het jaar 194 n. Chr. één van de 
archonten die getuigenis aflegden van de toetreding van de Egyptische bokser Herminos (no. 
35) tot de atletenvereniging. Zijn carrière was – in vergelijking met veel van zijn collega-
bestuursleden – niet bijzonder succesvol, met als hoogtepunten overwinningen in Delphi, 
Neapolis en op het eiland Rhodos. Getuige zijn burgerrecht van Ephese moet hij naar alle 
waarschijnlijkheid ook een zege in die stad hebben behaald. Bij ten minste een van de 
genoemde gelegenheden wist Alexandros zowel in het worstelen als in het pankration te 
zegevieren, hetgeen hem het recht gaf om de titel van παράδοξοσ te voeren. Zijn erelijst 
maakt duidelijk dat voor een functie in de vereniging het niet per definitie noodzakelijk was 
om tot de absolute top te behoren. Er is geen ere-inscriptie van hem overgeleverd. 
 
Frisch (1986) no. 6, r. 58, 66 
 
NAAM    Alexandros  
STAD    Myra 
SOCIALE STATUS   zoon van Alexandros 
ONDERDE(E)L(EN)   πάλθ, παγκράτιον 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  n.b. 
TIJD eind tweede eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   NEE 
PERIODONEIKES   NEE 
OVERWINNINGEN Delphi, Neapolis, Rhodos, Ephese (?) 
OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Klein-Azië, Griekenland, Italië 
TITELS παράδοξοσ, πυκιονίκθσ, εβαςτονείκθσ, Ἁλιονίκθσ 
CARRIEREDUUR   n.b. 
BIJNAAM    ὁ καὶ Ἀκθνόδωροσ 
BESTUURLIJKE CARRIERE  JA 
AMBTEN archont van de atletenvereniging 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER Myra, Ephese 
BRON    Frisch (1986) no. 6, r. 58, 66 
BIJZONDERHEDEN Alexandros toont aan dat de functionarissen van de 

atletenvereniging niet per se tot de absolute top 
hoefden te behoren 

INSCRIPTIE(S)   n.b. 
OPGERICHT DOOR   n.v.t. 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t. 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD    n.b. 
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19. Alexandros, zoon van Menandros 
 
Vechtsporter uit Ephese, laatste kwart eerste eeuw n. Chr. Menandros was afkomstig uit een 
prominente familie en behaalde overwinningen in zowel het worstelen als het pankration, 
hoofdzakelijk bij spelen in Klein-Azië. Zijn enige geattesteerde zege buiten die regio betrof de 
Isthmische spelen, waar hij het worstelen won. Het valt uit zijn zegecatalogus niet op te 
maken of dit de aanzet was tot een succesvolle verdere loopbaan op het allerhoogste niveau 
of dat dit het absolute hoogtepunt vormde van een niet bijzonder aanzienlijke carrière. In 
dat opzicht staat zijn eredocument model voor dat van veel andere atleten, aangezien de 
betreffende inscriptie enerzijds de nodige informatie verschaft maar tegelijkertijd veel 
onbeantwoordbare vragen oproept. 
 
I.Eph. 1123 
 
Brunet (1998) 301, Lehner (2004) 92 
 
NAAM    Alexandros, zoon van Menandros 
STAD    Ephese 
SOCIALE STATUS   prominente familie 
ONDERDE(E)L(EN)   πάλθ, παγκράτιον 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  n.b. 
TIJD laatste kwart eerste eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   n.b. 
PERIODONEIKES   n.b. 
OVERWINNINGEN 8+: Korinthe, Ephese (2), Smyrna (2), Ankyra (?), 

Myra, Sardis, ‘en vele andere wedstrijden in het 
worstelen en het pankration’ (καὶ ἄλλουσ πλείςτουσ 
ἀγῶνασ πάλθν πανκράτιον) 

OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Klein-Azië, Griekenland 
TITELS    n.b. 
CARRIEREDUUR   n.b. 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER Ephese 
BRON    I.Eph. 1123 
BIJZONDERHEDEN geen 
INSCRIPTIE(S)   JA, Ephese 
OPGERICHT DOOR   raad en volk 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  hiërarchisch (?) 
WIJZE VAN WEERGAVE  festival – onderdeel 
BEELD    n.b. 
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20. Ἀνείκθτοσ Ἀνεικήτου 
 
Langeafstandsloper uit Mytilene, derde kwart tweede eeuw n. Chr. Deze atleet stierf op 
twintigjarige leeftijd na een weinig succesvolle sportieve carrière. Op zijn grafschrift valt te 
lezen dat hij tweemaal wist te zegevieren in het nabijgelegen Pergamon en eenmaal in 
Thyateira. Voorts vonden de nabestaanden het kennelijk de moeite waard te vermelden dat 
hij was toegelaten tot de Pythische spelen (d.w.z. de selectiewedstrijden voorafgaand aan 
het festival had doorlopen) en dat hij – overigens zonder succes – had deelgenomen aan de 
Aktische spelen in Nikopolis. Die magere wapenfeiten moesten waarschijnlijk verdoezelen 
dat zijn loopbaan weinig had voorgesteld.  
 
IG XII² 388 
 
Sarikakis (1965) no. 5 
 
NAAM    Ἀνείκθτοσ Ἀνεικήτου  
STAD    Mytilene 
SOCIALE STATUS   n.b. 
ONDERDE(E)L(EN)   δόλιχοσ 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  παῖδεσ 
TIJD derde kwart tweede eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   NEE 
PERIODONEIKES   NEE 
OVERWINNINGEN Pergamon (2), Thyateira 
OVERIGE DEELNAMES  Delphi, Nikopolis 
AGONISTISCHE REGIO’S  Klein-Azië, Griekenland 
TITELS    n.b. 
CARRIEREDUUR   5+ 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  NEE 
AMBTEN n.v.t. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER Mytilene 
BRON    IG XII² 388 
BIJZONDERHEDEN Zijn nabestaanden vonden het de moeite waard om 

op het grafschrift van de atleet in kwestie te 
vermelden dat hij had meegedaan aan de Pythische 
spelen in Delphi en aan de Aktische spelen in 
Nikopolis, overigens zonder succes 

INSCRIPTIE(S)   JA, Mytilene 
OPGERICHT DOOR   nabestaanden 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  hiërarchisch 
WIJZE VAN WEERGAVE  plaats – festival 
BEELD    n.b. 
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21. Anoubion, ὁ καὶ Φεῖδοσ 
 
Sprinter uit Alexandrië, laatste kwart tweede eeuw n. Chr. Anoubion won in 181 n. Chr. de 
stadionloop bij de mannen in Olympia en werd om die reden opgenomen in de officiële lijst 
met Olympische overwinnaars die bij Eusebius is overgeleverd. Hij is één van de vele 
sprintkampioenen die door de stad Alexandrië werden voortgebracht. Over zijn verdere 
sportieve loopbaan is niets bekend. 
 
Eusebius, ad Olympiade 240 
 
Moretti (1957) no. 883, Decker (1991) 104 
 
NAAM    Anoubion  
STAD    Alexandrië 
SOCIALE STATUS   n.b. 
ONDERDE(E)L(EN)   ςτάδιον 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  ἄνδρεσ 
TIJD laatste kwart tweede eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   JA 
PERIODONEIKES   n.b. 
OVERWINNINGEN Olympia 
OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Egypte (?), Griekenland 
TITELS    n.b. 
CARRIEREDUUR   n.b. 
BIJNAAM    ὁ καὶ Φεῖδοσ 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER Alexandrië 
BRON    Eusebius, ad Olympiade 240 
BIJZONDERHEDEN geen 
INSCRIPTIE(S)   n.b. 
OPGERICHT DOOR   n.v.t. 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD    n.b. 
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22. Antonianos, ὁ καὶ Μῶροσ 
 
Vechtsporter uit Ephese, begin derde eeuw n. Chr. Antonianos is bekend uit een 
grafmonument in Cyrene, waarop hij als een jonge atleet met kransen (en samen met zijn 
hond Parégoris) staat afgebeeld. Mogelijkerwijs is hij tijdens zijn deelname aan een festival 
aldaar overleden, net zoals Marcus Aurelius Artemidoros (no. 81) in Neapolis en Marcus 
Tullius *…+ (no. 103) in Athene overkwam. Zijn bijnaam luidde, net als die van de bokser 
Herminos (no. 35), ‘de Onnozele’. Dit was wellicht een verwijzing naar het feit dat hij leed 
aan dementia pugilistica, ernstig hersenletsel dat voortkwam uit herhaaldelijke klappen op 
het hoofd. 
 
Robinson (1913) 176-177 [ed. pr.] 
 
Chamoux (1988) 113-120 
 
NAAM    Antonianos 
STAD    Ephese 
SOCIALE STATUS   n.b. 
ONDERDE(E)L(EN)   vechtsport, discipline onbekend 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  n.b. 
TIJD begin derde eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   n.b. 
PERIODONEIKES   n.b. 
OVERWINNINGEN n.b. 
OVERIGE DEELNAMES  Cyrene (?) 
AGONISTISCHE REGIO’S  Klein-Azië, Noord-Afrika (?) 
TITELS    n.b. 
CARRIEREDUUR   n.b. 
BIJNAAM    ὁ καὶ Μῶροσ (‘de Onnozele’) 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER    Ephese 
BRON Robinson (1913) 176-177 [ed. pr.] 
BIJZONDERHEDEN Antonianos stierf in Cyrene, mogelijk tijdens een 

festival aldaar. Hij droeg een weinig vleiende 
bijnaam die mogelijkerwijs voortkwam uit het feit 
dat hij leed aan de aandoening dementia pugilistica 

INSCRIPTIE(S)   JA, Cyrene 
OPGERICHT DOOR   n.b. 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t. 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD    n.b. 
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23. Antonius Asklepiades 
 
Worstelaar uit Aizanoi (Phrygië), laatste kwart eerste eeuw n. Chr. Asklepiades was 
afkomstig uit een prominente familie en won in 93 n. Chr. het worstelen bij de knapen in 
Olympia. Hij zette zijn prestatie glans bij door te zegevieren ‘zonder gevloerd te worden’ 
(ἄπτωσ), ‘zonder een bye te krijgen’ (ἀνζφεδροσ) en ‘zonder door een tegenstander gegrepen 
te zijn’ (ἀμεςολάβθτοσ). Asklepiades lijkt één van de vele aristocratische telgen te zijn 
geweest die zich gedurende hun jeugd vol overgave in de Griekse atletiek begaven, maar bij 
het bereiken van de volwassen leeftijd de voorkeur gaven aan een politieke carrière boven 
een sportieve loopbaan. Hij was de grootvader (aan moederszijde) van de vooraanstaande 
weldoener en curator reipublicae Marcus Ulpius Appuleius Eurykles (zie hoofdstuk twee), op 
wiens familiemonument in het stadion van Aizanoi het Olympische succes van Asklepiades 
stond opgetekend. 
 
SEG 42.1186, 1188 
 
Wörrle (1992) 351-353, nos. 2 & 4 
 
NAAM    Antonius Asklepiades 
STAD    Aizanoi (Phrygië) 
SOCIALE STATUS   afkomstig uit een prominente familie 
ONDERDE(E)L(EN)   πάλθ 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  παῖδεσ 
TIJD    laatste kwart eerste eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   JA 
PERIODONEIKES   NEE  
OVERWINNINGEN Olympia  
OVERIGE DEELNAMES  n.b.  
AGONISTISCHE REGIO’S  Klein-Azië (?), Griekenland 
TITELS    n.b. 
CARRIEREDUUR   n.b.  
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER    Aizanoi, Rome  
BRON SEG 42.1186, 1188 
BIJZONDERHEDEN Asklepiades zette zijn Olympische prestatie glans bij 

door te zegevieren ‘zonder gevloerd te worden’ 
(ἄπτωσ), ‘zonder een bye te krijgen’ (ἀνζφεδροσ) en 
‘zonder door een tegenstander gegrepen te zijn’ 
(ἀμεςολάβθτοσ) 

INSCRIPTIE(S)   JA, Aizanoi  
OPGERICHT DOOR kleinzoon Marcus Ulpius Appianus Eurykles, als 

onderdeel van een groot familiemonument 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t.  
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD    n.b. 
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24. Apollonis, ἢ Ἡλιόδωροσ 
 
Sprinter uit Alexandrië, laatste kwart eerste eeuw n. Chr. Apollonis won in 93 n. Chr. de 
stadionloop bij de mannen in Olympia en werd om die reden opgenomen in de officiële lijst 
met Olympische overwinnaars die bij Eusebius is overgeleverd. Hij is één van de vele 
sprintkampioenen die door de stad Alexandrië werden voortgebracht. Over zijn verdere 
sportieve loopbaan is niets bekend. 
 
Eusebius, ad Olympiade 216 
 
Moretti (1957) no. 824, Decker (1991) 104 
 
NAAM    Apollonis  
STAD    Alexandrië 
SOCIALE STATUS   n.b. 
ONDERDE(E)L(EN)   ςτάδιον 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  ἄνδρεσ 
TIJD laatste kwart eerste eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   JA 
PERIODONEIKES   n.b. 
OVERWINNINGEN Olympia 
OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Egypte (?), Griekenland 
TITELS    n.b. 
CARRIEREDUUR   n.b. 
BIJNAAM    ἢ Ἡλιόδωροσ 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER Alexandrië 
BRON    Eusebius, ad Olympiade 216 
BIJZONDERHEDEN geen 
INSCRIPTIE(S)   n.b. 
OPGERICHT DOOR   n.v.t. 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD    n.b. 
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25. Apollonios, ἐπίκλθςισ Ῥάντθσ 
 
Bokser uit Alexandrië, laatste kwart eerste eeuw n. Chr. Hij was volgens Pausanias de eerste 
Egyptenaar die in Olympia wegens vals spel werd veroordeeld. In 93 n. Chr. arriveerde 
Apollonios terwijl de inschrijvingstermijn voor de spelen reeds was verlopen, naar eigen 
zeggen doordat hij tegenwind had gehad op de Egeïsche Zee. Dit op zichzelf legitieme excuus 
bleek echter niet te kloppen, want zijn stadsgenoot – en directe concurrent – Herakleides 
(no. 61) onthulde de werkelijke reden voor diens verlate aankomst: hij had in de 
voorafgaande periode diverse prijsspelen afgelopen in Ionië. Toen de Eleërs Apollonios 
vervolgens uitsloten van deelname en Herakleides de krans toekenden, ging hij door het lint 
en vloog de man aan die hem de kans op een Olympisch succes had ontzegd. Dergelijk 
onsportief gedrag lag wellicht ook ten grondslag aan zijn bijnaam ‘de Sproeier’, die verklaard 
zou kunnen worden uit het feit dat Apollonios gewoon was zijn tegenstanders in het gezicht 
te spuwen tijdens wedstrijden. 
 
Pausanias 5.21.12-14 
  
NAAM    Apollonios 
STAD    Alexandrië 
SOCIALE STATUS   n.b. 
ONDERDE(E)L(EN)   πυγμι 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  ἄνδρεσ (?) 
TIJD    laatste kwart eerste eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   n.b. 
PERIODONEIKES   n.b. 
OVERWINNINGEN diverse prijsspelen in Ionië 
OVERIGE DEELNAMES Olympia (diskwalificatie voorafgaand aan de spelen) 
AGONISTISCHE REGIO’S  Egypte (?), Griekenland, Klein-Azië  
TITELS    n.b. 
CARRIEREDUUR   n.b. 
BIJNAAM    ὁ Ῥάντθσ (‘de Sproeier’) 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER    Alexandrië 
BRON Pausanias 5.21.12-14 
BIJZONDERHEDEN Apollonius was volgens Pausanias de eerste 

Egyptenaar die wegens vals spel in Olympia werd 
veroordeeld 

INSCRIPTIE(S)   n.b. 
OPGERICHT DOOR   n.v.t. 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD    n.b. 
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26. Aristeas 
 
Vechtsporter uit Stratonikeia (Carië), eerste kwart eerste eeuw n. Chr. Aristeas werd in 13 n. 
Chr. ‘de zesde na Herakles’ (ἕβδομοσ ἀφ᾽ Ἡρακλζουσ, zie hoofdstuk 3) die erin slaagde om 
zowel het worstelen als het pankration in Olympia op één dag te winnen. Hij was tevens het 
eerste lid van de atletenvereniging dat de periodos wist te winnen in het kortst mogelijke 
tijdsbestek, namelijk binnen drie jaar. Uit zijn fragmentarisch overgeleverde 
overwinningscatalogus kunnen enkele van zijn meest prominente zeges worden afgeleid, 
maar veel details betreffende zijn carrière zijn verloren gegaan. 
 
Eusebius, ad Olympiade 198, Pausanias 5.21.10, I. Strat. 1042 
 
Brunet (1998) 36, Golden (2004) 16 
 
NAAM    Aristeas    
STAD    Stratonikeia (Carië) 
SOCIALE STATUS   n.b. 
ONDERDE(E)L(EN)   πάλθ, παγκράτιον 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  παῖδεσ, ἀγζνειοι, ἄνδρεσ 
TIJD eerste kwart eerste eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   JA 
PERIODONEIKES   n.b.  
OVERWINNINGEN 12+: Olympia (3), Argos (2), Nikopolis (2), Korinthe 

(2), Delphi (2), Antiochië 
OVERIGE DEELNAMES  n.b.  
AGONISTISCHE REGIO’S  Klein-Azië, Griekenland, Levant 
TITELS ἕβδομοσ ἀφ᾽ Ἡρακλζουσ (‘zesde na Herakles’) 
CARRIEREDUUR   n.b.  
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER    Stratonikeia  
BRON Eusebius, ad Olympiade 198, Pausanias 5.21.10, I. 

Strat. 1042 
BIJZONDERHEDEN Aristeas werd in 13 n. Chr. ‘de zesde na Herakles’ die 

erin slaagde om zowel het worstelen als het 
pankration in Olympia op één dag te winnen. Hij was 
tevens de eerste van de atletenvereniging die de 
periodos wist te winnen in het kortst mogelijke 
tijdsbestek 

INSCRIPTIE(S)   JA, Stratonikeia  
OPGERICHT DOOR   n.b. 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  hiërarchisch (?)  
WIJZE VAN WEERGAVE  festival – categorie – onderdeel 
BEELD    n.b. 
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27. Aristides 
 
Hardloper uit Elis, midden tweede eeuw n. Chr. Aristides won als knaap bij de Nemeïsche 
spelen de ἱππίοσ, een hardloopwedstrijd over de afstand van vier stadia die door keizer 
Hadrianus kort daarvoor weer op het programma geplaatst was. Daarnaast won deze 
veelzijdige atleet de ὁπλείτθσ in Olympia en de δίαυλοσ bij de Pythische spelen in Delphi. In 
zijn streven een periodoneikes te worden werd hij waarschijnlijk gedwarsboomd door het 
feit dat het Eleërs niet was toegestaan aan de Isthmische spelen deel te nemen, voor zover 
die bepaling in de keizertijd nog van kracht was. 
 
Pausanias 6.16.4 
 
Golden (2004) 16 
 
NAAM    Aristides  
STAD    Elis 
SOCIALE STATUS   n.b. 
ONDERDE(E)L(EN)   ὁπλείτθσ, δίαυλοσ, ἱππίοσ 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  παῖδεσ, ἄνδρεσ 
TIJD midden tweede eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   JA 
PERIODONEIKES   n.b. 
OVERWINNINGEN 3+: Olympia, Delphi, Argos 
OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Griekenland 
TITELS    n.b. 
CARRIEREDUUR   3+ 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER    Elis 
BRON Pausanias 6.16.4 
BIJZONDERHEDEN Aristides was éen van de eerste winnaars van de 

hippios-race in de Nemeïsche spelen, die door keizer 
Hadrianus weer op het programma was geplaatst 

INSCRIPTIE(S)   JA, Olympia (maar verloren gegaan) 
OPGERICHT DOOR   Aristides 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.b. 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.b. 
BEELD    JA, maar verloren gegaan 
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28. Ariston 
 
Hardloper uit Thurii (Lucanië), derde kwart eerste eeuw v. Chr. Ariston wordt in de erelijst 
van Eusebius opgevoerd als de Olympische kampioen op de sprintafstand in 40 en 32 v. Chr. 
Hij kwam gedurende ten minste negen jaar uit in de mannencategorie en kende derhalve 
een relatief lange loopbaan voor een antieke sprinter (vgl. Athenodoros, no. 29). In 36 v. Chr. 
slaagde hij er niet in om zijn Olympische titel met succes te verdedigen, maar vier jaar later 
maakte hij die nederlaag meer dan goed met een tweede zege in Olympia. Zijn ongetwijfeld 
roemvolle carrière is helaas niet in andere bronnen geattesteerd, zodat verdere details 
omtrent zijn persoon en sportieve prestaties ontbreken. 
 
Eusebius, ad Olympiade 185, 187 
 
NAAM    Ariston 
STAD    Thurii (Lucanië) 
SOCIALE STATUS   n.b. 
ONDERDE(E)L(EN)   ςτάδιον 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  ἄνδρεσ 
TIJD derde kwart eerste eeuw v. Chr. 
OLYMPIONEIKES   JA 
PERIODONEIKES   n.b. 
OVERWINNINGEN Olympia (2) 
OVERIGE DEELNAMES Olympia (nederlaag of afwezigheid in 36 v. Chr.) 
AGONISTISCHE REGIO’S  Italië (?), Griekenland  
TITELS    n.b. 
CARRIEREDUUR   9+ 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER    Thurii 
BRON Eusebius, ad Olympiade 185, 187 
BIJZONDERHEDEN Ariston kwam gedurende ten minste negen jaar uit 

in de mannencategorie, een relatief lange periode 
voor een sprinter 

INSCRIPTIE(S)   n.b. 
OPGERICHT DOOR   n.v.t. 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t. 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD    n.b. 
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29. Athenodoros 
 
Sprinter uit Aegium (Achaea), derde kwart eerste eeuw n. Chr. Athenodoros leverde een 
uitzonderlijke prestatie door maar liefst drie keer de Olympische stadionloop te winnen (in 
49, 53 en 61 n. Chr.), een prestatie die in de Oudheid alleen door de legendarische Leonidas 
van Rhodos (4x) werd overtroffen. Een nederlaag (of een blessure) bij de Olympische spelen 
van 57 n. Chr. voorkwam dat hij die atleet evenaarde. Gedurende zijn uitzonderlijk lange 
sprintcarrière – die ten minste 13 jaar duurde – moet Athenodoros nog veel meer 
vooraanstaande festivals hebben gewonnen, maar van die sportieve prestaties is niets 
overgeleverd. 
 
Eusebius, ad Olympiade 207, 208, 210 
 
NAAM    Athenodoros   
STAD    Aegium (Achaea) 
SOCIALE STATUS   n.b. 
ONDERDE(E)L(EN)   ςτάδιον 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  ἄνδρεσ 
TIJD derde kwart eerste eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   JA (3x) 
PERIODONEIKES   n.b. 
OVERWINNINGEN Olympia (3) 
OVERIGE DEELNAMES  Olympia (?, nederlaag in 57 n. Chr.) 
AGONISTISCHE REGIO’S  Griekenland 
TITELS    n.b. 
CARRIEREDUUR   13+ 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER    Aegium 
BRON Eusebius, ad Olympiade 207, 208, 210 
BIJZONDERHEDEN Athenodoros had een uitzonderlijk lange carrière 

voor een sprinter en won drie Olympische titels, 
hetgeen zeer uitzonderlijk was 

INSCRIPTIE(S)   n.b. 
OPGERICHT DOOR   n.v.t. 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t. 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD    n.b. 
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30. Aurelius Achilleus 
 
Pankratiast (?) uit Aphrodisias, derde eeuw n. Chr. Achilleus won bij de Olympia in Ephese bij 
de knapen en werd vervolgens door de toeschouwers aangespoord om ook in de 
mannencategorie een gooi naar de titel te doen. Hij won opnieuw, hetgeen voor de 
Ephesiërs aanleiding was om een getuigschrift (ψιφιςμα μαρτυρθτικόν) te doen uitgaan 
naar Aphrodisias, waarin hij voor zijn prestaties en rechtschapen gedrag omzichtig werd 
geprezen. Waarschijnlijk kon Achilleus op basis van dit document aanspraak maken op de 
eerbewijzen die hem als παράδοξοσ (winnaar in twee disciplines of leeftijdscategorieën) 
toekwamen. Het document werd in zijn vaderstad in steen gebeiteld en ging vergezeld van 
een ere-epigram, waarin Achilleus opmerkt dat hij bij de knapen een zekere Arion en bij de 
mannen een zekere Varianus in de finale had verslagen. Verder maakt hij melding van 
overwinningen in niet nader genoemde Olympische en Pythische spelen en van het feit dat 
hij ‘in alle stadia van de verschillende volkeren’ (ἐν πᾶςιν δὲ ἐκνζων ςταδίοισ τόςοσ) als enige 
van zijn stadsgenoten bijzondere prestaties had neergezet. Overigens werd het 
eremonument van Achilleus op enig moment vernield door christenen, die de verwijzingen 
naar Zeus, Pythia en Olympia probeerden weg te krassen. 
 
Robert (1939) 230-244 [ed. pr.] 
 
Merkelbach (1974a) 91-94, Jones (1981) 107-129, Ebert (1981) 203-210, Roueché (1993) no. 
72 
 
NAAM    Aurelius Achilleus 
STAD    Aphrodisias 
SOCIALE STATUS   n.b. 
ONDERDE(E)L(EN)   παγκράτιον (?) 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  παῖδεσ, ἄνδρεσ 
TIJD derde eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   NEE 
PERIODONEIKES   NEE 
OVERWINNINGEN Ephese (2) 
OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Klein-Azië, Griekenland (?) 
TITELS    παράδοξοσ (?) 
CARRIEREDUUR   n.b. 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER Aphrodisias, Ephese, Rome 
BRON    Robert (1939) 230-244 [ed. pr.] 
BIJZONDERHEDEN Het eremonument van Achilleus werd in de late 

Oudheid deels vernield door christenen, die de 
heidense symbolen verwijzend naar zijn 
overwinningen probeerden uit te wissen 

INSCRIPTIE(S)   JA, Aphrodisias 
OPGERICHT DOOR   familie (?), agonotheet lokaal festival (?) 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t. 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD    JA, maar verloren gegaan 
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31. Aurelius Apollinarius 
 
Langeafstandsloper uit Thyateira (Lydië), derde kwart derde eeuw n. Chr. Apollinarius werd 
door de keizers Valerianus I en Gallienus (253-259 n. Chr.) bekleed met het ambt van 
xystarch in Philadelphia (Lydië) en Byzantion. Van zijn erelijst zijn alleen de overwinningen in 
de jongste knapencategorie (παῖδεσ πυκικοί) overgeleverd, maar hij moet ook bij de 
jongelingen en de mannen zijn uitgekomen. Zijn latere loopbaan laat zich door de 
fragmentarische staat van zijn ere-inscriptie, gevonden in Smyrna, echter niet achterhalen. 
Op basis van het keizerlijke eerbetoon dat hem ten deel viel, mag wel verondersteld worden 
dat hij een aantal vooraanstaande overwinningen op zijn naam had staan. 
 
I.Smyrna 667 (= IGRR IV 1419) 
 
NAAM    Aurelius Apollinarius 
STAD    Thyateira (Lydië) 
SOCIALE STATUS   n.b. 
ONDERDE(E)L(EN)   δόλιχοσ 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  παῖδεσ πυκικοί 
TIJD derde kwart derde eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   n.b. 
PERIODONEIKES   n.b. 
OVERWINNINGEN 4+: Delphi, Side, Thyateira, Smyrna (?) 
OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Klein-Azië, Griekenland 
TITELS    n.b. 
CARRIEREDUUR   n.b. 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  JA 
AMBTEN xystarch in Philadelphia (Lydië) en Byzantion  
BOULEUTES   in een aantal niet nader genoemde steden 
BURGER Thyateira, Smyrna, Philadelphia, Byzantion, Rome, 

‘burger in andere steden’ (καὶ ἄλλων πόλεων 
πολείτθσ) 

BRON    I.Smyrna 667 (= IGRR IV 1419) 
BIJZONDERHEDEN Apollinarius werd door de keizers Valerianus I en 

Gallienus (253-259 n. Chr.) bekleed met het ambt 
van xystarch in Philadelphia (Lydië) en Byzantion 

INSCRIPTIE(S)   JA, Smyrna 
OPGERICHT DOOR   polis 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  chronologisch 
WIJZE VAN WEERGAVE  categorie – festival - plaats 
BEELD    n.b. 
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32. Aurelius Eutychus 
 
Vechtsporter (?) uit Eumeneia (Phrygië), midden derde eeuw n. Chr. Eutychus behaalde twee 
overwinningen bij onbeduidende festivals in de naburige steden Stektorion en Sebasta, maar 
reisde ook naar Italië en zegevierde bij onbekende spelen in Brundisium. Zijn bijnaam ‘Helix’ 
verwijst mogelijkerwijs naar een zeer succesvolle atleet uit een eerdere generatie, Aurelius 
Helix (no. 34). De grafsteen van Eutychus dreigt potentiële schenders met de toorn van de 
levende God (ἔςται αὐτῷ πρὸσ τὸν ηῶντα κεόν), hetgeen hem naar alle waarschijnlijkheid de 
eerst geattesteerde christelijke atleet maakt. 
 
SEG 6.203 
 
Buckler, Calder & Cox (1926) 80-82, no. 204 (afb. XII,204c), Robert (1960a) 423-425, Jones 
(1998) 295-296 
 
NAAM    Aurelius Eutychus 
STAD    Eumeneia (Phrygië) 
SOCIALE STATUS   zoon van Hermos 
ONDERDE(E)L(EN)   vechtsport (?) 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  n.b. 
TIJD midden derde eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   NEE 
PERIODONEIKES   NEE 
OVERWINNINGEN 3: Brundisium, Stektorion, Sebaste 
OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Klein-Azië, Italië  
TITELS    n.b. 
CARRIEREDUUR   n.b. 
BIJNAAM    ἐπίκλθν Ἕλιξ 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   Eumeneia 
BURGER Eumeneia en ‘in andere steden’ (καὶ ἄλ<λ>ων 

πόλεων πολείτθσ) 
BRON    SEG 6.203 
BIJZONDERHEDEN De grafsteen van Eutychus dreigt potentiële 

schenders met de toorn van de levende God, 
hetgeen hem de eerst geattesteerde christelijke 
atleet maakt 

INSCRIPTIE(S)   JA, Eumeneia 
OPGERICHT DOOR   familie (?) 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t. 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD    n.b. 
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33. Aurelius Fronton 
 
Hardloper uit Augusta Trajana (Thracië), derde eeuw n. Chr. (?). Fronton behaalde als eerste 
atleet uit zijn vaderstad overwinningen bij de Olympische spelen en de Halieia op het eiland 
Rhodos. Ter ere van hem werd er door zijn collega (ςφντροφοσ) Aurelius Menandros alias 
‘de Stille’ (ὁ καὶ Κότοσ) een standbeeld opgericht, een teken van de vriendschappen die er 
binnen de beroepsgroep konden bestaan. Dit eerbetoon vormt een van de weinige bewijzen 
voor participatie van atleten uit deze regionen in de grote Griekse sportfestivals. 
 
IGBR III, 2, no. 1574 
 
Bouley (2001) 217 
 
NAAM    Aurelius Fronton  
STAD    Augusta Trajana (Thracië) 
SOCIALE STATUS   n.b. 
ONDERDE(E)L(EN)   hardlopen, discipline onbekend 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  n.b. 
TIJD derde eeuw n. Chr. (?) 
OLYMPIONIKES   JA 
PERIODONIKES   NEE 
OVERWINNINGEN Olympia, Rhodos 
OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Thracië (?), Griekenland, Klein-Azië 
TITELS    Ὀλυμπιονίκθσ,  Ἁλιονίκθσ, παράδοξοσ 
CARRIEREDUUR   n.b. 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER Augusta Trajana, Rome 
BRON    IGBR III, 2, no. 1574 
BIJZONDERHEDEN Fronton werd in zijn vaderstad met een standbeeld 

geëerd, dat was opgericht door een collega 
INSCRIPTIE(S)   JA, Augusta Trajana 
OPGERICHT DOOR collega-atleet Aurelius Menandros  
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t. 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD    JA, maar verloren gegaan 
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34. Aurelius Helix 
 
Vechtsporter uit Phoenicië (vaderstad onbekend), eerste kwart derde eeuw n. Chr. Helix 
werd door zijn tijdgenoten beschreven als ‘onbeschrijfelijk bewonderenswaardig’ (λόγου 
καυμαςιϊτεροσ). Hij was de eerste atleet ooit die in Rome bij de Kapitolijnse spelen zowel 
het pankration als het worstelen wist te winnen, in het jaar 218 n. Chr. In Olympia trachtte 
hij ‘de achtste na Herakles’ te worden door die prestatie te evenaren, maar de Eleërs 
voorkwamen dat om onduidelijke redenen. Helix staat – samen met zijn tegenstrever Gaius 
Perelius Aurelius Alexander (no. 57) – afgebeeld op twee mozaïeken (in Ostia en Puteoli), 
hetgeen een sterke indicatie vormt voor zijn immense populariteit in Italië. Beide atleten 
hebben buiten de officiële context van de Griekse wedstrijdatletiek naar alle 
waarschijnlijkheid ook regelmatig aansprekende duels uitgevochten in de door Heliogabalus 
(218-222 n. Chr.) frequent georganiseerde ‘demonstratiewedstrijden’ in Rome. 
 
Cassius Dio, 80.10.2, Philostratos, Gymnastikos 46, Heroïkos 16.23-17.5 
 
Moretti (1957) no. 911, Jones (1998), Gialanella (2000) 51-55, Golden (2004) 22-23, Strasser 
(2004) 199ff 
 
NAAM    Aurelius Helix  
STAD    ?, Phoenicië 
SOCIALE STATUS   n.b. 
ONDERDE(E)L(EN)   παγκράτιον, πάλθ 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  knapen, mannen 
TIJD    eerste kwart derde eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   JA 
PERIODONEIKES   n.b. 
OVERWINNINGEN   6+: Olympia (3), Rome (2), Puteoli (?) 
OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Levant (?), Italië, Griekenland   
TITELS Hij deed een onsuccesvolle poging om ‘de achtste na 

Herakles’ te worden 
CARRIEREDUUR   6+ 
BIJNAAM    n.b 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER    ?, Phoenicië, Rome 
BRON Cassius Dio, 80.10.2, Philostratos, Gymnastikos. 46, 

Heroïkos 16.23-17.5 
BIJZONDERHEDEN Helix staat afgebeeld op twee mozaïeken, in Ostia en 

Puteoli, samen met zijn tegenstrever Gaius Perelius 
Aurelius Alexander. Hij was de eerste atleet die in 
Rome bij de Kapitolia zowel het worstelen als het 
pankration wist te winnen en genoot een grote 
populariteit, zowel in het oosten als in Italië 

INSCRIPTIE(S)   n.b. 
OPGERICHT DOOR   n.b. 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.b.  
WIJZE VAN WEERGAVE  n.b. 
BEELD    n.b. 
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35. Aurelius Herminos, ὁ καὶ Μῶροσ 
 
Bokser uit Hermoupolis (Egypte), laatste kwart tweede eeuw n. Chr. Herminos werd op 25 of 
26-jarige leeftijd in 194 n. Chr., na betaling van 100 denarii, in de atletenvereniging 
opgenomen. Zijn lidmaatschapskaart is op een papyrus overgeleverd en biedt veel 
informatie over het functioneren van deze beroepsvereniging. Enige tijd na zijn toetreding 
diende hij als priester bij spelen in Sardis. Over zijn sportieve loopbaan is echter niets 
bekend. Zijn familie was bij zijn optreden al ten minste drie generaties actief in het 
gymnasion van Hermopolis. Desondanks lijkt Herminos niet bijzonder goed geletterd 
geweest te zijn, getuige het feit dat hij slecht Grieks schreef en met moeite zijn naam op de 
papyrusrol kon schrijven. De aanduiding μακρὸσ πφκτθσ in een latere papyrus kan erop 
duiden dat hij als atleet niet bijzonder succesvol was en het gemis aan prestigieuze titels met 
de vermelding ‘een groot bokser’ heeft willen maskeren. Zijn bijnaam ‘de Onnozele’ had hij 
mogelijkerwijs te danken aan het feit dat hij leed aan dementia pugilistica, een 
neurologische stoornis die geregeld voorkomt bij professionele boksers. 
 
P. Lond. 3.935, 1158, 1178 
 
Frisch (1986) no. 6 
 
NAAM    Aurelios Herminos 
STAD    Hermoupolis 
SOCIALE STATUS   prominente familie (?) 
ONDERDE(E)L(EN)   πυγμι 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  ἄνδρεσ 
TIJD    laatste kwart tweede eeuw n. Chr.  
OLYMPIONEIKES   NEE  
PERIODONEIKES   NEE  
OVERWINNINGEN n.b.  
OVERIGE DEELNAMES  Sebasta in Neapolis  
AGONISTISCHE REGIO’S  Egypte (?), Italië  
TITELS μακρὸσ πφκτθσ (ter compensatie van een gebrek aan 

echte titels?) 
CARRIEREDUUR   8+

1
  

BIJNAAM    ὁ καὶ Μῶροσ (‘de Onnozele’)  
BESTUURLIJKE CARRIERE  JA 
AMBTEN keizerpriester bij de Koina Asias in Sardis 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER Hermoupolis, Romeins burgerrecht (in 212 n. Chr.) 
BRON P. Lond. 1158, 1178 
BIJZONDERHEDEN Herminos’ lidmaatschapskaart verschaft veel 

informatie over het functioneren van de 
atletenvereniging 

INSCRIPTIE(S)   n.b. 
OPGERICHT DOOR   n.v.t. 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t.  
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t 
BEELD    n.b. 

                                                 
1 Gebaseerd op het feit dat hij ten tijde van zijn toetreding tot de atletenvereniging 25 of 26 jaar oud 
was en een atletische carrière meestal (maar niet per definitie) in de knapencategorie (< 18) begon. 
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36. Aurelius Leukadios 
 
Pankratiast uit Hermoupolis, derde kwart derde eeuw n. Chr. Leukadios verzocht in het jaar 
267 n. Chr. de lokale raad om uitkering van de gelden waarop hij vanwege zijn sportieve 
successen recht had. Hij had in een periode van vier jaar slechts twee heilige kransspelen 
weten te winnen (in Hermoupolis en Sidon), maar maakte desalniettemin – via de 
tussenpersoon Aurelius Attianos, eveneens een atleet – aanspraak op een geldbedrag van 
15.900 drachmen, op basis van een tweetal pensioenen (ὀψϊνια) van elk 180 drachmen per 
maand. Het uitkeren van een dergelijk bedrag aan een verder niet bijster succesvolle atleet 
maakt duidelijk hoezeer een stedelijke kas door maandelijkse pensioenen kon worden 
uitgeput. Hermoupolis gaf in het bovengenoemde jaar bijna 50.000 drachmen uit aan haar 
bij festivals succesvolle ingezetenen. Epigrafische en literaire bronnen laten doorschemeren 
dat verscheidene steden in de derde eeuw n. Chr. door dit systeem van ‘prestatiebonussen’ 
in de financiële problemen kwamen. 
 
CPHerm. 54, 55, 56 
 
Méautis (1918) 199, Drew-Bear (1988) 230 
 
NAAM    Aurelius Leukadios 
STAD    Hermoupolis 
SOCIALE STATUS   n.b. 
ONDERDE(E)L(EN)   παγκράτιον 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  n.b. 
TIJD derde kwart derde eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   n.b. 
PERIODONEIKES   n.b. 
OVERWINNINGEN Hermoupolis, Sidon 
OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Egypte, Levant 
TITELS    ἱερονίκθσ 
CARRIEREDUUR   5+ 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER Hermoupolis, Rome 
BRON    CPHerm. 54, 55, 56 
BIJZONDERHEDEN Leukadios verzocht de stadsraad van Hermoupolis 

om hem de gelden uit te keren waarop hij krachtens 
zijn sportieve successen recht had en maakte 
aanspraak op het niet onaanzienlijke bedrag van 
15.900 drachmen 

INSCRIPTIE(S)   n.b. 
OPGERICHT DOOR   n.v.t. 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t. 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD    n.b. 
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37. Aurelius Phoebammon 
 
Pankratiast uit Egypte (vaderstad onbekend), eerste kwart derde eeuw n. Chr. Phoebammon 
won de periodos op een onbekend moment in de vroege derde eeuw n. Chr. Moretti en 
Decker plaatsen zijn Olympische zege in 221 n. Chr., hetgeen hem een tijdgenoot en 
concurrent zou maken van illustere pankratiasten als Aurelius Helix (no. 34) en Gaius 
Perelius Aurelius Alexander (no. 57). Gezien zijn status als periodoneikes moet hij in alle 
grote festivals van zijn tijd hebben gezegevierd, maar bij gebrek aan een overgeleverde ere-
inscriptie valt dat niet met zekerheid vast te stellen. Dit gebrek aan verdere documentatie 
illustreert ook het probleem dat van de willekeur van de overlevering uitgaat. Aurelius Helix, 
uitvoerig geattesteerd in zowel literaire als visuele bronnen, geniet heden ten dagen een 
grotere bekendheid dan Phoebammon, terwijl deze feitelijk op een grotere sportieve 
carrière kon bogen en daarom bij tijdgenoten hoger aangeschreven zal hebben gestaan.  
 
P.Lond. 1243 
 
Moretti (1957) no. 919, Decker (1991) 104 
 
NAAM    Aurelios Phoebammon 
STAD    ?, Egypte 
SOCIALE STATUS   zoon van Poseidonios 
ONDERDE(E)L(EN)   παγκράτιον 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  ἄνδρεσ (?) 
TIJD eerste kwart derde eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   JA 
PERIODONEIKES   JA 
OVERWINNINGEN periodos 
OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Griekenland, Italië, Klein-Azië (?), Egypte (?) 
TITELS    περιοδονείκθσ 
CARRIEREDUUR   3+

1
 

BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER    ?, Egypte, Rome 
BRON P.Lond. 1243 
BIJZONDERHEDEN Phoebammon was mogelijkerwijs een tijdgenoot en 

concurrent van de heden ten dage bekendere (want 
beter geattesteerde) Aurelius Helix en Gaius Perelius 
Aurelius Alexander 

INSCRIPTIE(S)   n.b. 
OPGERICHT DOOR   n.v.t. 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t. 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD    n.b. 

                                                 
1 Het minimum aantal jaren dat een atleet nodig had om de periodos te winnen: Olympische spelen (jaar 
1), Isthmische spelen (jaar 1), Nemeïsche spelen (jaar 2), Pythische spelen (jaar 3). Het is echter goed 
voorstelbaar dat de sportieve loopbaan van Phoebammon ten minste twee keer zo lang heeft geduurd 
of zelfs nog langer. 
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38. Aurelius Ploution 
 
Atleet (onderdeel onbekend) uit Hermoupolis, derde kwart derde eeuw n. Chr. Ploution had 
als winnaar in meerdere heilige kransfestivals recht op een maandelijkse toelage van 200 
drachmen in zijn vaderstad. In totaal maakte hij gedurende het jaar 267 n. Chr. bij de 
stadsraad aanspraak op 3140 drachmen. Details van zijn sportieve prestaties zijn echter niet 
bekend, aangezien van hem geen overwinningscatalogus is overgeleverd. Naar alle 
waarschijnlijkheid behoorde hij de tot de lokale upper-class en wijdde hij – zoals veel van zijn 
standgenoten – zijn jonge jaren aan de Griekse atletiek. Na zijn korte loopbaan trad hij op als 
weldoener en gymnasiarch in zijn vaderstad en behoorde hij tot het gevolg van keizer 
Gallienus in Rome, met wie hij goede relaties onderhield. Ploution bekleedde het ambt van 
procurator ducenarius en werd als beloning voor bewezen diensten in die functie (of 
vanwege zijn sportieve prestaties) door de keizer benoemd tot lid van het Mouseion in 
Alexandrië. 
 
CPHerm. 53, 59, 77-78 
 
Drew-Bear (1988) 234-235 
 
NAAM    Aurelius Ploution    
STAD    Hermoupolis    
SOCIALE STATUS   prominente familie 
ONDERDE(E)L(EN)   vechtsport (?)  
LEEFTIJDSKLASSE(N)  παῖδεσ (?)  
TIJD derde kwart derde eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   n.b. 
PERIODONEIKES   n.b. 
OVERWINNINGEN n.b.  
OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  n.b. 
TITELS    n.b. 
CARRIEREDUUR   n.b. 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  JA 
AMBTEN procurator ducenarius 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER Hermoupolis, Rome 
BRON    CPHerm. 53, 59, 77-78 
BIJZONDERHEDEN Ploution ging na zijn sportieve carrière tot de intimi 

van keizer Gallienus behoren en werd door hem 
benoemd tot lid van het Mouseion in Alexandrië 

INSCRIPTIE(S)   n.b. 
OPGERICHT DOOR   n.v.t. 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t. 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD    n.b. 
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39. Aurelius (?) Polykrates 
 
Sprinter en vijfkamper uit Kibyra (Lycië), eerste kwart derde eeuw n. Chr. Polykrates was een 
veelzijdige atleet die naast de vijfkamp ook regelmatig bij festivals de stadionloop wist te 
winnen. Zijn zeges als pentathleet kwamen in twee gevallen (Nicaea, Ephese) tot stand 
doordat hij de eerste drie onderdelen van dat nummer won, hetgeen het plaatsvinden van 
de overige disciplines overbodig maakte. Op basis van zijn sportieve successen verwierf hij 
het burgerrecht en het raadslidmaatschap van vele steden. In een later stadium van zijn 
carrière werd hij – door de keizer – voor het leven benoemd tot xystarch van de Deia Halieia, 
een festival in Philadelphia (Lydië). De overgeleverde overwinningen beslaan slechts een 
tijdspanne van twee of drie jaar, hetgeen doet vermoeden dat Polykrates’ latere loopbaan 
bij de mannencategorie, waarvan de details helaas verloren zijn gegaan, uiterst succesvol 
moet zijn geweest. 
 
IGRom. 4.1761 
 
Buckler (1917), Moretti (1953) 239-241 
 
NAAM    Aurelius Polykrates 
STAD    Kibyra (Lycië) 
SOCIALE STATUS   n.b. 
ONDERDE(E)L(EN)   ςτάδιον, πζντακλον 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  παῖδεσ, ἀγζνειοι, ἄνδρεσ (?) 
TIJD    eerste kwart derde eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   n.b. 
PERIODONEIKES   n.b. 
OVERWINNINGEN 10+: Nicaea, Ephese, Pergamon, Athene (2), Sardis, 

Hierapolis, Nikopolis, Philadelphia (?), Sparta (?) 
OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Klein-Azië, Griekenland   
TITELS    n.b. 
CARRIEREDUUR   2+ 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  JA 
AMBTEN ξυςτάρχθσ διὰ βίου bij de Deia Haleia in 

Philadelphia 
BOULEUTES   Kibyra, Philadelphia, Sparta 
BURGER Kibyra, Athene, Ephese, Nikopolis, Rome (?) en ‘van 

tal van andere steden’ (καὶ ἄλλων πόλεων πολλῶν 
πολείτθσ) 

BRON IGRom. 4.1761 
BIJZONDERHEDEN Polykrates won de vijfkamp door telkens de eerste 

drie onderdelen te winnen. Hij moet derhalve een 
veelzijdige atleet zijn geweest, want dit waren 
technische nummers die specifieke vaardigheden 
vereisten 

INSCRIPTIE(S)   Philadelphia (Lydië) 
OPGERICHT DOOR   atleet zelf 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  chronologisch 
WIJZE VAN WEERGAVE  festival – categorie – onderdeel 
BEELD    n.b. 
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40. Aurelius Prosdektos 
 
Hardloper (onderdeel onbekend) uit Mytilene, laatste kwart tweede eeuw n. Chr. Prosdektos 
was getuige een papyrustekst in 194 n. Chr. archont van de atletenverenging. Zijn naam 
komt in die hoedanigheid voor op de lidmaatschapskaart van de Egyptische bokser Herminos 
(no. 35), maar hij heeft zich op het moment van toetreding laten vertegenwoordigen door 
de trainer *…+letos. Afgaande op zijn enige eretitel (παράδοξοσ) was zijn sportieve carrière 
niet bijzonder succesvol, zeker in vergelijking met de vele periodonikai die doorgaans de 
bestuurlijke functies in de atletenvereniging op zich namen. In zijn vaderstad Mytilene 
vervulde hij ten tijde van keizer Alexander Severus (222-235 n. Chr.) het ambt van eponieme 
strateeg, waarvan getuigenis wordt afgelegd door een overgeleverde munt.  
 
P.Lond. 1178 (r. 61-62, 71-72) 
 
Robert (1934) 52-54 
 
NAAM    Aurelius Prosdektos 
STAD    Mytilene 
SOCIALE STATUS prominente familie (?), na zijn loopbaan bekleedde 

hij het ambt van eponieme strateeg in zijn vaderstad 
ONDERDE(E)L(EN)   δρομζωσ (exacte discipline(s) onbekend) 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  n.b. 
TIJD laatste kwart tweede eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   NEE  
PERIODONEIKES   NEE  
OVERWINNINGEN n.b.  
OVERIGE DEELNAMES  n.b.  
AGONISTISCHE REGIO’S  n.b. 
TITELS    παράδοξοσ 
CARRIEREDUUR   n.b.  
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  JA 
AMBTEN ἄρχων van de atletenvereniging, strateeg in 

Mytilene na zijn sportieve loopbaan 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER Mytilene, Rome (na 212 n. Chr. (?)  
BRON P.Lond. 1178 (r. 61-62, 71-72) 
BIJZONDERHEDEN Prosdektos was in 194 n. Chr. archont van de 

atletenvereniging. In zijn vaderstad Mytilene werd 
hij op een munt afgebeeld in de hoedanigheid van 
strateeg 

INSCRIPTIE(S)   n.b.  
OPGERICHT DOOR   n.v.t. 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t.  
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t.  
BEELD    n.b. 
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41. Aurelius Septimius Eirenaios 
 
Vechtsporter uit Laodikeia (Syrië), eerste kwart derde eeuw n. Chr. Eirenaios behaalde direct 
aan het begin van zijn atletiekcarrière zijn grootste succes door het boksen voor knapen te 
winnen bij de Aktische spelen in Nikopolis. Hij kon die veelbelovende start (waarschijnlijk 
door een vroege fysieke ontwikkeling) echter geen vervolg geven en kwam gedurende de 
rest van zijn loopbaan hoofdzakelijk uit in minder prestigieuze wedstrijdcircuits in Klein-Azië 
en de Levant. Hij behaalde alleen nog een finaleplaats bij het mannenboksen in de 
Nemeïsche spelen in 214 n. Chr., hetgeen hij met trots op zijn ere-inscriptie vermeldde te 
midden van zijn overwinningen.  
 
Eirenaios vormt het bewijs dat ook minder succesvolle atleten een groot aantal jaren in de 
Griekse atletiek actief konden zijn en over een hoge mate van geografische mobiliteit 
beschikten. Tegelijkertijd geeft zijn overwinningscatalogus een goed beeld van het grote 
aantal prijsspelen dat tijdens de keizertijd overal in het oostelijke Middellandse Zeegebied 
werd georganiseerd (zie kaarten 2.2a-c). Het zegt iets over het niveau van dergelijke festivals 
dat de bokser Eirenaios in een aantal gevallen ook een hardloopnummer op zijn naam wist te 
schrijven. Hij was overigens ook pas de eerste atleet uit zijn stad die in alle drie de 
leeftijdscategorieën aan wedstrijden had deelgenomen (μόνοσ ἐγὼ ἐκ τῆσ ἑαυτοῦ πατρίδοσ 
ἀπὸ πάςθσ κρίςεωσ ἀγωνιςάμε). 
 
CIG 4472 (= IGR III 1012) 
 
Moretti (1953) no. 85, Sarikakis (1965) no. 16, Decker (1997) 88-89 
 
NAAM    Aurelius Septimius Eirenaios  
STAD    Laodikeia (Syrië) 
SOCIALE STATUS   zoon van Eutychus 
ONDERDE(E)L(EN) πυγμι, παγκράτιον, πάλθ, hardlopen (discipline 

onbekend) 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  παῖδεσ, ἀγζνειοι, ἄνδρεσ 
TIJD eerste kwart derde eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   NEE 
PERIODONEIKES   NEE 
OVERWINNINGEN 56: 6 kransfestivals (Caesarea Straton, Nikopolis, 

Caesarea Panias, Tyros, Tarsos, Laodikeia) en 50 
prijsspelen, waarvan met zekerheid geattesteerd 
zeges in: Askalon, Skythopolis, Sidon (3), Tripolis (2), 
Balaneia/Leukas (6), Hierapolis (9), Beroia (2), 
Zeugma (2), Apamea (3), Chalkis (2), Salamis (3), 
Kytion (2), Caesarea Mazaka (2), Iconium (2), 
Antiochië (Pisidië), Patras (2), Tarantum, Aigai (2), 
Adana (2), Mopsouestia (2) 

OVERIGE DEELNAMES finaleplaats bij de Nemea op 30 december 214 n. 
Chr. 

AGONISTISCHE REGIO’S  Levant, Griekenland, Klein-Azië, Italië 
TITELS    n.b. 
CARRIEREDUUR   5+ 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
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AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER Laodikeia (Syrië), Rome en in ‘vele andere steden’ 

(κα*ὶ] ἄλλων πόλεων πολείτθσ) 
BRON    CIG 4472 (= IGR III 1012) 
BIJZONDERHEDEN Eirenaios is de enige atleet die in een inscriptie 

melding maakt van de exacte datum waarop een 
festival plaatshad, n.l. de boksfinale bij de mannen 
in de Nemeïsche spelen (30 december 214 n. Chr.). 

INSCRIPTIE(S)   JA, Laodikeia (Syrië) 
OPGERICHT DOOR   atleet zelf (?) 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE kransfestivals: chronologisch; prijsspelen: 

geografisch-chronologisch 
WIJZE VAN WEERGAVE plaats – festival – leeftijdsklasse - onderdeel 
BEELD    n.b. 
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42. Aurelius Tertullios 
 
Bokser uit Herakleia Pontica (Bithynië), tweede kwart derde eeuw n. Chr. Tertullios werd 
door de stad Ankyra met een inscriptie geëerd voor zijn overwinning in het boksen bij de 
Asklepieia Soteria Antonineia. Later werd getracht aan die prestatie meer glans te verlenen 
door de toevoeging ἐνδόξωσ (‘briljant’, ‘roemrijk’) op de steen aan te brengen, een term die 
in de derde eeuw vaker in het epigrafische materiaal voorkomt. Tertullios zegevierde in 
Ankyra in de categorie van de παῖδεσ πυκικοί (‘Pythische jongelingen’), de leeftijdsklasse van 
12 tot 14-jarigen. Dit gegeven vormt andermaal een illustratie van het feit dat atleten reeds 
op zeer jonge leeftijd aan officiële wedstrijden buiten de eigen stad meededen. Over een 
eventuele verdere loopbaan in de Griekse atletiek is bij gebrek aan bijvoorbeeld een 
overwinningscatalogus niets bekend. Zijn Romeinse burgerrecht ging – in tegenstelling tot 
dat van andere atleten – overigens niet terug op sportieve prestaties, maar was zeer 
waarschijnlijk het uitvloeisel van de constitutio Antoniniana. 
 
Robert (1960c) 350-351 
 
NAAM    Aurelius Tertullios 
STAD    Herakleia Pontica (Bithynië) 
SOCIALE STATUS   zoon van Eutychus 
ONDERDE(E)L(EN)   πυγμι 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  παῖδεσ πυκικοί 
TIJD tweede kwart derde eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   n.b. 
PERIODONEIKES   n.b. 
OVERWINNINGEN Ankyra 
OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Klein-Azië 
TITELS    ἐνδόξωσ 
CARRIEREDUUR   n.b. 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER Herakleia Pontica, Rome 
BRON    Robert (1960b) 350-351 
BIJZONDERHEDEN Na Tertullios’ overwinning in Ankyra werd getracht 

die zege meer glans te verlenen door de toevoeging 
ἐνδόξωσ (‘briljant’, ‘roemrijk’) op de ere-inscriptie, 
een term die in de derde eeuw n. Chr. veelvuldig 
voorkomt  

INSCRIPTIE(S)   JA, Ankyra 
OPGERICHT DOOR de stad Ankyra, ἡ μθτρόπολισ ‘de metroplis van de 

provincie Galatië 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD    JA, maar verloren gegaan 
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43. Avitus (?) Aurelius Zotikos, ὁ καὶ Μάγειροσ 
 
Pankratiast uit Smyrna, eerste kwart derde eeuw n. Chr. Volgens Cassius Dio werd Zotikos 
ook wel ‘de Kok’ genoemd, naar het beroep van zijn vader. Hij onderhield naar verluidt een 
kortstondige liefdesrelatie met keizer Heliogabalus. Voor enige tijd oefende hij als 
cubicularius zeer veel invloed uit aan het keizerlijke hof, totdat hij door toedoen van een 
andere protegé, de wagenmennner Hierokles, uit de gratie raakte en Rome moest verlaten. 
Zijn sportieve prestaties hebben geen sporen in het bronnenmateriaal achtergelaten, op een 
mozaïek uit Puteoli na. Hij staat hierop afgebeeld in gevecht met de voorname pankratiast 
en tijdgenoot Gaius Perelius Aurelius Alexander (no. 57). Die getuigenis kan als indicatie 
gelden voor het feit dat hij tot de meest vooraanstaande atleten van zijn tijd behoorde. 
 
Cassius Dio 80.16, Scriptores Historiae Augustae, Heliogabalus 10.2-5 
 
Gialanella (2000) 51-55, Strasser (2004) 203-207 
 
NAAM    Avitus (?) Aurelius Zotikos  
STAD    Smyrna 
SOCIALE STATUS   onaanzienlijk, zoon van een kok (?) 
ONDERDE(E)L(EN)   παγκράτιον 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  ἄνδρεσ (?) 
TIJD    eerste kwart derde eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   n.b. 
PERIODONEIKES   n.b. 
OVERWINNINGEN n.b. 
OVERIGE DEELNAMES Eusebeia in Puteoli 
AGONISTISCHE REGIO’S  Klein-Azië (?), Italië  
TITELS    n.b. 
CARRIEREDUUR   n.b. 
BIJNAAM    ὁ καὶ Μάγειροσ (‘de Kok’) 
BESTUURLIJKE CARRIERE  JA 
AMBTEN cubicularius aan het keizerlijke hof 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER    Smyrna, Rome 
BRON Cassius Dio 80.16, Scriptores Historiae Augustae, 

Heliogabalus 10.2-5 
BIJZONDERHEDEN Zotikos had naar verluidt een kortstondige affaire 

met keizer Heliogabalus. Daarnaast staat hij 
afgebeeld op een mozaïek in Puteoli, in gevecht met 
de topatleet Gaius Perelius Aurelius Alexander 

INSCRIPTIE(S)   n.b. 
OPGERICHT DOOR   n.v.t. 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t.  
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD    n.b. 
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44. Demaratos 
 
Sprinter uit Ephese, begin van de christelijke jaartelling. Demaratos komt voor op de 
Olympische erelijst van Eusebius en won in 4 v. Chr. en 1 n. Chr. de stadionloop bij de 
mannen. Over zijn verdere carrière is bij gebrek aan bijvoorbeeld een overwinningscatalogus 
niets bekend, maar op basis van het feit dat hij tweevoudig periodoneikes was, mag 
verondersteld worden dat hij vele andere vooraanstaande wedstrijden moet hebben 
gewonnen. Daarmee is ook hij ‘slachtoffer’ van de willekeurige overlevering die atleten uit 
de keizertijd ten deel is gevallen en die ervoor gezorgd heeft dat er van sommige topatleten 
(waartoe Demaratos zeker gerekend kan worden) soms praktisch niets bekend is. In zijn 
eigen tijd moet hij echter een sterrenstatus hebben genoten. 
 
Eusebius, ad Olympiade 194, 195 
 
NAAM    Demaratos  
STAD    Ephese 
SOCIALE STATUS   n.b. 
ONDERDE(E)L(EN)   ςτάδιον 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  ἄνδρεσ 
TIJD begin van de christelijke jaartelling 
OLYMPIONEIKES   JA (2x) 
PERIODONEIKES   n.b. 
OVERWINNINGEN Olympia (2) 
OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Klein-Azië (?), Griekenland 
TITELS    n.b. 
CARRIEREDUUR   5+ 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER    Ephese 
BRON Eusebius, ad Olympiade 194, 195 
BIJZONDERHEDEN Demaratos wist twee keer achterelkaar de 

Olympische stadionloop te winnen 
INSCRIPTIE(S)   n.b. 
OPGERICHT DOOR   n.v.t. 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t. 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD    n.b. 
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45. Demetrios 
 
Sprinter en vijfkamper uit Salamis (Cyprus), eind tweede of begin derde eeuw n. Chr. 
Demetrios won diverse voorname festivals, maar lijkt niet tot de absolute top te hebben 
behoord. Hoewel Moretti in totaal vijf Olympische zeges aan hem toeschreef, werden deze 
naar alle waarschijnlijkheid niet in Olympia, maar in Anazarbos behaald, de stad waar hij met 
een monument werd geëerd. In Neapolis was hij bij de Sebasta de beste in een veld van niet 
minder dan 86 tegenstrevers, een van de weinige aanwijzingen die zijn overgeleverd ten 
aanzien van de grootte van het aantal deelnemers bij Griekse sportfestivals. Naar eigen 
zeggen bezat hij het burgerrecht van ten minste 47 steden, dat hij moet hebben verworven 
toen hij in elk van die plaatsen de overwinning behaalde in prijsfestivals (καὶ 
ἡμιταλα*ντιαί+ουσ μηʹ· ὧν καὶ τὰσ πολιτείασ ἔχει). Een van zijn grote concurrenten was de 
vijfkamper en hardloper Optatos uit Egypte (no. 133), die bij de Koina Asias in een 
onbekende stad pas na vijf pogingen door hem verslagen kon worden op de stadionloop. 
 
I.Anazarbos 25 
 
Gough (1952) 127-129, Moretti (1953) 253-257, Harris (1962) 21-24, Moretti (1987) 79-80 
 
NAAM    Demetrios 
STAD    Salamis (Cyprus) 
SOCIALE STATUS   zoon van Demetrios 
ONDERDE(E)L(EN)   ςτάδιον, πζντακλον 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  ἄνδρεσ 
TIJD eind tweede of begin derde eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   NEE 
PERIODONEIKES   NEE 
OVERWINNINGEN 67: Anazarbos (7)

1
, Athene, Delphi, Ephese, Korinthe 

(2), Neapolis, Smyrna, Antiochië (3), Tarsus (2), ? 
(Koina Asias), 47 prijsspelen 

OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Levant, Griekenland, Klein-Azië, Italië 
TITELS    n.b. 
CARRIEREDUUR   9+ 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  JA 
AMBTEN ‘levenslang xystarch’ (ξυςτάρχθσ διὰ βίου) 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER    Salamis, 47 andere steden 
BRON I.Anazarbos 25 
BIJZONDERHEDEN Demetrios was bij de Sebasta in Neapolis de beste in 

een veld van 87 deelnemers. Naar eigen zeggen had 
hij het burgerrecht van ten minste 47 steden 

INSCRIPTIE(S)   JA, Anazarbos 
OPGERICHT DOOR   atleet zelf 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  geografisch (grotendeels) 
WIJZE VAN WEERGAVE  festival – categorie - onderdeel 
BEELD    n.b. 

                                                 
1 Bij de Hadrianeia in deze stad eindigde hij, vermoedelijk in de vijfkamp, twee keer ex-aequo met een 
tegenstander, net als bij de Isthmia. Desalniettemin beschouwde Demetrios dit als overwinningen. 
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46. (Tiberius Claudius?) Demokrates, zoon van Demokrates 
 
Bokser uit Magnesia ad Maeandrum, c. 25-35 n. Chr. Demokrates won de periodos bij het 
boksen ‘als eerste van de bij de atletenvereniging aangesloten atleten’ (πρῶτον τῶν ἀπὸ τῆσ 
οἰκουμζνθσ). Op zijn erelijst vallen vooral de drie overwinningen in Olympia en Nikopolis op. 
In Lycië won hij bij een lokaal festival het boksen, worstelen en pankration op één dag. 
Mogelijkerwijs is deze atleet dezelfde persoon als de Tiberius Claudius Demokrates die op 
een andere inscriptie uit Magnesia ad Maeandrum genoemd wordt. In dat geval zou hij 
onder Claudius – op sportieve gronden? – het Romeinse burgerrecht gekregen hebben, 
flamen Augustalis geworden zijn en een militaire carrière (onder meer als tribunus militum) 
hebben gekend. 
 
I.Magn. 149, 157, IvO 211 
 
Moretti (1953) no. 62, Holtheide (1983) 68, 321, Golden (2004) 50 
 
NAAM    (Tiberius Claudius?) Demokrates  
STAD    Magnesia ad Maeandrum 
SOCIALE STATUS   zoon van Demokrates  
ONDERDE(E)L(EN)   πυγμι, πάλθ, παγκράτιον 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  ἄνδρεσ 
TIJD    c. 25-35 n. Chr. (sportieve loopbaan) 
OLYMPIONEIKES   JA (3x) 
PERIODONEIKES   JA 
OVERWINNINGEN 34: Olympia (3), Nikopolis (3), Argos (4), Korinthe (2), 

Delphi, spelen van de koinon in Asia (2), spelen van 
de koinon in Syrië (3), spelen van de koinon in 
Kappadokië (3), spelen van de koinon in Lycië (6), 
Plataiai (2), Magnesia ad Maeandrum (5) 

OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Klein-Azië, Griekenland, Levant  
TITELS    n.b.

1
 

CARRIEREDUUR   9+ 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  JA (?) 
AMBTEN (?) flamen perpetuus Augustalis (ὁ ἱερεὺσ διὰ βίου 

τοῦ εβαςτοῦ), tribunus militum van legio XII 
Fulminata χιλίαρχοσ λεγιῶνοσ ιβ´) 

BOULEUTES   n.b. 
BURGER    Magnesia ad Maeandrum, Rome (?) 
BRON I.Magn. 149, 157, IvO 211 
BIJZONDERHEDEN Demokrates won de periodos bij het boksen als 

eerste van de bij de atletenvereniging aangesloten 
atleten 

INSCRIPTIE(S)   JA, Magnesia ad Maeandrum & Olympia 
OPGERICHT DOOR   atleet zelf (beiden) 

                                                 
1 Deze atleet won de periodos, maar wordt niet expliciet als een periodoneikes betiteld. Hieruit zou 
kunnen worden afgeleid dat het in deze periode nog niet gebruikelijk was deze titel te voeren of op een 
eredocument op te nemen. 
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RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  hiërarchisch (Magnesia), n.v.t. (Olympia) 
WIJZE VAN WEERGAVE  leeftijdsklasse – onderdeel – festival 
BEELD    n.b. 
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47. Didymos Klideus 
 
Sprinter uit Alexandrië, tweede kwart tweede eeuw n. Chr. Klideus won in 141 n. Chr. de 
stadionloop bij de mannen in Olympia en werd om die reden opgenomen in de officiële lijst 
met Olympische overwinnaars die bij Eusebius is overgeleverd. Hij is één van de vele 
sprintkampioenen die door de stad Alexandrië werden voortgebracht. Over zijn verdere 
sportieve loopbaan is niets bekend. 
 
Eusebius, ad Olympiade 230 
 
Moretti (1957) no. 855, Decker (1991) 104 
 
NAAM    Didymos Klideus  
STAD    Alexandrië 
SOCIALE STATUS   n.b. 
ONDERDE(E)L(EN)   ςτάδιον 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  ἄνδρεσ 
TIJD tweede kwart tweede eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   JA 
PERIODONEIKES   n.b. 
OVERWINNINGEN Olympia 
OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Egypte (?), Griekenland 
TITELS    n.b. 
CARRIEREDUUR   n.b. 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER Alexandrië 
BRON    Eusebius, ad Olympiade 230 
BIJZONDERHEDEN geen 
INSCRIPTIE(S)   n.b. 
OPGERICHT DOOR   n.v.t. 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD    n.b. 
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48. Dionysios, ὁ καὶ αμευμὺσ 
 
Sprinter uit Alexandrië, tweede kwart tweede eeuw n. Chr. Dionysios, bijgenaamd 
‘Sameumys’ won volgens de lijst van Eusebius de Olympische stadionloop in 125 en 129 n. 
Chr. Over zijn verdere loopbaan is niets bekend, maar gezien zijn successen in Olympia moet 
hij een groot aantal andere festivals op zijn naam hebben geschreven en wellicht de periodos 
gewonnen hebben. Als tweevoudig Olympioneikes is ook hij ‘slachtoffer’ van de willekeurige 
overlevering die atleten uit de keizertijd ten deel is gevallen en die ervoor gezorgd heeft dat 
er van sommige topatleten (waartoe Dionysios zeker gerekend kan worden) soms praktisch 
niets bekend is. In zijn eigen tijd moet hij echter een sterrenstatus hebben genoten. 
 
Eusebius, ad Olympiade 226, 227 
 
NAAM    Dionysios Sameumys 
STAD    Alexandrië 
SOCIALE STATUS   n.b. 
ONDERDE(E)L(EN)   ςτάδιον 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  ἄνδρεσ 
TIJD tweede kwart tweede eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   JA (2x) 
PERIODONEIKES   n.b. 
OVERWINNINGEN Olympia (2) 
OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Griekenland, Egypte (?) 
TITELS    n.b. 
CARRIEREDUUR   5+ 
BIJNAAM    ὁ καὶ αμευμὺσ 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER    Alexandrië 
BRON Eusebius, ad Olympiade 226, 227 
BIJZONDERHEDEN Dionysios won tweemaal achterelkaar de 

stadionloop in Olympia 
INSCRIPTIE(S)   n.b. 
OPGERICHT DOOR   n.v.t. 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t. 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD    n.b. 
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49. Diverse atleten actief in Oenoanda (Lycië) 
 
De Lycische stad Oenoanda kan bogen op een rijke epigrafische overlevering. Naast de 
buitengewoon lange inscriptie van de epicureër Diogenes zijn er ook talrijke getuigenissen 
bewaard gebleven ten aanzien van de festivalcultuur in de stad. Van de voornaamste spelen, 
de Euaresteia, Demostheneia en de Meleagreia, zijn de namen van een groot aantal 
winnaars bekend. Hieronder volgt een lijst met winnaars van het eerstgenoemde festival uit 
de eerste helft van de derde eeuw n. Chr.: 
 
NAAM  BURGER  CATEGORIE ONDERDEEL TITELS 
Aur. Demetrios  Corydalla,  παῖδεσ   παγκράτιον 

Rhodiapolis     
Aur. Aphrodisios Oenoanda ἄνδρεσ  παγκράτιον 
Aurelius Mos Choma,   ἄνδρεσ   πυγμι   ἱερονίκθσ 

Termessos     παράδοξ  
Aur. Aristomenes Gagae  ἄνδρεσ  πάλθ 
M. Aur. Ammianos Oenoanda ἄνδρεσ  πάλθ 
M. Aur. Diogenes Oenoanda ἄνδρεσ  πυγμι 
Aurelius Eutychus Patara  ἄνδρεσ  πυγμι 
M. Aur. Krateros Telmessos, Kibyra ἄνδρεσ  πάλθ  ἱερονίκθσ 
        παράδοξοσ 
Aurelius Diogenes Oenoanda παῖδεσ  πυγμι 
 
Die getuigenissen maken duidelijk hoe de Griekse atletiek zich op het laagste niveau 
manifesteerde. Lokale festivals vormden de basis en werden georganiseerd door privé-
personen, vanuit gymnasia en/of de lokale en provinciale overheden. Die wedstrijden 
werden, getuige de informatie uit de inscripties, in Lycië hoofdzakelijk gefrequenteerd door 
de telgen van aristocratische families uit Oenoanda en andere steden uit de regio, voor wie 
het gebruikelijk was om zich gedurende hun jonge jaren met atletiek bezig te houden. Op 
enig moment zeiden zij de Griekse atletiek vaarwel om hun stad middels een politieke, 
religieuze of militaire carrière te dienen.  
 
Daarnaast vormden zulke festivals ook een springplank voor de getalenteerden onder hen 
die een carrière in de professionele sport ambieerden. Zij blonken uit in het lokale 
gymnasion en bij wedstrijden in Oenoanda en besloten hun kans in grotere wedstrijden te 
wagen. De twee beste voorbeelden hiervan, Lucius Septimius Flavianus Flavillianus (no. 71) 
en Marcus Aurelius Toalis (no. 100), worden elders behandeld. Van bovengenoemde namen 
lijken Aurelius Mos en Marcus Aurelius Krateros een vergelijkbaar carrièrepad te hebben 
bewandeld. Zij hadden, getuige hun status als hieronikes en paradoxos, elders succes gehad 
in één of meerdere kransfestivals. De pankratiast Aurelius Lis werd na zijn derde 
opeenvolgende overwinning bij de twintigste editie van de Meleagreia met een inscriptie 
geëerd, waarop met trots werd aangegeven dat hij op dat moment tweevoudig hieronikes 
(δὶσ ἱερονείκθσ) was en dus ook het lokale niveau had weten te ontstijgen. De festivals in 
Oenoanda en andere steden waren de ontmoetingsplaatsen waar beoefenaars van zowel de 
‘breedtesport’ (gymnasion) als de topsport (professionele atletiek) elkaar ontmoeten. 
 
Literatuur 
 
Hall & Milner (1994) nos. 2, 3, 4, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 36 
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50. Diverse atleten op mozaïeken 
 
Gedurende de keizertijd werden tal van atleten op mozaïeken vereeuwigd en sierden zij de 
vloeren van badhuizen, privévilla’s en bars. De bekendste voorbeelden stammen uit de 
Thermen van Caracalla in Rome, waar in de westelijke en oostelijke palaestra talloze 
portretten van atleten waren aangebracht. Ook elders in Italië zijn mozaïeken ontdekt 
waarop atleten bij naam genoemd worden en die getuigenis afleggen van hun populariteit: 
 
Vindplaats:  Naam atleet/atleten:  Bron: 
Rome, badcomplex Caelius Lamponius & Amelius Atticus Visconti (1886) 49-51 
Rome, badcomplex via Cepalas, Glycon, Capreatio,  Fornari (1916) 314 
Portuense  Collibas, Anticorchis, Moscas  Blake (1936) 163 
   Spintharos 
Santa Severa  Neilodorus   Benndorf (1866) 231 no. 

     1 
Ostia, via Severiana Faustus, Ursus, Luxsurius  Floriani Squarciapino 
   Pascentius (zie afbeelding)  (1985-6) 
Ostia, Caseggiato del Sacal*…+ & Artemi*doros (?)+  Pavolini (2006) 212-213 
Lottatore 
 

 
Atleten op een mozaïek uit de via Severiana in Ostia (Bron: Newby 2005, 64) 

 
Geen van de bovengenoemde atleten is echter op andere wijze geattesteerd, zodat niet met 
zekerheid kan worden uitgemaakt of het hier om werkelijk bestaande atleten (al dan niet 
getooid met een bijnaam) gaat. Soms is het echter wel mogelijk om de op een mozaïekvloer 
genoemde atleten ook in ander bronnenmateriaal te herkennen. Recente opgravingen 
hebben een aantal uitzonderlijke gevallen aan het licht gebracht: 
 
Aurelius Helix    appendix no. 34 
Gaius Perelius Aurelius Alexander  appendix no. 57 
Marcus Ulpius Domestikos   appendix no. 104 
Nikostratos      appendix no. 110 
Publius Pompeius Eutychus, qui et Nynnys appendix no. 127 
Satornilos    appendix no. 134 
 
Literatuur: 
 
Werner (1998) 217-251, Newby (2002) 177-203, Newby (2005) 58-67 
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51. Diverse atleten op vervloekingstabletten 
 
Defixiones waren opgerolde loden plaatjes waarin iemand de goden en demonen van de 
onderwereld aanriep om een ander kwaad te doen. Uit de literatuur (e.g. Apuleius, 
Metamorphosen 1.4, Lucianus, Dialogi Meretricii 4.4) valt op te maken dat er figuren 
bestonden die zich op professionele basis met vervloekingen bezighielden. Een dergelijke 
toevlucht tot magisch-religieuze krachten was populair in de keizertijd en er zijn dan ook 
meer dan duizend van zulke vervloekingstabletten overgeleverd, in heiligdommen, 
waterbronnen en op begraafplaatsen. Ook in de wereld van sport en volksvermaak werden 
ze veelvuldig gebruikt, getuige de vele voorbeelden (vooral uit noord-Afrika) waarin 
opgeroepen wordt om wagenmenners en venatores in het verderf te storten. 
 
Op de Atheense agora zijn ook een aantal defixiones gevonden die gericht waren aan 
atleten. Ze stammen uit de eerste helft van de derde eeuw n. Chr. en noemen vier van hen 
bij naam. Klaarblijkelijk werden zij aan de vooravond van hun deelname aan een festival in 
Athene door hun tegenstanders vervloekt, in de hoop dat zij door fysiek ongemak een 
nederlaag zouden lijden. De opponenten Sekoundos en Hergoumenos stelden zich op die 
manier te weer tegen de worstelaar Eutychianos en diens trainer Aithales. Anderen riepen 
bovennatuurlijke krachten in om de worstelaars Attalos en Petres, een Macedoniër, en de 
hardloper Alkidamos van succes af te houden. 
 
Hoewel er buiten Athene tot op heden slechts twee andere vervloekingstabletten (in 
Korinthe en Isthmia) jegens atleten bekend zijn, geeft dit spaarzame materiaal toch een 
aanknopingspunt voor het bestaan en gebruik van bijgeloof binnen de Griekse atletiek. 
 
Literatuur 
 
Jordan (1985) no. 1-6 [ed. pr.] 
 
Audollent (1904), Preisendanz (1972) 1-24, Gager & Cooper (1999) 
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52. Diverse Korinthische winnaars in een festival te Thespiae 
 
Een fragmentarische lijst met overwinnaars uit Thespiae heeft betrekking op een onbekende 
editie (keizertijd) van de Erotideia in die stad. Uit andere bronnen komt naar voren dat het 
festival een bovengemiddelde aantrekkingskracht had en niet alleen kon rekenen op 
deelnemers uit de directe omgeving. Winnaars uit onder meer Athene, Sparta, Prusa, 
Adramyttion, Nicaea en Alexandrië zijn geattesteerd.  
 
Opvallend is ook het grote contingent van succesvolle atleten uit het nabijgelegen Korinthe. 
Niet minder dan acht atleten wonnen tijdens bovengenoemde editie één of meerdere 
onderdelen in het festival: 
 
NAAM    CATEGORIE  ONDERDEEL 
M. Antonius   παῖδεσ πυκικοί  ςτάδιον, δόλιχοσ 
L. Decumius Faustinus   παῖδεσ πυκικοί  πάλθ 
L. Vibius Proclus    παῖδεσ Ἰςκμικοί  πζντακλον 
L. Babbius    ἀγζνειοι   ςτάδιον, πζντακλον 
L. Vibullius Saturninus    ἀγζνειοι   πάλθ 
C. Heius Magnus    ἄνδρεσ   ςτάδιον, δίαυλοσ 
L. Vipsanius    ἄνδρεσ   δόλιχοσ 
P. Albinius Methodicus   ἄνδρεσ   πζντακλον, ὁπλείτθσ 
 
Opvallend is verder het feit dat zij traditionele Romeinse namen dragen, in tegenstelling tot 
het naamtype dat meestal bij Griekse atleten met het Romeinse burgerrecht (Tiberius 
Cladius, Titus Flavius, Marcus Aurelius etc.) valt aan te treffen. Het moet hier ofwel gaan om 
(nazaten van) Italische immigranten dan wel kolonisten die zich via het gymnasion de 
Griekse sportcultuur eigen hebben gemaakt en zelfs aan officiële wedstrijden buiten 
Korinthe hebben meegedaan. 
 
Overige getuigenissen van hun sportieve prestaties zijn echter niet overgeleverd, zodat het 
niet mogelijk is om te achterhalen of enkele van hen zich op enig moment ook volledig in de 
wereld van de beroepsatletiek hebben begeven. 
 
Literatuur 
 
Robert (1946b) 5-14 
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53. Epidauros, ὁ καὶ Ἀμμώνιοσ 
 
Sprinter uit Alexandrië, tweede kwart tweede eeuw n. Chr. Klideus won in 137 n. Chr. de 
stadionloop bij de mannen in Olympia en werd om die reden opgenomen in de officiële lijst 
met Olympische overwinnaars die bij Eusebius is overgeleverd. Hij is één van de vele 
sprintkampioenen die door de stad Alexandrië werden voortgebracht. Over zijn verdere 
sportieve loopbaan is niets bekend. 
 
Eusebius, ad Olympiade 229 
 
Moretti (1957) no. 849, Decker (1991) 104 
 
NAAM    Epidauros  
STAD    Alexandrië 
SOCIALE STATUS   n.b. 
ONDERDE(E)L(EN)   ςτάδιον 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  ἄνδρεσ 
TIJD tweede kwart tweede eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   JA 
PERIODONEIKES   n.b. 
OVERWINNINGEN Olympia 
OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Egypte (?), Griekenland 
TITELS    n.b. 
CARRIEREDUUR   n.b. 
BIJNAAM    ὁ καὶ Ἀμμώνιοσ 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER Alexandrië 
BRON    Eusebius, ad Olympiade 229 
BIJZONDERHEDEN geen 
INSCRIPTIE(S)   n.b. 
OPGERICHT DOOR   n.v.t. 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD    n.b. 
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54. Eudaimon 
 
Sprinter uit Alexandrië, derde kwart tweede eeuw n. Chr. Eudaimon won in 169 n. Chr. de 
stadionloop bij de mannen in Olympia en werd om die reden opgenomen in de officiële lijst 
met Olympische overwinnaars die bij Eusebius is overgeleverd. Hij is één van de vele 
sprintkampioenen die door de stad Alexandrië werden voortgebracht. Over zijn verdere 
sportieve loopbaan is niets bekend. 
 
Eusebius, ad Olympiade 237 
 
Moretti (1957) no. 874, Decker (1991) 104 
 
NAAM    Eudaimon  
STAD    Alexandrië 
SOCIALE STATUS   n.b. 
ONDERDE(E)L(EN)   ςτάδιον 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  ἄνδρεσ 
TIJD derde kwart tweede eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   JA 
PERIODONEIKES   n.b. 
OVERWINNINGEN Olympia 
OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Egypte (?), Griekenland 
TITELS    n.b. 
CARRIEREDUUR   n.b. 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER Alexandrië 
BRON    Eusebius, ad Olympiade 237 
BIJZONDERHEDEN geen 
INSCRIPTIE(S)   n.b. 
OPGERICHT DOOR   n.v.t. 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD    n.b. 

 



283 

 

55. Eudaimon 
 
Bokser uit Egypte (vaderstad onbekend), eerste kwart derde eeuw n. Chr. Eudaimon is één 
van de vele atleten die door Philostratos ten tonele wordt gevoerd in diens Heroïkos, zoals 
bijvoorbeeld Aurelius Helix (no. 34) en Titus Aelius Aurelius Maron (no. 150). Volgens de 
redenaar werd Eudaimon in zijn eigen tijd bewonderd vanwege zijn grote 
uithoudingsvermogen, een niet onbelangrijke eigenschap voor boksers. Hij zou daarnaast 
een van de bezoekers zijn geweest van een orakelheiligdom nabij Troje, waar de held 
Protesilaos om raad en advies gevraagd kon worden. Op zijn vraag hoe nederlagen in de 
toekomst voorkomen konden worden, kreeg hij als antwoord ‘door de dood te verachten’ 
(κανάτου ἔφθ καταφρονῶν). Bij gebrek aan een overwinningscatalogus valt de sportieve 
carrière van Eudaimon op geen enkele wijze te reconstrueren. Gezien het feit dat hij door 
Philostratos wordt gememoreerd, ligt het wel voor de hand te veronderstellen dat hij een 
succesvolle en (bij het publiek) bekende atleet geweest is. Mogelijkerwijs is hij dezelfde 
persoon als de atleet Eudaimon die in een papyrustekst ‘ook wel Hermaios’ genoemd wordt. 
 
Philostratos, Heroïkos 15.7, P.Lond. 3.1159 
 
Berenson Maclean & Bradshaw Aitken (2003) 111, Newby (2005) 226, Grossardt (2006) 430 
 
NAAM    Eudaimon 
STAD    ?, Egypte 
SOCIALE STATUS   n.b. 
ONDERDE(E)L(EN)   πυγμι 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  n.b. 
TIJD eerste kwart derde eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   n.b. 
PERIODONEIKES   n.b. 
OVERWINNINGEN n.b. 
OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Egypte (?), Klein-Azië (?) 
TITELS    n.b. 
CARRIEREDUUR   n.b. 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER n.b. 
BRON    Philostratos, Heroïkos 15.7, P.Lond. 3.1159 
BIJZONDERHEDEN Eudaimon was een van de atleten die zich tijdens 

zijn loopbaan wendde tot de orakels van de held 
Protesilaos in het gebied rond Troje 

INSCRIPTIE(S)   n.b. 
OPGERICHT DOOR n.v.t. 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t. 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD    n.b. 
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56. Gaius Licinius Inventus 
 
Vechtsporter uit Smyrna, derde eeuw n. Chr. Inventus werd in Tralleis geëerd vanwege een 
overwinning in de lokale Pythische spelen. Hoewel hij voornamelijk als pankratiast actief 
geweest lijkt te zijn, was hij ook worstelaar en bokser. Op dat laatstgenoemde onderdeel 
bleef hij naar eigen zeggen tijdens zijn loopbaan ongeslagen, vermoedelijk eerder omdat hij 
bewust confrontaties met sterkere tegenstanders uit de weg ging dan dat hij in die discipline 
onverslaanbaar was. Zijn burgerschap van Alexandrië, Athene en Sparta doet vermoeden dat 
Inventus ook in die steden zeges heeft behaald. Hij was tevens xystarch voor het leven, een 
functie die hem door een onbekend gebleven keizer zal zijn toebedeeld. 
 
I.Tralleis 113 
 
NAAM    Gaius Licinius Inventus  
STAD    Smyrna 
SOCIALE STATUS   n.b. 
ONDERDE(E)L(EN)   παγκράτιον, πάλθ, πυγμι 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  παῖδεσ 
TIJD derde eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   NEE 
PERIODONEIKES   NEE 
OVERWINNINGEN 4: Tralleis, Alexandrië (?), Athene (?), Sparta (?) 
OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Klein-Azië, Griekenland (?), Egypte (?) 
TITELS πλειςτονίκθσ, παράδοξοσ, ἄλειπτοσ (als bokser) 
CARRIEREDUUR   n.b. 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  JA 
AMBTEN ‘levenslang xystarch’ (ξυςτάρχθσ διὰ βίου) 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER Smyrna, Alexandrië, Athene, Sparta, Tralleis 
BRON    I.Tralleis 113 
BIJZONDERHEDEN Inventus bleef naar eigen zeggen gedurende zijn 

carrière als bokser ongeslagen, een indrukwekkende 
claim die in de praktijk naar alle waarschijnlijkheid 
echter minder glorieus zal zijn geweest 

INSCRIPTIE(S)   JA, Tralleis 
OPGERICHT DOOR   atleet zelf (?) 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t. 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD    n.b. 
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57. Gaius Perelius Aurelius Alexander 
 
Pankratiast uit Thyateira, eerste kwart derde eeuw n. Chr. Alexander was een periodoneikes 
en werd door zijn vaderstad als gezant naar keizer Heliogabalus gestuurd om hem met 
succes ertoe te bewegen een plaatselijk festival de status van heilig kransfestival te verlenen. 
Hij onderhield vriendschappelijke banden met de consul en gouverneur van Noricum, 
Licinius Rufinus, en bekleedde het priesterambt van de lokale godheid Apollo Tyrimnaios. Na 
zijn carrière vervulde Alexander enkele hoge functies in de atletenvereniging en werd hij 
door de keizer benoemd tot directeur van de keizerlijke thermen in Rome. Op mozaïeken in 
Ostia en Puteoli staan twee van zijn vele gevechten met zijn tijdgenoten en directe 
concurrenten Aurelius Helix (no. 34) en Aurelius Zotikos (no. 43) afgebeeld, die getuigenis 
afleggen van de immense populariteit die topatleten in deze tijd genoten. Doordat er van 
Alexander geen overwinningscatalogus is overgeleverd, kan geen van zijn talrijke 
overwinningen buiten de periodos worden geïdentificeerd. 
 
TAM V 1017-1020, 1181 
 
Robert (1937) 119-123, Jones (1998), Gialanella (2000) 51-55, Golden (2004) 21 
  
NAAM    Gaius Perelius Aurelius Alexander 
STAD    Thyateira 
SOCIALE STATUS hoog: priester van de lokale god Apollo Tyrimnaios, 

contacten met de keizer en met consuls 
ONDERDE(E)L(EN)   παγκράτιον 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  ἄνδρεσ 
TIJD    eerste kwart derde eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   JA 
PERIODONEIKES   JA 
OVERWINNINGEN periodos 
OVERIGE DEELNAMES  Eusebeia in Puteoli (nederlaag tegen Helix?) 
AGONISTISCHE REGIO’S  Klein-Azië, Griekenland, Italië 
TITELS    περιοδονείκθσ, ἄλειπτοσ, ἐνδόξωσ 
CARRIEREDUUR   4+  
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  JA 
AMBTEN ἀρχιερεὺσ τοῦ ςφνπαντοσ ξυςτοῦ διὰ βίου, 

ξυςτάρχθσ, ἐπὶ βαλανείων τοῦ εβαςτοῦ 
BOULEUTES   Thyateira (?) 
BURGER    Thyateira, Rome  
BRON TAM V 1017-1020, 1181 
BIJZONDERHEDEN Alexander staat afgebeeld op twee mozaïeken in 

Ostia en Puteoli, samen met zijn tegenstrevers 
Aurelius Helix en Aurelius Zotikos 

INSCRIPTIE(S)   JA, Thyateira 
OPGERICHT DOOR Pollios Euboulos, agonotheet van de Asklepieia 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t.  
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD    JA, maar verloren gegaan 
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58. Gerenos 
 
Worstelaar uit Naukratis (Egypte), eerste kwart derde eeuw n. Chr. Na zijn overwinning in 
Olympia (vermoedelijk in 209 n. Chr.) stortte Gerenos zich gedurende twee dagen in het 
feestgedruis, ten gevolge waarvan hij oververmoeid en uit vorm raakte. Desondanks liet zijn 
trainer hem de volgende morgen toch weer opdraven voor een uitputtende training, die 
hem uiteindelijk fataal zou worden. Voor Philostratos illustreert het sterfgeval van Gerenos 
de gevaren die uitgingen van een in zijn tijd veel geprezen trainingsmethode, waarin gewerkt 
werd volgens een vierdaagse cyclus die op vaste tijden fysiek zware trainingen voorschreef. 
Verdere details over zijn sportieve loopbaan zijn niet overgeleverd. 
  
Philostratos, Gymnastikos 54 
 
Moretti (1987) no. 907, Poliakoff (1987) 17, Golden (2004) 70 
 
NAAM    Gerenos   
STAD    Naukratis (Egypte) 
SOCIALE STATUS   n.b. 
ONDERDE(E)L(EN)   πάλθ 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  n.b. 
TIJD eerste kwart derde eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   JA 
PERIODONEIKES   n.b. 
OVERWINNINGEN Olympia 
OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Egypte (?), Griekenland 
TITELS    n.b. 
CARRIEREDUUR   n.b. 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER    Naukratis 
BRON Philostratos, Gymnastikos 54 
BIJZONDERHEDEN Gerenos stierf kort na zijn Olympische overwinning 

in 209 n. Chr. doordat zijn trainer vasthield aan een 
rigide trainingsschema 

INSCRIPTIE(S)   n.b. 
OPGERICHT DOOR   n.v.t. 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t. 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD    n.b. 
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59. Glykon, zoon van Glykon 
 
(Ex-)atleet uit Thyateira, laatste kwart tweede eeuw n. Chr. Glykon behaalde gedurende zijn 
loopbaan enkele overwinningen in heilige kransfestivals (in een niet bekende discipline), als 
gevolg waarvan hij het recht had om zich met de agonistische eretitel van παράδοξοσ te 
tooien. Bij gebrek aan een overgeleverde zegecatalogus zijn exacte details hieromtrent niet 
bekend. Na zijn sportieve carrière werd hij trainer en penningmeester van het atletengilde, 
in welke hoedanigheid hij in 194 n. Chr. getuigenis aflegde van de toetreding van de 
Egyptische bokser Herminos (no. 35) tot de beroepsvereniging. Glykon is, net als [? 
K..kta]benos (no. 120), een goed voorbeeld van de wijze waarop een atleet na het 
beëindigen van zijn actieve loopbaan in diverse functies betrokken kon blijven bij de sport. 
 
Frisch (1986) no. 6, r. 94 
 
NAAM    Glykon 
STAD    zoon van Glykon 
SOCIALE STATUS   n.b. 
ONDERDE(E)L(EN)   n.b. 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  n.b. 
TIJD laatste kwart tweede eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   NEE 
PERIODONEIKES   NEE 
OVERWINNINGEN n.b. 
OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  n.b. 
TITELS    παράδοξοσ 
CARRIEREDUUR   n.b. 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  JA 
AMBTEN penningmeester van de atletenvereniging 

(ἀργυροταμίασ εὶερᾶσ ξυςτικῆσ περιπολιςςτικῆσ 
ςυνόδου) 

BOULEUTES   n.b. 
BURGER Thyateira 
BRON    Frisch (1986) no. 6, r. 94 
BIJZONDERHEDEN Glykon laat zien op welke wijze een atleet na 

beëindiging van zijn actieve loopbaan betrokken kon 
blijven bij de sport 

INSCRIPTIE(S)   n.b. 
OPGERICHT DOOR   n.v.t. 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t. 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD    n.b. 
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60. Heliodoros, ὁ καὶ Σρωςιδάμασ 
 
Sprinter uit Alexandrië, eerste kwart derde eeuw n. Chr. Heliodoros won de stadionloop 
tijdens de Olympische spelen van 213 en 217 n. Chr. en is daarmee de laatste bekende 
winnaar die op de lijst van Eusebius voorkomt. Gezien zijn successen in Olympia moet hij 
gedurende zijn carrière nog meer vooraanstaande festivals hebben gewonnen, maar zoals in 
veel gevallen verhindert het gebrek aan een overwinningscatalogus ook bij Heliodoros de 
exacte reconstructie van zijn sportieve loopbaan. De betekenis van zijn bijnaam laat zich niet 
achterhalen. 
 
Eusebius, ad Olympiade 248, 249 
 
NAAM    Heliodoros  
STAD    Alexandrië 
SOCIALE STATUS   n.b. 
ONDERDE(E)L(EN)   ςτάδιον 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  ἄνδρεσ 
TIJD eerste kwart derde eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   JA (2x) 
PERIODONEIKES   n.b. 
OVERWINNINGEN Olympia (2) 
OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Egypte (?), Griekenland 
TITELS    n.b. 
CARRIEREDUUR   5+ 
BIJNAAM    ὁ καὶ Σρωςιδάμασ 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER    Alexandrië 
BRON Eusebius, ad Olympiade 248, 249 
BIJZONDERHEDEN Heliodoros is de laatste ons bekende winnaar van de 

stadionloop in Olympia en won die discipline 
tweemaal achtereen 

INSCRIPTIE(S)   n.b. 
OPGERICHT DOOR   n.v.t. 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t. 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD    n.b. 

 



289 

 

61. Herakleides 
 
Bokser uit Alexandrië, laatste kwart eerste eeuw n. Chr. Herakleides doorzag in 93 n. Chr. het 
bedrog van zijn eerder gememoreerde stadsgenoot – en directe concurrent – Apollonios 
Rhantes (no. 25), die zijn verlate aankomst rechtvaardigde door te stellen dat hij op de 
Egeïsche Zee was opgehouden door tegenwind. In werkelijkheid had hij de voorafgaande 
periode diverse prijsspelen afgelopen in Ionië, hetgeen Herakleides aan de Eleërs vertelde. 
Vervolgens werd hem de krans akoniti (zonder strijd) toegekend, waarop Apollonios zijn 
handwindselen omdeed en zijn stadsgenoot te lijf ging. Hoewel anekdotisch van aard valt in 
dit verhaal van Pausanias een glimp op te vangen van de soms vijandige onderlinge 
verstandhoudingen tussen atleten (zie hoofdstuk 4). Tegelijkertijd laat de betreffende 
passage zien hoeveel belang er werd gehecht aan een Olympische overwinning. Niet zonder 
reden, want deze was in hoge mate bepalend voor de ‘marktwaarde’ van een atleet en als 
zodanig van grote invloed op diens verdere carrière. Herakleides is verder nergens anders 
geattesteerd. 
 
Pausanias 5.21.12-14 
 
NAAM    Herakleides 
STAD    Alexandrië 
SOCIALE STATUS   n.b. 
ONDERDE(E)L(EN)   πυγμι 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  ἄνδρεσ (?) 
TIJD laatste kwart eerste eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   JA 
PERIODONEIKES   n.b. 
OVERWINNINGEN Olympia 
OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Egypte (?), Griekenland  
TITELS    n.b. 
CARRIEREDUUR   n.b. 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER    Alexandrië 
BRON Pausanias 5.21.12-14 
BIJZONDERHEDEN Herakleides won in 93 n. Chr. het boksen in Olympia 

akoniti, doordat hij het bedrog van zijn stadsgenoot 
Apollonios ontmaskerde 

INSCRIPTIE(S)   n.b. 
OPGERICHT DOOR   n.v.t. 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t. 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD    n.b. 
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62. Heras 
 
Pankratiast uit Laodikeia (Carië), tweede kwart eerste eeuw n. Chr. Heras is het onderwerp 
van een epigram van de hand van Philippus van Thessaloniki. Daarin worden zijn prominente 
overwinningen in onder meer Olympia, Delphi en Nikopolis bezongen, alsmede zijn tot de 
verbeelding sprekende lichaamskracht. Philippus noemt hem ‘een tweede Atlas’ (ὡσ 
῎Ατλαντα εφτερον) en een atleet met ‘stevig gebouwde ledematen’ (ςτερρόγυιον) en ‘een 
buik als een stier’ (ταυρογάςτορα). Zijn overige overwinningen waren naar verluidt ‘zo talrijk 
als de zandkorrels van Libië’ (καὶ τὴν Λίβυςςαν ἐξαρικμθςεισ κόνιν).Van Heras is geen ere-
inscriptie overgeleverd, zodat zijn loopbaan verder niet kan worden gereconstrueerd. De 
verwijzing naar zijn zege in de Aktische spelen van Nikopolis voorziet wel in een terminus 
post quem voor zijn carrière, aangezien dit festival voor het eerst in het jaar 27 v. Chr. werd 
georganiseerd. 
 
Anthologia Palatina 16.52 
 
Golden (2004) 80-81 
 
NAAM    Heras 
STAD    Laodikeia (Carië) 
SOCIALE STATUS   n.b. 
ONDERDE(E)L(EN)   παγκράτιον 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  ἄνδρεσ (?) 
TIJD tweede kwart eerste eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   JA 
PERIODONEIKES   n.b. 
OVERWINNINGEN 7+: Smyrna, Pergamon, Delphi, Korinthe, Elis, Argos, 

Nikopolis; overige overwinningen (‘zo talrijk als de 
zoutkorrels van Libië’) 

OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Klein-Azië, Griekenland 
TITELS    n.b. 
CARRIEREDUUR   n.b. 
BIJNAAM ‘een tweede Atlas’ (ὡσ ῎Ατλαντα εφτερον) 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER Laodikeia 
BRON    Anthologia Palatina 16.52 
BIJZONDERHEDEN Heras wordt in een epigram van Philippus van 

Thessaloniki geprezen als ‘een tweede Atlas’ en 
getypeerd als een krachtpatser pur sang 

INSCRIPTIE(S)   n.b. 
OPGERICHT DOOR   n.v.t. 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t. 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD    n.b. 
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63. Heron 
 
Sprinter uit Alexandrië, laatste kwart tweede eeuw n. Chr. Heron won in 185 n. Chr. de 
stadionloop bij de mannen in Olympia en werd om die reden opgenomen in de officiële lijst 
met Olympische overwinnaars die bij Eusebius is overgeleverd. Hij is één van de vele 
sprintkampioenen die door de stad Alexandrië werden voortgebracht. Over zijn verdere 
sportieve loopbaan is niets bekend. 
 
Eusebius, ad Olympiade 241 
 
Moretti (1957) no. 886, Decker (1991) 104 
 
NAAM    Heron  
STAD    Alexandrië 
SOCIALE STATUS   n.b. 
ONDERDE(E)L(EN)   ςτάδιον 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  ἄνδρεσ 
TIJD laatste kwart tweede eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   JA 
PERIODONEIKES   n.b. 
OVERWINNINGEN Olympia 
OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Egypte (?), Griekenland 
TITELS    n.b. 
CARRIEREDUUR   n.b. 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER Alexandrië 
BRON    Eusebius, ad Olympiade 241 
BIJZONDERHEDEN geen 
INSCRIPTIE(S)   n.b. 
OPGERICHT DOOR   n.v.t. 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD    n.b. 
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64. Isarion 
 
Sprinter uit Alexandrië, eerste kwart tweede eeuw n. Chr. Isarion won in 117 n. Chr. de 
stadionloop bij de mannen in Olympia en werd om die reden opgenomen in de officiële lijst 
met Olympische overwinnaars die bij Eusebius is overgeleverd. Hij is één van de vele 
sprintkampioenen die door de stad Alexandrië werden voortgebracht. Over zijn verdere 
sportieve loopbaan is niets bekend. 
 
Eusebius, ad Olympiade 224 
 
Moretti (1957) no. 836, Decker (1991) 104 
 
NAAM    Isarion  
STAD    Alexandrië 
SOCIALE STATUS   n.b. 
ONDERDE(E)L(EN)   ςτάδιον 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  ἄνδρεσ 
TIJD eerste kwart tweede eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   JA 
PERIODONEIKES   n.b. 
OVERWINNINGEN Olympia 
OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Egypte (?), Griekenland 
TITELS    n.b. 
CARRIEREDUUR   n.b. 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER Alexandrië 
BRON    Eusebius, ad Olympiade 224 
BIJZONDERHEDEN geen 
INSCRIPTIE(S)   n.b. 
OPGERICHT DOOR   n.v.t. 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD    n.b. 
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65. Isidoros 
 
Sprinter uit Alexandrië, eind tweede eeuw n. Chr. Isidoros won tweemaal achterelkaar de 
Olympische stadionloop, in 193 en 197 n. Chr. Net als bij veel van de door Eusebius 
genoemde winnaars is ook van hem verder niets bekend, terwijl hij als tweevoudig 
Olympioneikes ongetwijfeld een grote reputatie genoot in zijn eigen tijd en vele andere 
vooraanstaande overwinningen moet hebben behaald. 
 
Eusebius, ad Olympiade 244, 245 
 
NAAM    Isidoros     
STAD    Alexandrië 
SOCIALE STATUS   n.b. 
ONDERDE(E)L(EN)   ςτάδιον 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  mannen 
TIJD eind tweede eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   JA 
PERIODONEIKES   n.b. 
OVERWINNINGEN Olympia (2) 
OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Egypte (?), Griekenland 
TITELS    n.b. 
CARRIEREDUUR   5+ 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER Alexandrië 
BRON    Eusebius, ad Olympiade 244, 245 
BIJZONDERHEDEN Isidoros won tweemaal achterelkaar de Olympische 

stadionloop 
INSCRIPTIE(S)   n.b. 
OPGERICHT DOOR   n.v.t. 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t 
BEELD    n.b. 
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66. Joannes 
 
Worstelaar uit Smyrna, laatste kwart vierde eeuw n. Chr. Joannes, die in al zijn wedstrijden 
nooit gevloerd werd (ἀπτωτοσ), werd met een standbeeld en een ere-inscriptie geëerd door 
de keizers Valentinianus II, Theodosius en Arcadius. Zij vonden dat hij vanwege zijn sportieve 
prestaties het verdiende om ‘stralend te midden van allen zichtbaar te zijn’. Het monument 
stond opgesteld op het terrein van de curia athletarum, het hoofdgebouw van de 
atletenvereniging in Rome nabij de Thermen van Trajanus. Het valt bij gebrek aan ander 
bronnenmateriaal echter niet te achterhalen welke wedstrijden hij precies gewonnen heeft. 
Dit is spijtig, aangezien een dergelijke getuigenis licht zou hebben kunnen werpen op het al 
dan niet tot een late datum voortbestaan van de diverse vooraanstaande festivals. Het 
eerbetoon aan Joannes vormt andermaal het bewijs dat de Griekse atletiek een langer leven 
beschoren was dan vaak gedacht wordt en dat de proclamatie van het christendom tot 
staatsgodsdienst geen abrupt einde maakte aan de agonistische sportcultuur. 
 
CIL VI 10153 
 
NAAM    Joannes     
STAD    Smyrna 
SOCIALE STATUS   n.b. 
ONDERDE(E)L(EN)   πάλθ 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  n.b. 
TIJD laatste kwart vierde eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   n.b. 
PERIODONEIKES   n.b. 
OVERWINNINGEN n.b. 
OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Klein-Azië, Griekenland (?), Italië (?) 
TITELS    ἀπτωτοσ 
CARRIEREDUUR   n.b. 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER Smyrna 
BRON    CIL VI 10153 
BIJZONDERHEDEN Joannes werd in Rome met een monument geëerd 

door de keizers Valentinianus II, Theodosius en 
Arcadius. Dit eerbetoon laat zien dat de Griekse 
atletiek eind vierde eeuw n. Chr. nog altijd 
populariteit genoot 

INSCRIPTIE(S)   JA, Rome 
OPGERICHT DOOR Keizers Valentinianus II, Theodosius en Arcadius 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t. 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD    JA, maar verloren gegaan 
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67. Kallikrates, zoon van Diogenes 
 
Pankratiast uit Aphrodisias (Carië), eerste helft tweede eeuw n. Chr. Kallikrates moest zijn 
carrière vroegtijdig beëindigen vanwege een schouderblessure. Dergelijk lichamelijk 
ongemak moet in de keizertijd op grote schaal zijn voorgekomen. Hij werd omwille van zijn 
sportieve verdiensten omzichtig geprezen (hij zou alle antieke atleten in fysiek opzicht 
hebben overtroffen) door de atletenvereniging, die er middels een decreet bij zijn vaderstad 
op aandrongen om hem ook daar een standbeeld en ere-inscripties toe te kennen. De 
vereniging had er op dat moment al voor gezorgd dat dergelijke eerbewijzen in Ephese 
waren opgesteld. 
 
I.Eph. 11 
 
Roueché (1993) nos. 89, 90 
 
NAAM    Kallikrates 
STAD    Aphrodisias (Carië) 
SOCIALE STATUS   zoon van Diogenes 
ONDERDE(E)L(EN)   παγκράτιον 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  παῖδεσ (?),ἄνδρεσ 
TIJD eerste helft tweede eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   NEE 
PERIODONEIKES   NEE 
OVERWINNINGEN n.b. 
OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  n.b. 
TITELS    ἱερονίκθσ, πλειςτονίκθσ 
CARRIEREDUUR   n.b. 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  NEE 
AMBTEN n.v.t. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER    Aphrodisias, Ephese (?) 
BRON I.Eph. 11 
BIJZONDERHEDEN Uit een eredecreet van de atletenvereniging blijkt 

dat Kallikrates zijn carrière vroegtijdig moest 
beëindigen vanwege een schouderblessure 

INSCRIPTIE(S)   JA, Aphrodisias 
OPGERICHT DOOR   raad en volk 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t. 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD JA, zowel in Ephese als Aphrodisias, maar in beide 

gevallen verloren gegaan 
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68. Kandidianos 
 
Bokser uit Aphrodisias (Carië), tweede kwart derde eeuw n. Chr. Kandidianos was een 
periodoneikes en Aktioneikes en werd voor zijn sportieve verdiensten in zijn vaderstad 
geëerd met een levensgroot standbeeld, dat op het podium van het theater stond opgesteld. 
In dit uitzonderlijke geval zijn zowel de ere-inscriptie als het beeld zelf (deels) bewaard 
gebleven (thans in het museum van Geyre/Aphrodisias). Bij gebrek aan een conventionele 
overwinningscatalogus vallen er geen verdere details over zijn carrière te geven, hoewel op 
basis van zijn eretitels vaststaat dat hij een voorname atleet was. Kandidianos was naar alle 
waarschijnlijk een tijdgenoot van de eveneens uit Aphrodisias afkomstige bokser Piseas (no. 
116), wiens beeltenis ook in het lokale theater was opgesteld. 
 
Roueché (1993) no. 74 
 
Newby (2005) 257-259 (met afbeelding), van Voorhis (2008) 230-252 
 
NAAM    Kandidianos 
STAD    Aphrodisias (Carië) 
SOCIALE STATUS   n.b. 
ONDERDE(E)L(EN)   πυγμι 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  n.b. 
TIJD tweede kwart derde eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   JA 
PERIODONEIKES   JA 
OVERWINNINGEN periodos, Nikopolis 
OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Klein-Azië (?), Griekenland 
TITELS    περιοδονείκθσ, Ἀκτιονείκθσ 
CARRIEREDUUR   n.b. 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER n.b. 
BRON    Roueché (1993) no. 74 
BIJZONDERHEDEN Van Kandidianos zijn zowel de ere-inscriptie als zijn 

levensgrote standbeeld overgeleverd 
INSCRIPTIE(S)   JA, Aphrodisias 
OPGERICHT DOOR   n.b. 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t. 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD JA, Aphrodisias (thans in het museum van 

Geyre/Aphrodisias) 
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69. Lucius Iulius Nikostratos 
 
Worstelaar uit Sardis, keizertijd (exacte datering niet mogelijk). Nikostratos won als knaap de 
Koina Asias, vermoedelijk in zijn vaderstad. Om die reden noemde hij zich asioneikes, een 
eretitel met weinig status die aangeeft dat hij op dat moment (nog) geen grote successen 
behaald had. Hij is een van de weinige atleten die zich op deze titel laat voorstaan. 
Vermoedelijk werd Nikostratos in Korinthe met een monument geëerd omdat hij tijdens de 
Isthmische spelen overleden was. Verdere informatie omtrent zijn sportieve carrière is niet 
bekend. 
 
IG IV 206 
 
NAAM    Lucius Iulius Nikostratos 
STAD    Sardis 
SOCIALE STATUS   n.b. 
ONDERDE(E)L(EN)   πάλθ 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  παῖδεσ 
TIJD keizertijd 
OLYMPIONEIKES   n.b. 
PERIODONEIKES   n.b. 
OVERWINNINGEN Sardis (?) 
OVERIGE DEELNAMES  Korinthe (?) 
AGONISTISCHE REGIO’S  Klein-Azië, Griekenland 
TITELS    ἀςιονείκθσ 
CARRIEREDUUR   n.b. 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER Sardis, Rome 
BRON    IG IV 206 
BIJZONDERHEDEN Nikostratos is één van de weinige atleten uit de 

keizertijd die zich met de weinig prestigieuze titel 
asioneikes tooit 

INSCRIPTIE(S)   JA, Korinthe 
OPGERICHT DOOR   n.b. 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t. 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD    n.b. 
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70. Lucius Septimius Aurelius Serapion 
 
Sprinter uit Alexandrië, eerste helft derde eeuw n. Chr. Serapion werd op een zeker moment 
(na 221 n. Chr.) Olympisch kampioen op een hardloopnummer, vermoedelijk de stadionloop. 
Hij staat hiermee in een lange traditie van Olympische sprintkampioenen die door de stad 
Alexandrië werden voortgebracht. Hij is daarnaast de enige hardloper waarvan bekend is dat 
hij de ‘volledige periodos’ heeft gewonnen, d.w.z. zowel de ἀρχαία περίοδοσ in Griekenland 
als de ‘nieuwe periodos’ (de Italische en west-Griekse tour). Op een zeker moment werd hij 
ook tot xystarch benoemd, mogelijkerwijs bij één of meerdere spelen in Athene. Het is niet 
waarschijnlijk dat hij dezelfde sprinter is als de Alexandrijn Serapion (I.Eph. 4113) die een 
overwinning behaalde tijdens de 457

ste
 Olympia van Ephese en voor die prestatie ter plaatse 

met een inscriptie werd geëerd.  
 
SEG 34.176 
 
Geagan (1984), Decker (1991) 104 
 
NAAM    Lucius Septimius Aurelius Serapion  
STAD    Alexandrië 
SOCIALE STATUS   n.b. 
ONDERDE(E)L(EN)   ςτάδιον 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  ἄνδρεσ 
TIJD eerste helft derde eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   JA 
PERIODONEIKES   JA 
OVERWINNINGEN Olympia, overige spelen uit de periodos teleios, 

Athene (2) 
OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Egypte (?), Griekenland, Italië 
TITELS    περιοδονίκθσ τζλειοσ 
CARRIEREDUUR   4+ 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  JA 
AMBTEN xystarch bij spelen in Athene (?) 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER Alexandrië, Rome 
BRON    SEG 34.176 
BIJZONDERHEDEN Serapion is één van de weinige atleten waarvan 

bekend is dat ze de ‘volledige periodos’ (periodos 
teleios) gewonnen hebben 

INSCRIPTIE(S)   JA, Athene 
OPGERICHT DOOR   n.b. 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.b. 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD    n.b. 
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71. Lucius Septimius Flavianus Flavillianus 
 
Vechtsporter uit Oenoanda (Lycië), eerste helft derde eeuw n. Chr. Flavillianus, een telg uit 
de vooraanstaande Romeinse familie van de Licinniani, begon zijn sportieve carrière met 
overwinningen in een lokaal festival. Vervolgens heeft hij de stap naar het ‘internationale’ 
niveau kunnen maken, zij het dat de absolute top voor hem niet was weggelegd. 
Overwinningen in Argos, Athene en Neapolis behoorden desalniettemin tot zijn grootste 
successen. De vijf inscripties waarin Flavillianus genoemd wordt, maken het mogelijk om een 
gedetailleerd beeld van zijn loopbaan te krijgen. Hij is een goed voorbeeld van de geleidelijke 
wijze waarop een atletiekcarrière door velen zal zijn opgebouwd, via deelname aan lokale 
festivals naar de grotere en meer prestigieuze spelen. Hij zal, net als veel van zijn 
standgenoten, vermoedelijk bij het bereiken van de volwassen leeftijd de Griekse atletiek 
vaarwel hebben gezegd ten faveure van een politieke carrière. Dit zou verklaren waarom er 
van hem geen overwinningen in de mannencategorie zijn overgeleverd. 
 
Een recente vondst uit Oenoanda maakt melding van een postume heldencultus voor 
Flavillianus ter plaatse, als dank voor weldaden in Hierapolis en zijn vaderstad. Meest in het 
oog springend was het feit dat hij een deel van de bevoorrading van legerrekruten in Syrië 
(ten behoeve van de strijd tegen de Sassaniden), oorspronkelijk een taak van de stadsraad 
van Oenoanda en de magistraten, op zich nam en het geheel uit eigen middelen bekostigde. 
Een weldaad van een dergelijke omvang toont andermaal de prominente positie van 
Flavillianus en zijn familie. 
 
IGR 3.500, Hall & Millner (1994) nos. 5, 30, 31, 32 
 
Pleket (1998) 158-159, Van Nijf (2001) 322-323, Milner (2007) 
 
NAAM    Lucius Septimius Flavianus Flavillianus 
STAD    Oenoanda 
SOCIALE STATUS prominente familie; zijn vader Flavius Diogenes 

bekleedde het prestigieuze ambt van Lyciarch 
ONDERDE(E)L(EN)   πάλθ, παγκράτιον 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  παῖδεσ 
TIJD eerste helft derde eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   NEE 
PERIODONEIKES   NEE 
OVERWINNINGEN 9: Oenoanda (4), Athene, Laodikeia, Argos, Ephese, 

Neapolis 
OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Klein-Azië, Griekenland, Italië 
TITELS    ἱερονίκθσ, πλειςτονίκθσ, παράδοξοσ 
CARRIEREDUUR   n.b. 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER    Oenoanda, Balboura, Tlos, Rome 
BRON IGR 3.500, Hall & Millner (1994) nos. 5, 30, 31, 32 
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BIJZONDERHEDEN Flavillianus is bekend uit vijf inscripties die het 
mogelijk maken om de opbouw van zijn sportieve 
carrière te volgen. Een recente vondst maakt 
melding van een postume heldencultus in zijn 
vaderstad, als dank voor een vrijwillig ondernomen 
liturgie ten behoeve van de strijd tegen de 
Sassaniden 

INSCRIPTIE(S)   JA, Oenoanda (5) 
OPGERICHT DOOR   volk, raad en gerousia 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t. 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD    JA (meerdere), maar verloren gegaan 
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72. Lucius Septimius Theronides 
 
Vechtsporter (?) uit Patara (Lycië), begin derde eeuw n. Chr. Theronides heeft op zijn fraaie 
sarcofaag (zie afbeelding) middels ‘prijskronen’ laten afbeelden bij welke festivals hij 
gedurende zijn carrière heeft weten te zegevieren. Hij had als atleet waarschijnlijk een 
beperkte actieradius en behaalde onder meer zeges bij nabootsingen van de Olympische, 
Pythische, Kapitolijnse en Aktische spelen. Als παράδοξοσ moet hij bij één van die 
gelegenheden twee onderdelen of in twee leeftijdsklassen gewonnen hebben. Zijn 
grafschrift vermeldt dat, op straffe van een boete van 1000 denarii, alleen zijn kinderen in de 
sarcofaag mochten worden bijgezet. 
 
Işkan (2002) 145-164 [ed. pr.], SEG 53.1448 
 
NAAM    Lucius Septimius Theronides 
STAD    Patara (Lycië) 
SOCIALE STATUS   n.b. 
ONDERDE(E)L(EN)   vechtsport (?), discipline onbekend 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  n.b. 
TIJD begin derde eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   NEE 
PERIODONEIKES   NEE 
OVERWINNINGEN 11+: tijdens diverse ‘spin-offs’ van prominente 

festivals in niet bij naam genoemde steden 
OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S Klein-Azië, Bithynië, Cappadocië, Lycië, Pamphylië 
TITELS    παράδοξοσ 
CARRIEREDUUR   n.b. 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER Patara (?), Rome 
BRON    Işkan (2002) 145-164 [ed. pr.], SEG 53.1448 
BIJZONDERHEDEN Bij recente opgravingen werd de sarcofaag van 

Theronides gevonden met daarop vermeld zijn 
overwinningen 

INSCRIPTIE(S)   JA, Patara (op sarcofaag) 
OPGERICHT DOOR   nabestaanden 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t. 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD    n.b. 
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Sarcofaag van de atleet Lucius Septimius Theronides uit Patara, thans in 
het museum van Antalya (foto: auteur) 
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73. Lucius Silicius Firmus Mandrogenes 
 
Pankratiast uit Magnesia ad Maeandrum, eerste kwart derde eeuw n. Chr. Mandrogenes 
wordt genoemd als periodoneikes (vermoedelijk rond 213 of 217 n. Chr.) in een ere-inscriptie 
die voor zijn zoon Silicius Hierokles, een worstelaar met zeges in heilige kransspelen en 
stadssecretaris, was opgericht door diens zuster Silicia Chairemonis. Mandrogenes’ moeder, 
die van aristocratische huize afkomstig was, huurde na de dood van haar man een trainer in 
voor haar zoon. Volgens Philostratos schreef die man haar een brief, waarin hij stelde dat zij 
een bericht over de dood van haar zoon wel moest geloven, in tegenstelling tot nieuws over 
een nederlaag van hem. Om zijn moeder niet te bedriegen en zijn trainer niet te laten 
hoeven liegen, legde Mandrogenes een ongekende volharding aan de dag die 
spreekwoordelijk werd. Mogelijkerwijs is hij alleen in zijn jonge jaren als atleet actief 
geweest, waarna hij – zoals velen uit zijn milieu – een politieke carrière vervolgde. Wel was 
hij later als xystarch actief. 
 
I.Magn. 199, Philostratos, Gymnastikos 23 
 
Golden (2004) 153 
 
NAAM    Lucius Silicius Firmus Mandrogenes 
STAD    Magnesia ad Maeandrum 
SOCIALE STATUS   prominente familie 
ONDERDE(E)L(EN)   παγκράτιον 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  παῖδεσ 
TIJD eerste kwart derde eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   JA 
PERIODONEIKES   JA 
OVERWINNINGEN periodos 
OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Klein-Azië (?), Griekenland, 
TITELS    περιοδονείκθσ, ἄλειπτοσ 
CARRIEREDUUR   4+ 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  JA 
AMBTEN xystarch 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER    Magnesia ad Maeandrum, Rome 
BRON I.Magn. 199 
BIJZONDERHEDEN Mandrogenes wordt genoemd in een ere-inscriptie 

ter ere van zijn zoon Silicius Hierokles, een 
worstelaar (ἱερονίκθσ, παράδοξοσ) 

INSCRIPTIE(S)   JA, Magnesia 
OPGERICHT DOOR Silicia Chairemonis, dochter van Mandrogenes, ter 

ere van haar broer Silicius Hierokles 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t. 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD    n.b. 
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74. Lukas 
 
Sprinter uit Alexandrië, tweede kwart tweede eeuw n. Chr. Lukas won in 133 n. Chr. de 
stadionloop bij de mannen in Olympia en werd om die reden opgenomen in de officiële lijst 
met Olympische overwinnaars die bij Eusebius is overgeleverd. Hij is één van de vele 
sprintkampioenen die door de stad Alexandrië werden voortgebracht. Over zijn verdere 
sportieve loopbaan is niets bekend. 
 
Eusebius, ad Olympiade 228 
 
Moretti (1957) no. 848, Decker (1991) 104 
 
NAAM    Lukas  
STAD    Alexandrië 
SOCIALE STATUS   n.b. 
ONDERDE(E)L(EN)   ςτάδιον 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  ἄνδρεσ 
TIJD tweede kwart tweede eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   JA 
PERIODONEIKES   n.b. 
OVERWINNINGEN Olympia 
OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Egypte (?), Griekenland 
TITELS    n.b. 
CARRIEREDUUR   n.b. 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER Alexandrië 
BRON    Eusebius, ad Olympiade 228 
BIJZONDERHEDEN geen 
INSCRIPTIE(S)   n.b. 
OPGERICHT DOOR   n.v.t. 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD    n.b. 
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75. Marcus Alfidios 
 
Worstelaar (?) uit Elaea of Pergamon, eerste eeuw n. Chr. Alfidios was een talentvolle atleet 
die al op jonge leeftijd wedstrijden uit de periodos en andere kransspelen had weten te 
winnen. Hij was hard op weg om periodoneikes te worden toen hij onverwachts stierf tijdens 
de Sebasta in Neapolis. Over zijn doodsoorzaak wordt niet in specifieke bewoordingen 
gesproken. Het kwam veelvuldig voor dat atleten in het stadion aan hun verwondingen 
bezweken, maar in het geval van Alfidios kan het ook zijn dat hij door ziekte of een ongeluk 
overleed. Hij werd met alle mogelijke eer begraven door zijn collega’s van de vereniging van 
heilige kranswinnaars, die na afloop van de uitvaart een troostdecreet opstelden waarin ze 
hun oprechte verdriet lieten doorklinken en Alfidios vanwege zijn sportieve en morele 
kwaliteiten omzichtig hebben geprezen. Ze lieten hun officiële verklaring uitgaan naar diens 
vaderstad, alwaar deze in steen werd gegraveerd. 
 
Bean (1965) no. 2 [ed. pr.] 
 
Robert (1968a) 406-417, Merkelbach (1975) 146-148, König (2005) 130-131 
 
NAAM    Marcus Alfidios 
STAD    Elaea of Pergamon 
SOCIALE STATUS   n.b. 
ONDERDE(E)L(EN)   πάλθ (?) 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  n.b. 
TIJD eerste eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   NEE 
PERIODONEIKES   NEE 
OVERWINNINGEN bij diverse krans- en prijsspelen en enkele niet nader 

genoemde festivals uit de periodos 
OVERIGE DEELNAMES Sebasta in Neapolis (overleden tijdens deelname?) 
AGONISTISCHE REGIO’S  Klein-Azië, Griekenland, Italië 
TITELS    n.b. 
CARRIEREDUUR   n.b. 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  NEE 
AMBTEN n.v.t. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER Elaea of Pergamon, Rome 
BRON    Bean (1965) no. 2 [ed.pr.] 
BIJZONDERHEDEN Alfidios was een veelbelovende atleet wiens carrière 

vroegtijdig tot een einde kwam toen hij stierf tijdens 
de Sebasta in Neapolis. Hij werd ter plaatse met alle 
mogelijke eer door zijn collega’s begraven en geëerd 
met een decreet en standbeelden 

INSCRIPTIE(S)   JA, Elaea of Pergamon 
OPGERICHT DOOR de vereniging van winnaars in heilige kransspelen en 

trainers 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t. 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD JA, meerdere, maar allen verloren gegaan 
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76. Marcus Aurelius *…os+ 
 
Langeafstandsloper uit Aphrodisias (Carië), eerste kwart derde eeuw n. Chr. Marcus Aurelius 
*…os+, afkomstig uit een gegoede familie, behaalde enkel overwinningen in tweederangs 
festivals in Bithynië en lijkt alleen in Klein-Azië als atleet actief te zijn geweest. Hij wordt in 
zijn ere-inscriptie weliswaar geëerd als Pythioneikes en Aktioneikes, maar gezien zijn verdere 
erelijst is er alle reden om aan te nemen dat die beide titels voortkomen uit zeges in 
regionale isopythische en isaktische spelen, en niets van doen hebben met de originele 
spelen in Delphi en Nikopolis (contra Moretti en Weir). Voorts valt zijn veelzijdigheid op, 
want hij won naast de dolichos ook bij enkele spelen de diaulos en hoplitodromos. 
Vermoedelijk heeft hij zich gedurende zijn sportieve loopbaan hierin gespecialiseerd. Het bij 
de ere-inscriptie behorende standbeeld van *…os+ werd opgericht door diens pleegbroer 
Antidorides. 
 
BCH (1885) 68-71 [ed. pr.], SEG 14.733 
 
Moretti (1953) no. 80, Roueché (1993) no. 70, Weir (2004) 137 
 
NAAM    Marcus Aurelius *…os+  
STAD    Aphrodisias (Carië) 
SOCIALE STATUS prominente familie: zoon van Timokles, kleinzoon 

van Agathopodos, achterkleinzoon van Artemidoros 
ONDERDE(E)L(EN)   δόλιχοσ, δίαυλοσ, ὁπλείτθσ 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  παῖδεσ, ἄνδρεσ 
TIJD eerste kwart derde eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   NEE 
PERIODONEIKES   NEE 
OVERWINNINGEN 15: Ankyra, Claudiopolis, Herakleia Pontica (3), 

Chalkedon (2), Nikomedia (3), Nicaea (4), 
Philadelphia 

OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Klein-Azië 
TITELS ἱερονείκθσ, Πυκιονείκθσ, ᾽Ακτιονείκθσ, παράδοξοσ 
CARRIEREDUUR   4+ 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   Aphrodisias 
BURGER    Aphrodisias, Nikomedia, Ankyra, Rome 
BRON BCH (1885) 68-71 [ed. pr.] 
BIJZONDERHEDEN Het feit dat hij in deze inscriptie naast zijn vader ook 

de namen van zijn (bet)grootvader noemt duidt erop 
dat Marcus Aurelios *…os+ uit een vooraanstaande 
familie afkomstig was 

INSCRIPTIE(S)   JA, Aphrodisias 
OPGERICHT DOOR raad en volk 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  chronologisch (?) 
WIJZE VAN WEERGAVE  festival – categorie – onderdeel 
BEELD    JA, maar verloren gegaan 
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77. Marcus Aurelius Abas 
 
Langeafstandsloper uit Adada (Pisidië), 175-185 n. Chr. Abas won de dolichos bij diverse 
prestigieuze spelen ten tijde van Marcus Aurelius en Commodus, waaronder de Italische 
tour. Hij werd door de raad en het volk van zijn vaderstad geëerd als de eerste Adadiër ooit 
die in dergelijke prestigieuze festivals gewonnen had. Adada had in de voorliggende eeuwen 
klaarblijkelijk nooit topatleten voortgebracht. Mogelijkerwijs is Abas dezelfde persoon als de 
Marcus Aurelius Abas die genoemd wordt in een inscriptie uit het nabijgelegen heiligdom 
van Eurymedon in Tymbriada. In dat geval moet hij na het beëindigen van zijn sportieve 
loopbaan carrière gemaakt hebben in het Romeinse leger, waarbij hij het tot praefectus 
cohortis (en daarmee de ridderstand) schopte.

1
 Daarnaast moet hij op enig moment 

benoemd zijn tot hogepriester van de keizercultus, in welke hoedanigheid hij op eigen 
kosten lokale spelen heeft georganiseerd en waarin zijn zoon, Aurelius Dionysus, het 
pankration bij de jongelingen heeft gewonnen. 
 
IGR 3.370, SEG 6.609 
 
Moretti (1953) 222-224, Mitchell (1985) 51-52, Moretti (1987) 81, Kempen (1992) 185-186 
 
NAAM    Marcus Aurelius Abas 
STAD    Adada 
SOCIALE STATUS   ridderstand (?) 
ONDERDE(E)L(EN)   δόλιχοσ, δίαυλοσ 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  n.b. 
TIJD    175-185 n. Chr. (sportieve carrière) 
OLYMPIONEIKES   NEE 
PERIODONEIKES   NEE 
OVERWINNINGEN 15: Rome, Puteoli, Neapolis, Argos, Epidauros, 

Sparta, Nikomedia, Ephesos (6), Kyzikos, Athene 
OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Klein-Azië ,Italië, Griekenland   
TITELS    ἱερονείκθσ, παράδοξοσ 
CARRIEREDUUR   3+ 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  JA (?) 
AMBTEN (?) ἀρχιερεὺσ τοῦ εβαςτοῦ, ἀγωνοκζτθσ, ἔπαρχοσ 

ςπείρθσ (= praefectus cohortis) 
BOULEUTES   Adada 
BURGER    Adada, Rome 
BRON IGR 3.370, SEG 6.609 
BIJZONDERHEDEN Abas kende na het beëindigen van zijn sportieve 

loopbaan mogelijkerwijs een carrière in het 
Romeinse leger 

INSCRIPTIE(S)   JA, Adada & Tymbriada (?) 
OPGERICHT DOOR   raad en volk (Adada), atleet zelf (Tymbriada) 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  (?) chronologisch (Adada), n.v.t. (Tymbriada) 
WIJZE VAN WEERGAVE  festival – plaats 
BEELD    n.b. 

                                                 
1 Het kwam vaker voor dat (ex-)atleten voor een loopbaan in het Romeinse leger kozen. Zie bijvoorbeeld 
Demokrates (no. 46).  
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78. Marcus Aurelius Agathopous 
 
Hardloper uit Aegina, 170-180 n. Chr. Agathopous won in 173 en 177 n. Chr. de stadionloop 
in Olympia. Zijn verdere sportieve carrière valt bij gebrek aan een overwinningscatalogus 
niet met zekerheid te reconstrueren. Mogelijkerwijs wordt hij in een inscriptie uit Smyrna 
genoemd als winnaar van de hoplites in de Eleutheria in Plataiai. Een andere inscriptie 
vermeldt wellicht dat hij vier keer periodoneikes was, hetgeen hem tot een uitzonderlijk 
succesvolle atleet zou maken. 
 
Eusebius, ad Olympiade 238, 239 
 
Moretti (1987) 76, Golden (2004) 21 
 
NAAM    Marcus Aurelius Agathopous 
STAD    Aegina 
SOCIALE STATUS   n.b. 
ONDERDE(E)L(EN)   ςτάδιον, ὁπλίτθσ (?) 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  ἄνδρεσ 
TIJD 170-180 n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   JA (2x) 
PERIODONEIKES   JA (4x?) 
OVERWINNINGEN Olympia (2), Plataiai (?) 
OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Griekenland, Italië (?) 
TITELS    n.b. 
CARRIEREDUUR   5+ 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER    Aegina, Rome 
BRON Eusebius, ad Olympiade 238, 239 
BIJZONDERHEDEN Agathopous was mogelijkerwijs vier keer 

periodoneikes 
INSCRIPTIE(S)   n.b. 
OPGERICHT DOOR   n.v.t. 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t. 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD    n.b. 
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79. Marcus Aurelius Ammonios 
 
Vechtsporter (?) uit Hermoupolis of Alexandrië, eind tweede of begin derde eeuw n. Chr. 
Ammonios was enige jaren als atleet actief geweest, alvorens hij tot xystarch benoemd werd 
en enkele voorname functies in Alexandrië (neokoros, archidikastes) ging bekleden. De 
fragmentarische staat van zijn grafschrift laat open of hij als een periodoneikes of een 
pleistoneikes te boek stond. Mogelijkerwijs is hij dezelfde persoon als de Ammonios die in 
andere teksten wordt genoemd als bouleutes van Hermoupolis of als Alexandrijns burger 
met overwinningen (en daaruit voortvloeiende burgerrechten) in Athene, Ephese en Smyrna. 
Hoe het ook zij, Ammonios werd na zijn dood bijgezet in een familiegraf te Hermoupolis, 
waar zijn trainer – uit dank voor de jarenlange samenwerking en vriendschap tijdens zijn 
sportieve loopbaan – al eerder een laatste rustplaats had mogen vinden. 
 
SEG 18.692, 39.1596d, 41.1627 
 
Rey-Coquais (1989) 618-619, Bernand (1991) 59-64, Drew-Bear (1991)203-213 
 
NAAM    Marcus Aurelius Ammonios  
STAD    Hermoupolis of Alexandrië 
SOCIALE STATUS   prominente familie (?) 
ONDERDE(E)L(EN)   vechtsport (?), discipline onbekend 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  n.b. 
TIJD eind tweede of begin derde eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   n.b. 
PERIODONIKES   n.b. 
OVERWINNINGEN  periodos (?), Athene (?), Ephese (?), Smyrna (?), 

Tyrus 
OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Egypte, Griekenland, Klein-Azië 
TITELS περιοδονείκθσ of πλειςτονίκθσ, τριαςτὴσ (?) 
CARRIEREDUUR   n.b. 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  JA  
AMBTEN neokoros (tempeldienaar) van Serapis, xystarch, 

archidikastes (hoogste juridische magistraat) in 
Alexandrië  

BOULEUTES   Hermoupolis (?) 
BURGER Alexandrië (?), Hermoupolis (?), Rome, Athene (?), 

Ephese (?), Smyrna (?) 
BRON    SEG 18.692, 39.1596d, 41.1627 
BIJZONDERHEDEN Ammonios gaf zijn trainer een laatste rustplaats in 

het familiegraf, uit dank voor zijn steun op de vele 
reizen tijdens diens atletiekcarrière 

INSCRIPTIE(S)   JA, Hermoupolis 
OPGERICHT DOOR   familie (?) 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t. 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD    n.b. 
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80. Marcus Aurelius Antonius Lucius 
 
Vechtsporter (?) uit Smyrna, derde kwart tweede eeuw n. Chr. Lucius was naar alle 
waarschijnlijkheid een vechtsporter, omdat in zijn eredocument bij een gelegenheid melding 
wordt gemaakt van het feit dat zijn tegenstanders zich nog voor de wedstrijd terugtrokken. 
Dit is ook elders geattesteerd bij erkende zwaargewichten, zoals de pankratiast Marcus 
Aurelius Asklepiades ‘Hermodoros’ (no. 83). De worstelaar Tiberius Claudius Marcianus won 
in Antiochië (Pisidië) zonder strijd te leveren, omdat zijn tegenstanders direct opgaven toen 
hij zijn lichaam ontblootte (ὃν ἀποδυςάμενον παρῃτι*ςα+ντο οἱ ἀντ*αγ+ωνιςταί). 
 
Lucius wist zijn vroege successen als knaap in prestigieuze spelen in Klein-Azië en 
Griekenland een vervolg te geven in de mannencategorie. Het valt op basis van de 
fragmentarische staat van de inscriptie echter niet uit te maken of hij in die jaren de 
absolute top (d.w.z. winst in de periodos) heeft weten te bereiken, aangezien het onderste 
deel van zijn zegecatalogus (met daarin zijn prestaties bij de volwassenen) niet is 
overgeleverd. Zijn burgerrecht in Pergamon, Sardis, Milete, Sparta en andere niet bij naam 
genoemde steden doen vermoeden dat hij als man in ieder geval ook hier overwinningen 
heeft behaald. In zijn vaderstad Smyrna ging hij er prat op de eerste man ooit te zijn die bij 
drie opeenvolgende edities van de Hadriana Olympia had gezegevierd. Zijn eredocument 
vormt overigens een goede aanwijzing voor de aanwezigheid van bepaalde 
leeftijdscategorieën in de diverse festivals. Zo kan uit deze inscriptie worden opgemaakt dat 
er bij de Balbilleia in Ephese een categorie van jongelingen bestond, een leeftijdsklasse die in 
Olympia en bij andere grote spelen bijvoorbeeld weer niet werd gehanteerd. 
 
I.Smyrna 661 
 
Robert (1949b) 105-113 
 
NAAM    Marcus Aurelius Antonius Lucius 
STAD    Smyrna 
SOCIALE STATUS   n.b. 
ONDERDE(E)L(EN)   vechtsport (?), discipline onbekend 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  παῖδεσ, ἀγζνειοι, ἄνδρεσ 
TIJD derde kwart tweede eeuw n. Chr. (?) 
OLYMPIONEIKES   n.b. 
PERIODONEIKES   n.b. 
OVERWINNINGEN 23+: Smyrna (5), Athene (3), Argos (2), Ephese (2), 

Nikopolis (2), Kyzikos (2), Isthmia (3), Pergamon (?), 
Sardis (?), Milete (?), Sparta (?) 

OVERIGE DEELNAMES n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Klein-Azië, Griekenland 
TITELS    n.b. 
CARRIEREDUUR   9+ 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES in verschillende niet bij naam genoemde steden (καὶ 

ἑτέρων πόλεων πολείτθσ καὶ βουλευτήσ) 
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BURGER Smyrna, Athene, Ephese, Pergamon, Kyzikos, Sardis, 
Milete, Sparta, Rome 

BRON    I.Smyrna 661 
BIJZONDERHEDEN Lucius bezat talrijke burgerrechten in verschillende 

steden alsmede het (ere)raadslidmaatschap 
INSCRIPTIE(S)   JA, Smyrna 
OPGERICHT DOOR   atleet zelf 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  deels chronologisch 
WIJZE VAN WEERGAVE  plaats – festival - categorie 
BEELD    n.b. 
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81. Marcus Aurelius Artemidoros 
 
Worstelaar uit Saittai (Lydië), eind tweede of begin derde eeuw n. Chr. Artemidoros won als 
knaap en jongeling enkele minder prominente festivals in Klein-Azië. Bij vooraanstaande 
spelen in Nicaea en Pergamon eindigden zijn beide finales onbeslist. Op enig moment heeft 
hij zijn krachten willen meten met de absolute top. Hij trok daarvoor naar Neapolis waar de 
Sebasta plaatsvonden. Daar is hij vermoedelijk tijdens zijn deelname aan het festival 
overleden, waarna er ter plaatse een grafmonument voor hem werd opgericht. Hij werd 26 
jaar oud. 
 
IG 14.738 (= I.Napoli 48) 
 
NAAM    Marcus Aurelius Artemidoros 
STAD    Saittai (Lydië) 
SOCIALE STATUS   n.b. 
ONDERDE(E)L(EN)   πάλθ 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  παῖδεσ, ἀγζνειοι, ἄνδρεσ 
TIJD eind tweede of begin derde eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   NEE 
PERIODONEIKES   NEE 
OVERWINNINGEN Kyzikos (2), Pergamon, Cappadocië 
OVERIGE DEELNAMES Kommodeia in Nicaea, Augusteia in Pergamon 

(beiden onbeslist in finale), Eusebeia in Neapolis 
AGONISTISCHE REGIO’S  Klein-Azië, Italië 
TITELS    n.b. 
CARRIEREDUUR   8+

1
 

BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER Saittai (Lydië), Rome 
BRON    IG 14.738 (= I.Napoli 48) 
BIJZONDERHEDEN Artemidoros stierf op 26-jarige leeftijd in Neapolis, 

vermoedelijk tijdens zijn deelname aan de Sebasta 
INSCRIPTIE(S)   JA, Neapolis 
OPGERICHT DOOR   n.b. 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  chronologisch 
WIJZE VAN WEERGAVE  plaats – festival - categorie 
BEELD    n.b. 

                                                 
1 Gezien het feit dat Artemidoros op 26-jarige leeftijd stierf en overwinningen had behaald in de 
categorie der knapen (< -18) moet hij ten minste acht jaar in competitie geweest zijn. 
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82. Marcus Aurelius Asklepiades 
 
Worstelaar uit Alexandrië, eind tweede eeuw n. Chr. Asklepiades was een tijd- en 
naamgenoot van de bekende pankratiast ‘Hermodoros’ (no. 83), maar was een succesvoller 
atleet, getuige zijn status als tweevoudig periodoneikes. Hij had het burgerrecht van Athene 
en werd met een monument geëerd in Sparta, waar hij de Eurykleia – een festival waar 
prijzen tot 4000 denarii werden uitgekeerd – tweemaal achtereen had gewonnen. Hij wordt 
in een inscriptie ἄλειπτοσ genoemd, hetgeen betekent dat hij tijdens zijn loopbaan 
ongeslagen is gebleven, een uitzonderlijke prestatie. Het is daarom juist om te stellen dat 
zijn bekendere naamgenoot feitelijk ten onrechte een grotere status geniet bij moderne 
geleerden. 
 
IG 5.1 666 
 
Golden (2004) 22 
 
NAAM    Marcus Aurelius Asklepiades  
STAD    Alexandrië 
SOCIALE STATUS   n.b. 
ONDERDE(E)L(EN)   πάλθ 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  ἄνδρεσ 
TIJD eind tweede eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   JA (2x) 
PERIODONEIKES   JA (2x) 
OVERWINNINGEN 11+: Olympia (2), Delphi (2), Korinthe (2), Argos (2), 

Sparta (2), Athene (?) 
OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Egypte (?), Griekenland 
TITELS    περιοδονείκθσ, ἄλειπτοσ 
CARRIEREDUUR   7+ 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER Alexandrië, Athene, Rome 
BRON    IG 5.1 666 
BIJZONDERHEDEN Asklepiades is minder bekend dan zijn naam- en 

tijdgenoot ‘Hermodoros’, maar was wel succesvoller 
als atleet. Gedurende zijn carrière bleef hij 
ongeslagen in het worstelen 

INSCRIPTIE(S)   JA, Sparta 
OPGERICHT DOOR agonotheet van de Eurykleia, Marcus Aurelius 

Aretonos 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t. 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD    n.b. 
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83. Marcus Aurelius Asklepiades alias Hermodoros 
 
Pankratiast uit Alexandrië, laatste kwart tweede eeuw n. Chr. Asklepiades was de zoon van 
de succesvolle vechtsporter Marcus Aurelius Demetrios alias Harpokration (no. 88) en 
volgde in tal van opzichten in de voetsporen van zijn vader. Gedurende een carrière van zes 
jaar won hij alle grote festivals ten minste één keer en bleef hij in al zijn partijen ongeslagen. 
Asklepiades maakt in zijn ere-inscripties trots melding van het feit dat bij sommige 
wedstrijden zijn tegenstanders zich terugtrokken toen ze vernamen dat hij zich had 
ingeschreven. Op 25-jarige leeftijd zei hij de Griekse atletiek vaarwel ‘vanwege de gevaren 
en jaloezieën’ (κινδφνουσ καὶ φκόνουσ) die zich rondom hem verzamelden. Net als zijn vader 
was hij voor het leven hogepriester van de atletenvereniging en xystarch, maar hij ontving 
ook een bijzonder eerbewijs: hij werd als lid toegelaten tot het Mouseion van Alexandrië. In 
200 n. Chr. maakte Asklepiades, op aandringen van de keizers Septimius Severus en 
Caracalla, een eenmalige comeback in de Olympische spelen van zijn vaderstad, en won 
wederom. Zijn broer Sarapion (no. 97) was als worstelaar actief. 
 
IG 14.1102-1104, IGUR I 241, 250, CPHerm. 5.7 
 
Strasser (2004-2005) 421-468 
 
NAAM    Marcus Aurelius Asklepiades 
STAD    Alexandrië 
SOCIALE STATUS zoon van pankratiast en periodoneikes Marcus 

Aurelius Demetrios alias Harpokration 
ONDERDE(E)L(EN)   παγκράτιον 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  ἄνδρεσ 
TIJD laatste kwart tweede eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   JA  
PERIODONEIKES   JA  
OVERWINNINGEN 37+: Olympia, Delphi, Korinthe (2), Argos (3), Rome 

(2), Puteoli (2), Neapolis (2), Nikopolis (2), Athene 
(5), Smyrna (5), Pergamon (3), Ephese (3), Epidauros, 
Rhodos, Sardis, Sparta, Mantineia, Alexandrië, ‘vele 
prijsspelen’ 

OVERIGE DEELNAMES  n.b.  
AGONISTISCHE REGIO’S  Egypte, Italië, Griekenland, Klein-Azië 
TITELS περιοδονείκθσ, ἄλειπτοσ, ἀςυνέξωςτοσ, ἀνέκκλθτοσ 
CARRIEREDUUR   6 jaar  
BIJNAAM    ὁ καὶ Ἑρμόδωροσ 
BESTUURLIJKE CARRIERE  JA 
AMBTEN levenslang hogepriester van de atletenvereniging, 

xystarch, directeur van de keizerlijke baden, 
voornaamste tempelbeheerder van Sarapis, lid van 
het Mouseion in Alexandrië 

BOULEUTES   Neapolis, Elis, Athene, ‘vele andere steden’ 
BURGER Alexandrië, Hermopolis, Puteoli, Rome, ‘vele andere 

steden’ 
BRON IG 14.1102-04, IGUR I 241, 250, CPHerm. 5.7 
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BIJZONDERHEDEN Asklepiades beëindigde zijn carrière na zes jaren 
‘vanwege de gevaren en jaloezieën’ (κινδφνουσ καὶ 
φκόνουσ) die zich rondom hem verzamelden. Door 
een onbekende keizer werd hij tot lid van het 
Mouseion in Alexandrië benoemd 

INSCRIPTIE(S)   JA, Rome  
OPGERICHT DOOR atleet zelf (IG XIV 1102, 1104) en atletenvereniging 

(IG XIV 1103) 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  hiërarchisch 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD    n.b. 
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84. Marcus Aurelius Asklepiades 
 
Worstelaar uit Ephese, tweede kwart derde eeuw n. Chr. Asklepiades behaalde onder leiding 
van de lokale trainer Aurelius Neikias een zege in de Mariana Istmia in zijn vaderstad. 
Daarna huurde hij naar alle waarschijnlijkheid de professionele trainer Aurelius Leonidas in 
om hem te begeleiden op weg naar de grotere wedstrijden. Onder diens leiding zegevierde 
Asklepiades bij de Olympische spelen en de Hadrianeia en Eleusinia van Athene. Overigens 
moet deze atleet niet verward worden met twee naamgenoten, de pankratiast Marcus 
Aurelius Asklepiades, bijgenaamd ‘Hermodoros’ (no. 83), en de Alexandrijnse worstelaar en 
tweevoudig periodoneikes Marcus Aurelius Asklepiades (no. 82). 
 
I.Eph. 1112, SEG 1258 
 
NAAM    Marcus Aurelius Asklepiades 
STAD    Ephese 
SOCIALE STATUS   n.b. 
ONDERDE(E)L(EN)   πάλθ 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  n.b. 
TIJD tweede kwart derde eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   JA 
PERIODONEIKES   n.b. 
OVERWINNINGEN Ephese, Olympia, Athene (2) 
OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Klein-Azië, Griekenland 
TITELS    n.b. 
CARRIEREDUUR   n.b. 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER Ephese, Elis, Athene, Rome 
BRON    I.Eph. 1112, SEG 26.1258 
BIJZONDERHEDEN Asklepiades wisselde na een lokaal succes van 

trainer om daarna zijn geluk te beproeven in de 
grotere wedstrijden 

INSCRIPTIE(S)   JA, Ephese 
OPGERICHT DOOR   athlothetes M. Septimius Marion 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE chronologisch (toevoeging onderaan inscriptie) 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD    n.b. 
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85. Marcus Aurelius Attikos Alexander 
 
Pankratiast uit Xanthos (Lycië), eind tweede of begin derde eeuw n. Chr. Alexander won het 
pankration bij de mannen in Olympia rond het jaar 200 n. Chr. en werd voor die zege in 
zowel zijn vaderstad als in Attouda met een identieke inscriptie geëerd. Er bestaat echter 
een kans dat zijn overwinning niet in Elis, maar bij een regionale variant van de Olympische 
spelen werd behaald. 
 
Robert (1978) 290, SEG 28.1247 
 
Shepherd (1981) 26-27 (no. 7) 
 
NAAM    Marcus Aurelius Attikos Alexander 
STAD    Xanthos (Lycië) 
SOCIALE STATUS   n.b. 
ONDERDE(E)L(EN)   παγκράτιον 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  ἄνδρεσ 
TIJD eind tweede of begin derde eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   JA (?) 
PERIODONEIKES   n.b. 
OVERWINNINGEN Olympia (?) 
OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Klein-Azië, Griekenland 
TITELS    n.b. 
CARRIEREDUUR   n.b. 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER    Xanthos, Attouda (?), Rome 
BRON Robert (1978) 290, SEG 28.1247 
BIJZONDERHEDEN Zijn Olympische overwinning werd zowel in Xanthos 

als in Attouda gememoreerd met een identieke 
inscriptie 

INSCRIPTIE(S)   JA, Xanthos & Attouda 
OPGERICHT DOOR   atleet zelf 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t. 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD    n.b. 
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86. Marcus Aurelius Chrysimos, ὁ καὶ Γρθγόρισ 
 
Pankratiast uit Tralleis, tweede kwart derde eeuw n. Chr. Chrysimos was blijkens een ere-
inscriptie uit Ephese de winnaar van het pankration tijdens het prijsfestival Mariana Isthmia 
in die stad. Hij behaalde die overwinning onder leiding van de ἐπιςτάτθσ Trophimos, die zijn 
pupil niet alleen trainde maar ook begeleidde op wat hoogstwaarschijnlijk zijn eerste 
serieuze stappen in de wereld van de wereld van de Griekse beroepsatletiek waren. 
Chrysimos is niet elders geattesteerd, zodat – zoals in zo vele gevallen – niet kan worden 
uitgemaakt of hij een glansrijke carrière heeft weten te realiseren of dat hij niet bijster 
succesvol was. Zijn bijnaam moet mogelijkerwijs in verband gebracht worden met zijn 
vechttechniek. 
 
I.Eph. 1113 
 
NAAM    Marcus Aurelius Chrysimos 
STAD    Tralleis 
SOCIALE STATUS   n.b. 
ONDERDE(E)L(EN)   παγκράτιον 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  knapen (?) 
TIJD tweede kwart derde eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   n.b. 
PERIODONEIKES   n.b. 
OVERWINNINGEN Ephese 
OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Klein-Azië 
TITELS    n.b. 
CARRIEREDUUR   n.b. 
BIJNAAM    ὁ καὶ Γρθγόρισ (‘de Waakzame’) 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER Tralleis, Ephese, Rome 
BRON    I.Eph. 1113 
BIJZONDERHEDEN Chrysimos werd op zijn eerste grote reis als atleet 

vergezeld door zijn trainer Trophimos, wiens naam 
ook op het eredocument in Ephese vermeld staat 

INSCRIPTIE(S)   JA, Ephese 
OPGERICHT DOOR   agonotheet Mariana Isthmia 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t. 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD    n.b. 
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87. Marcus Aurelius Chrysippos 
 
Worstelaar uit Smyrna, eind tweede eeuw n. Chr. Chrysippos was een periodoneikes en 
vervulde in 194 n. Chr. diverse functies binnen de atletenvereniging. Hij was tegelijkertijd 
hogepriester, xystarch en directeur van de keizerlijke thermen. Zijn naam komt in die 
hoedanigheid voor op de lidmaatschapskaart van de Egyptische bokser Herminos (no. 35). 
Ondanks zijn prominente positie binnen de vereniging is over de sportieve carrière van 
Chrysippos echter nauwelijks iets bekend. 
 
Frisch (1986) no. 6, r. 56-57 
 
Golden (2004) 22 
 
NAAM    Marcus Aurelius Chrysippos 
STAD    Smyrna 
SOCIALE STATUS   n.b. 
ONDERDE(E)L(EN)   πάλθ 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  n.b. 
TIJD eind tweede eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   JA 
PERIODONEIKES   JA 
OVERWINNINGEN periodos 
OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Klein-Azië (?), Griekenland, Italië (?)  
TITELS    περιοδονίκθσ, παράδοξοσ 
CARRIEREDUUR   n.b. 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  JA 
AMBTEN ἀρχιερεφσ τοῦ ςφμπαντοσ ξυςτοῦ, χυςτάρχθσ διὰ 

βίου, ἐπὶ βαλανείων εβαςτοῦ 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER    Smyrna, Alexandrië, Rome 
BRON Frisch (1986) no. 6, r. 56-57 
BIJZONDERHEDEN Chrysippos is, hoewel hij een aanzienlijke positie 

bekleedde binnen de vereniging, niet uit andere 
bronnen bekend 

INSCRIPTIE(S)   n.b. 
OPGERICHT DOOR   n.v.t. 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t. 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD    n.b. 
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88. Marcus Aurelius Demetrios alias Harpokration 
 
Vechtsporter uit Alexandrië, derde kwart tweede eeuw n. Chr. Demetrios was een 
periodoneikes in het worstelen en was voorts ook als pankratiast actief. Er is van hem geen 
ere-inscriptie overgeleverd, maar zijn beknopte biografie is opgenomen in het eremonument 
van zijn zoon, de uiterst succesvolle vechtsporter Marcus Aurelius Asklepiades (no. 83). 
Waarschijnlijk heeft Demetrios na een overwinning bij de Kapitolia het Romeinse 
burgerrecht verkregen. Na afloop van zijn sportieve loopbaan fungeerde hij als xystarch en 
bekleedde hij het dubbelambt van hogepriester van de atletenvereniging en directeur van de 
keizerlijke baden. Asklepiades zou later diezelfde functies vervullen. Een andere zoon, 
Sarapion (no. 97), was getuige een andere inscriptie als worstelaar actief. Samen met hem 
wijdde hij een portret van hun (groot)vader in het Serapion van Portus. 
 
P.Lond. 1178, IG 14.1102, 1104, I.Porto 16 
 
Strasser (2004-2005) 421-468 
 
NAAM    Marcus Aurelius Demetrios 
STAD    Alexandrië  
SOCIALE STATUS vader van Marcus Aurelius Asklepiades en 

worstelaar Sarapion 
ONDERDE(E)L(EN)   παγκράτιον, πάλθ 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  ἄνδρεσ (?) 
TIJD derde kwart tweede eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   JA  
PERIODONEIKES   JA  
OVERWINNINGEN periodos, Rome (?)  
OVERIGE DEELNAMES  n.b.  
AGONISTISCHE REGIO’S  Egypte (?), Griekenland, Italië 
TITELS    περιοδονείκθσ (als worstelaar), παράδοξοσ 
CARRIEREDUUR   n.b. 
BIJNAAM    Harpokration 
BESTUURLIJKE CARRIERE  JA 
AMBTEN ἀρχιερεφσ τοῦ ςφμπαντοσ ξυςτοῦ διὰ βίου, 

χυςτάρχθσ, ἐπὶ βαλανείων εβαςτοῦ 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER    Alexandrië, Hermopoulis, Rome  
BRON P. Lond. 1178, IG 14.1102, 1104, I.Porto 16 
BIJZONDERHEDEN Zijn zoon Marcus Aurelius Asklepiades was ook een 

periodoneikes 
INSCRIPTIE(S)   JA, Rome  
OPGERICHT DOOR   zoon en atleet Marcus Aurelius Asklepiades 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t. 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD    n.b. 
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89. Marcus Aurelius Demostratos Damas 
 
Vechtsporter uit Sardis, tweede helft tweede eeuw n. Chr. Damas was tweevoudig 
periodoneikes in het pankration en bleef als bokser immer ongeslagen. Zijn carrière 
omspande ten minste veertien jaar en daarin behaalde hij niet minder dan 111 of 112 
overwinningen, in de meest vooraanstaande festivals van Italië, Griekenland, Klein-Azië en 
Egypte. Zijn status als topatleet blijkt uit het feit dat hij het burgerrecht van maar liefst 
zestien steden bezat en dat er op uiteenlopende plaatsen eremonumenten voor hem 
werden opgericht: in Sardis, Delphi, Ephese en Rome. Geen andere atleet uit de Romeinse 
keizertijd werd op een dergelijke schaal geëerd. Het is op basis van tal van criteria legitiem 
om hem als de meest succesvolle en prominente atleet van de Romeinse keizertijd te 
betitelen. 
 
Door de keizers Marcus Aurelius en Commodus werd hem persoonlijk het burgerrecht van 
Alexandrië verleend, alsmede het toezicht (xystarchie) over verscheidene spelen. Nadat 
Damas zijn sportieve loopbaan beëindigd had, werd hij benoemd tot hogepriester van de 
atletenvereniging en tot directeur van de keizerlijke baden in Rome, twee uiterst 
prestigieuze ambten. Septimius Severus en Caracalla stonden hem toe dat zijn functies 
overgingen op zijn vier zonen Aurelius Damas, Marcus Demostratianos, Demostratos 
Hegemonides en Damianos, die allen ook winnaars van heilige kransfestivals waren. Zij 
eerden hun vader na zijn dood met een standbeeld in het stadion van Sardis, een zeldzaam 
eerbewijs. De jongste zoon, Damianos, was ten tijde van de regering van Alexander Severus 
strateeg in diezelfde stad. 
 
IG 14.1105, FD III 1:549, 556, 557, I.Sardis 79, I.Eph. 1125, P.Lond. 1178, IGUR I 243 
 
Moretti (1953) 244-249, Robert (1930b) 1022-1025, Strasser (2003) 251-299 
 
NAAM    Marcus Aurelius Demostratos Damas 
STAD    Sardis 
SOCIALE STATUS   n.b. 
ONDERDE(E)L(EN)   παγκράτιον, πυγμι 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  παῖδεσ, ἄνδρεσ 
TIJD 162-177 n. Chr. (levend tot c. 212-217) 
OLYMPIONEIKES   JA (2x, als pankratiast) 
PERIODONEIKES   JA (2x, als pankratiast) 
OVERWINNINGEN 111-112: waaronder met zekerheid geattesteerd in 

Olympia, Delphi (3), Korinthe (5), Argos (3+), Rome 
(3), Puteoli (2), Neapolis (2?), Nikopolis (2), Athene 
(10), Rhodos (3), Sardis (4), Ephese (9), Smyrna (6), 
Pergamon, Alexandrië, Larissa (3), Thespiae, 
Byzantion, Perinthos, Mantinea (3), Sparta (6), 
Demetrias, Isthmia (7, prijsspelen) 

OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Italië, Griekenland, Klein-Azië, Egypte 
TITELS περιοδονείκθσ (als pankratiast), πφκτθσ ἄλειπτοσ, 

παράδοξοσ 
CARRIEREDUUR   14+ 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  JA 
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AMBTEN hogepriester van de atletenvereniging (ἀρχιερεὺσ 
τοῦ ςφμπαντοσ ξυςτοῦ), levenslang xystarch (διὰ 
βίου ξυςτάρχθσ) bij dertien festivals, directeur van 
de keizerlijke baden (ἐπὶ βαλανείων τῶν εβαςτοῦ) 

BOULEUTES   Ephese, Tralleis, Sparta 
BURGER Sardis, Alexandrië, Antinoupolis, Athene, Ephese, 

Smyrna, Pergamon, Nikomedia, Milete, Sparta, 
Tralleis, Korinthe, Argos, Elis, Delphi, Neapolis, 
Pinara, Rome 

BRON IG XIV 1105, FD III 1:549, 556, 557, I.Sardis 79, I.Eph. 
1125, P.Lond. 1178, IGUR I 243 

BIJZONDERHEDEN Damas werd door de keizers Marcus Aurelius en 
Commodus persoonlijk geëerd met het burgerrecht 
van Alexandrië en het toezicht over verscheidene 
spelen. Tevens kreeg hij van hen gedaan dat zijn 
priesterschap en zijn ambt als xystarch overerft 
konden worden aan zijn zonen Aurelius Damas, 
Marcus Demostratianos, Demostratos Hegemonides 
en Damianos, die allen ook atleten waren 
(αἰτθςάμενοσ καὶ τυχὼν παρὰ τ*ῶν κυρ+ίων ἡμῶν 
κειοτάτων αὐτοκρατόρ*ων+ εουιρου καὶ 
Ἀντωνίνου τιν τε ἀρ*χιερω+ςφνθν καὶ τὰσ 
ξυςταρχίασ εἰσ τὴ*ν τῶν+ παίδων διαδοχιν). Door 
Septimius Severus en Caracalla werd hem het 
toezicht op de Eusebeia en de Sebasta verleend 

INSCRIPTIE(S)   JA, Sardis, Delphi (4), Ephese, Rome 
OPGERICHT DOOR atleet zelf (Ephese), atletenvereniging (Rome), 4 

zonen (Sardis, postuum eerbetoon) 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE hiërarchisch-geographisch, chronologisch (FD III 

1:557) 
WIJZE VAN WEERGAVE festival – plaats, festival – plaats – categorie – 

onderdeel 
BEELD(EN)   JA, maar verloren gegaan 
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90. Marcus Aurelius Eucarpides 
 
Pankratiast uit Athene, laatste kwart vierde eeuw n. Chr. Eucarpides won in 381 n. Chr. de 
Olympische titel bij de knapen in het pankration. Samen met zijn broer Zopyros (no. 101), die 
vier jaar later het bokstoernooi bij de knapen won, behoort hij tot de laatst dateerbare 
Olympische kampioenen. Hun optreden levert het bewijs dat de spelen ook onder de 
christelijke keizers doorgang bleven vinden en ten minste tot het einde van de vierde eeuw 
n. Chr. bleven bestaan. 
 
Ebert (1997) 229-230 [ed. pr.] 
 
NAAM    Marcus Aurelius Eucarpides   
STAD    Athene 
SOCIALE STATUS   zoon van Zopyros  
ONDERDE(E)L(EN)   παγκράτιον 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  παῖδεσ 
TIJD laatste kwart vierde eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   JA 
PERIODONEIKES   n.b. 
OVERWINNINGEN Olympia 
OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Griekenland 
TITELS    n.b. 
CARRIEREDUUR   n.b. 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER    Athene, Rome 
BRON Ebert (1997) 229-230 [ed.pr.] 
BIJZONDERHEDEN Eucarpides behoort samen met zijn broer Zopyros 

tot de laatst dateerbare Olympische kampioenen. 
Hun optreden levert het bewijs voor het 
voortbestaan van de spelen in de late vierde eeuw n. 
Chr., de tijd waarin het christendom triomfeerde 

INSCRIPTIE(S)   JA, Olympia 
OPGERICHT DOOR   atletenvereniging (?) 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t. 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD    n.b. 
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91. Marcus Aurelius Heliodoros 
 
Pankratiast uit Thespiae, tweede kwart vierde eeuw n. Chr. De naam van Heliodoros komt 
voor op een recent gevonden inscriptie uit Olympia. Deze tekst bevat de namen van een 
aantal winnaars uit de Late Oudheid. Heliodoros won het pankration zowel bij de knapen als 
bij de mannen, vermoedelijk in 337 en 341 n. Chr. Hij is daarmee één van de laatst 
geattesteerde Olympische kampioenen, maar over zijn verdere sportieve prestaties is niets 
bekend. 
 
Ebert (1997) 218, r. 16-20 
 
NAAM    Marcus Aurelius Heliodoros   
STAD    Thespiae 
SOCIALE STATUS   zoon van Heliodoros  
ONDERDE(E)L(EN)   παγκράτιον 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  παῖδεσ, ἄνδρεσ 
TIJD tweede kwart vierde eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   JA (2x) 
PERIODONEIKES   n.b. 
OVERWINNINGEN Olympia (2) 
OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Griekenland 
TITELS    n.b. 
CARRIEREDUUR   5+ 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER Thespiae, Rome 
BRON    Ebert (1997) 218, r. 16-20 
BIJZONDERHEDEN Heliodoros behoort tot de laatst dateerbare 

Olympische kampioenen 
INSCRIPTIE(S)   JA, Olympia 
OPGERICHT DOOR   atletenvereniging (?) 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t. 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD    n.b. 
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92. Marcus Aurelius Hermagoras 
 
Worstelaar uit Magnesia ad Sipylum, laatste kwart tweede eeuw n. Chr. Hermagoras was 
naar alle waarschijnlijkheid de zoon van de Olympische worstelkampioen van 137 n. Chr. en 
volgde in de voetsporen van zijn vader. Hij won tijdens een carrière van om en nabij de 
zeven jaar maar liefst 156 wedstrijden, hetgeen betekent dat hij jaarlijks meer dan twintig 
zeges moet hebben behaald. Overigens behoorde hij daarmee niet tot de absolute top, want 
zijn kwantitatief imposante erelijst ontbeerde overwinningen in Olympia en Delphi, maar 
ook in Rome. Met enige trots maakt hij op zijn ere-inscriptie melding van het feit dat hij bij 
de Olympische finale van 177 n. Chr. een ‘onbeslist’ heeft behaald. Hij deed dat overigens bij 
nog achttien andere spelen.  
 
Op een zeker moment werd hij tot xystarch benoemd bij de Aktische spelen in Nikopolis, bij 
wedstrijden in Mopsouestia (Cilicië) en in zijn vaderstad. In Ephese en Smyrna bekleedde hij 
het – nergens anders geattesteerde – ambt van voorzitter van de scheidsrechters 
(πρωτελλθνοδίκθσ) tijdens de verschillende Olympische spelen in die steden. Hoewel zijn 
ere-inscriptie uit Neapolis stamt, heeft hij daar ogenschijnlijk geen overwinning geboekt. 
Mogelijk kwam dit eerbetoon voort uit een functie die hij in die stad tijdens de Sebasta heeft 
bekleed. 
 
IG 14.739, IGR IV 1344 (vader) 
 
Robert (1930b) 42-44, Moretti (1953) no. 77, Günther (2005/6) 
 
NAAM    Marcus Aurelius Hermagoras 
STAD    Magnesia ad Sipylum 
SOCIALE STATUS prominente familie (ἔγγονον ςτεφανθφόρων), zoon 

van de Olympische worstelkampioen van 137 n. Chr. 
(?) 

ONDERDE(E)L(EN)   πάλθ 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  παῖδεσ, ἀγζνειοι, ἄνδρεσ 
TIJD laatste kwart tweede eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   NEE 
PERIODONEIKES   NEE 
OVERWINNINGEN 156: Nikopolis (2), Argos (5), Isthmia (2), Athene (7), 

Puteoli (2), Smyrna (2), Ephese (3), Pergamon (4), 
Rhodos (2); 127 prijsspelen (καὶ κεματικοὺσ ρκη´) 

OVERIGE DEELNAMES onbeslist in de Olympische worstelfinale van 177 n. 
Chr. en bij 18 niet bij naam genoemde spelen 

AGONISTISCHE REGIO’S  Klein-Azië, Griekenland, Italië 
TITELS    n.b. 
CARRIEREDUUR   7+ 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  JA 
AMBTEN xystarch bij de Aktische spelen in Nikopolis, in 

Mopsouestia (Cilicië) en in Magnesia ad Sipylum, 
voorzitter van de hellanodikai bij de Olympia in 
Ephese en Smyrna (πρωτελλθνοδίκθσ᾽Ολυμπίων ἐν 
᾽Εφζςῳ καὶ ἐν μφρνῃ) 

BOULEUTES   n.b. 
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BURGER Magnesia ad Sipylum, Rome 
BRON    IG 14.739, IGR IV 1344 (vader) 
BIJZONDERHEDEN Hermagoras vermeldt op zijn ere-inscriptie dat hij bij 

negentien spelen een ‘onbeslist’ behaalde. Zijn 
voorzitterschap van de scheidsrechterscommissie in 
Ephese en Smyrna is de enige attestatie van een 
dergelijke functie 

INSCRIPTIE(S)   JA, Neapolis (zie afb.) 
OPGERICHT DOOR   atleet zelf 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  hiërarchisch-geografisch 
WIJZE VAN WEERGAVE  festival – plaats 
BEELD    JA, maar verloren gegaan 
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93. Marcus Aurelius Hierokles 
 
Atleet (onderdeel onbekend) uit Nysa, begin derde eeuw n. Chr. Hierokles won rond 201 n. 
Chr. de periodos in de kortst mogelijke tijd, d.w.z. in drie jaar en moet derhalve tot de grote 
kampioenen van zijn tijd hebben behoord. Hij kon zijn buitengewone succes niet meer 
cachet geven door te vermelden dat hij de eerste of enige was geweest die dat had 
gepresteerd. In de voorgaande eeuwen waren er namelijk al atleten geweest die hem dit 
hadden voorgedaan, zoals Aristeas (no. 26). Zijn verdere carrière is niet gedocumenteerd. 
 
I.Tralleis 108 
 
Moretti (1957) 170 
 
NAAM    Marcus Aurelius Hierokles 
STAD    Nysa 
SOCIALE STATUS   n.b. 
ONDERDE(E)L(EN)   n.b. 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  n.b. 
TIJD begin derde eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   JA 
PERIODONEIKES   JA 
OVERWINNINGEN Olympia, periodos, Tralleis (?) 
OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Klein-Azië, Griekenland, Italië 
TITELS    n.b. 
CARRIEREDUUR   3+ 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER    Nysa, Tralles 
BRON I.Tralleis 108 
BIJZONDERHEDEN Hierokles won de periodos in de kortst mogelijke 

tijd. Hij kon echter niet claimen de eerste te zijn 
geweest die dat presteerde, want hij wist dat een 
aantal atleten hem dat hadden voorgedaan 

INSCRIPTIE(S)   JA, Tralleis 
OPGERICHT DOOR   atleet zelf 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t. 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t 
BEELD    n.b. 
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94. Marcus Aurelius Koros 
 
Pankratiast uit Thyateira (Lydië), 160-170 n. Chr. Koros vormt een goed voorbeeld van hoe 
atleten hun carrière geleidelijk opbouwden. Na enkele regionale overwinningen als knaap in 
Klein-Azië besloot hij – met succes – zijn geluk te beproeven in de grote wedstrijden van 
Griekenland en Italië. In Rome won hij in 166 n. Chr. naast de Kapitolijnse spelen ook de ludi 
triumphales van Lucius Verus, waarbij hij geëerd werd met een gouden βραβείων. Over het 
vervolg van zijn loopbaan is niets bekend; hij is na zijn eerste zeges ofwel vroegtijdig gestopt 
of hij is onopgemerkt een groot kampioen geworden. Koros beschikte in ieder geval over het 
burgerrecht in diverse steden: Kyzikos, Athene, Tralleis, Byzantion en Rome. 
 
CIG 3674 [= IGGR IV 160] 
 
Caldelli (1993) no. 39, Herz (1998) 
 
NAAM    Marcus Aurelius Koros 
STAD    Thyateira (Lydië) 
SOCIALE STATUS   n.b.  
ONDERDE(E)L(EN)   παγκράτιον 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  παῖδεσ, ἀγζνειοι 
TIJD    160-170 n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   n.b. 
PERIODONEIKES   n.b. 
OVERWINNINGEN Kyzikos, Tralleis, Athene, Korinthe, Rome (2), 

Byzantion
1
 (?) 

OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Klein-Azië, Griekenland, Italië   
TITELS    n.b. 
CARRIEREDUUR   3+ 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER Thyateira, Kyzikos, Athene, Tralleis, Byzantion, Rome 
BRON CIG 3674 [= IGGR IV 160] 
BIJZONDERHEDEN Koros heeft opmerkelijk veel ereburgerschappen; 

zijn korte carrière heeft een duidelijke opbouw: na 
enkele regionale overwinningen maakte hij de 
overstap naar de grote festivals. Hij is mogelijkerwijs 
onopgemerkt een groot kampioen geworden 

INSCRIPTIE(S)   JA, Kyzikos 
OPGERICHT DOOR   organisatie festival 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  chronologisch 
WIJZE VAN WEERGAVE  festival – categorie – onderdeel 
BEELD    n.b. 

 

                                                 
1 Gezien het feit dat hij burger van Byzantion is, ligt het voor de hand te veronderstellen dat hij dit 
burgerrecht heeft verkregen na een zege in die stad. 
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95. Marcus Aurelius Peios 
 
Vechtsporter (?) uit Daldis (Lydië), derde kwart derde eeuw n. Chr. Peios won vermoedelijk 
op twee onderdelen of in twee leeftijdscategorieën bij de Deia Haleia in Philadelphia. Om 
die reden droeg hij de titel van παράδοξοσ en werd hij in die stad met een inscriptie geëerd. 
Op datzelfde document valt te lezen dat hij een Ὀλυμπιονίκθσ Πειςαῖοσ was, om te 
benadrukken dat hij had gezegevierd in de originele Olympische spelen en niet bij een lokale 
variant daarvan. Uit zijn vaderstad zijn enkele munten bekend waarop zijn status als 
Olympisch kampioen vermeld staat en waaruit moet worden opgemaakt dat hij in een latere 
levensfase een vooraanstaande magistraatsfunctie (e.g. strateeg) bekleedde. 
 
CIG 3427, BMC, Lydia, XLIX 
 
Robert (1934) 54-55 (= OMS II, 1018-1019) 
 
NAAM    Marcus Aurelius Peios   
STAD    Daldis (Lydië)  
SOCIALE STATUS   prominente magistraat in vaderstad  
ONDERDE(E)L(EN)   vechtsport (?), discipline onbekend 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  n.b. 
TIJD derde kwart derde eeuw n. Chr.  
OLYMPIONEIKES   JA 
PERIODONEIKES   NEE  
OVERWINNINGEN Olympia, Philadelphia (2), Athene (?)  
OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Klein-Azië, Griekenland 
TITELS    Ὀλυμπιονίκθσ, παράδοξοσ 
CARRIEREDUUR   n.b. 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  JA 
AMBTEN strateeg in zijn vaderstad (?)  
BOULEUTES   Daldis, Athene  
BURGER Daldis, Athene (?), Rome  
BRON    CIG 3427, BMC, Lydia XLIX 
BIJZONDERHEDEN Peios wordt als olympioneikes genoemd op een 

munt uit zijn vaderstad Daldis 
INSCRIPTIE(S)   JA, Philadelphia  
OPGERICHT DOOR   agonotheet van de Deia Haleia  
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t.  
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t.  
BEELD    n.b.  
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96. Marcus Aurelius Philosebastos 
 
Atleet (onderdeel onbekend) uit Ephese, begin derde eeuw n. Chr. Philosebastos was een 
periodoneikes en werd na zijn actieve loopbaan benoemd tot hogepriester van de 
atletenvereniging en directeur van de keizerlijke baden in Rome. Bij gebrek aan een 
overgeleverde overwinningscatalogus zijn verdere details van zijn ongetwijfeld imposante 
carrière niet bekend. Zijn gelijknamige zoon volgde in de voetsporen van zijn vader door op 
een zeker moment de Megala Artemiseia in Ephese te winnen. 
 
I.Eph. 1104 
 
NAAM    Marcus Aurelius Philosebastos   
STAD    Ephese  
SOCIALE STATUS   prominente familie, vader van een atleet 
ONDERDE(E)L(EN)   n.b.  
LEEFTIJDSKLASSE(N)  n.b. 
TIJD begin derde eeuw n. Chr.  
OLYMPIONEIKES   JA  
PERIODONEIKES   JA  
OVERWINNINGEN periodos 
OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Klein-Azië, Griekenland 
TITELS    περιοδονείκθσ 
CARRIEREDUUR   3+ 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  JA 
AMBTEN hogepriester van de atletenvereniging (ἀρχιερέωσ 

τοῦ ςύνπαντοσ ξυςτοῦ), directeur van de keizerlijke 
baden (ἐπὶ βαλανείων τῶν εβ(αςτῶν) 

BOULEUTES   n.b. 
BURGER Ephese, Rome 
BRON    I.Eph. 1104 
BIJZONDERHEDEN De zoon van Philosebastos trad in de voetsporen van 

zijn vader door ook succes te hebben in de Griekse 
atletiek  

INSCRIPTIE(S)   JA, Ephese (ter ere van zoon Philosebastos) 
OPGERICHT DOOR   organisatie Megala Artemiseia 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t. 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD    n.b. 
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97. Marcus Aurelius Sarapion 
 
Worstelaar uit Alexandrië, eerste kwart derde eeuw n. Chr. Sarapion was de zoon van de 
Olympisch worstelkampioen Marcus Aurelius Demetrios alias Harpokration (no. 88). Samen 
met hem wijdde hij het portret van hun overleden (groot)vader aan de godheid Serapis in 
Portus. Op diezelfde inscriptie valt te lezen dat Sarapion een παράδοξοσ was en derhalve 
enige successen behaald moet hebben in heilige kransfestivals. Daartoe moet in ieder geval 
een zege bij de Chrysantheia in Sardis gerekend worden, getuige een krans die onderaan de 
inscriptie was toegevoegd. Zijn broer Marcus Aurelius Asklepiades alias Hermodoros (no. 83) 
was één van de meest succesvolle pankratiasten uit de Romeinse keizertijd. Naar alle 
waarschijnlijkheid stond Sarapion ten tijde van de oprichting van de inscriptie voor zijn 
grootvader nog aan het begin van zijn carrière. Helaas is het vervolg van zijn sportieve 
loopbaan niet gedocumenteerd, maar hij zou best eens in de voetsporen van zijn vader en 
broer getreden kunnen zijn. 
 
I. Porto 16 
 
NAAM    Marcus Aurelius Sarapion 
STAD    Alexandrië 
SOCIALE STATUS familie van periodoneikai in de vechtsporten 
ONDERDE(E)L(EN)   πάλθ 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  παῖδεσ (?) 
TIJD eerste kwart derde eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   n.b. 
PERIODONEIKES   n.b. 
OVERWINNINGEN Sardis 
OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Egypte (?), Klein-Azië 
TITELS    παράδοξοσ 
CARRIEREDUUR   n.b. 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER Alexandrië, Rome 
BRON    I.Porto 16 
BIJZONDERHEDEN Sarapion is de minder bekende zoon van de 

Olympisch worstelkampioen Marcus Aurelius 
Demetrios alias Harpokration en de broer van de 
periodonikes Marcus Aurelius Asklepiades alias 
Hermodoros 

INSCRIPTIE(S) JA, Portus (ter ere van overleden grootvader) 
OPGERICHT DOOR   atleet en diens vader 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t. 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD    n.b. 
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98. Marcus Aurelius Serenos 
 
(Ex-)atleet (discipline onbekend) uit Alexandrië, derde eeuw n. Chr. Serenos stierf op 63-
jarige leeftijd in Tarentum. Zijn grafschrift vermeldt dat hij binnen de atletenvereniging het 
ambt van secretaris (γραμματεὺσ ξυςτοῦ) heeft bekleed. Het is niet duidelijk of hij op het 
moment van overlijden nog actief was binnen de synodos, of dat het gememoreerde ambt 
verwees naar een eerdere periode uit het leven van Serenos. Mocht hij nog in functie 
geweest zijn, dan was hij wellicht in zuid-Italië ter gelegenheid van de Eleusinia, een festival 
in Tarentum dat in de tweede en derde eeuw n. Chr. een bloeiperiode kende. Hoewel over 
zijn sportieve prestaties niets is overgeleverd, wijst de schaarse informatie in de genoemde 
inscriptie er op dat hij in een eerdere levensfase als atleet actief geweest is. Bestuursleden 
van de vereniging werden doorgaans uit de rijen der succesvolle ex-(vecht)sporters 
gerekruteerd. Het feit dat Serenos onder andere het raadslidmaatschap van Delphi en Elis 
bezit, vormt een sterke aanwijzing voor overwinningen in de Pythische en Olympische 
spelen, oftewel een succesvolle loopbaan in de Griekse atletiek. 
 
Gasperini (1984) 476-479 
 
NAAM    Marcus Aurelius Serenos   
STAD    Alexandrië 
SOCIALE STATUS   n.b. 
ONDERDE(E)L(EN)   n.b. 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  n.b. 
TIJD derde eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   JA (?) 
PERIODONEIKES   n.b. 
OVERWINNINGEN Olympia (?), Delphi (?), Sparta (?) 
OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Egypte (?), Griekenland (?), Italië (?) 
TITELS    n.b. 
CARRIEREDUUR   n.b. 
BIJNAAM    ὁ καὶ Ἡλιόδωροσ 
BESTUURLIJKE CARRIERE  JA 
AMBTEN secretaris van de atletenvereniging (γραμματεὺσ 

ξυςτοῦ) 
BOULEUTES   Alexandrië, Delphi, Elis 
BURGER Alexandrië, Sparta, Rome 
BRON    Gasperini (1984) 476-479 
BIJZONDERHEDEN Serenos was mogelijkerwijs nog op hoge leeftijd als 

secretaris van de atletenvereniging actief 
INSCRIPTIE(S)   JA, Tarentum 
OPGERICHT DOOR   Artemidoros, relatie onbekend 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t. 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD    n.b. 
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99. Marcus Aurelius Thelymitres 
 
Vechtsporter (?) uit Milete, eind tweede eeuw n. Chr. Thelymitres trad in de voetsporen van 
zijn vader door de titel παράδοξοσ te verwerven. Daarnaast won hij de periodos en de 
Kapitolijnse spelen. In zijn vaderstad, waar hij lid van de boule was, trad hij op als weldoener 
door de bouw van het proskenion in het theater voor zijn rekening te nemen, ondanks het 
feit dat hij vanwege zijn sportieve successen was nadrukkelijk was vrijgesteld van liturgieën 
(ἀνενοχλθςία). Hij werd hiervoor door de Milesische beroepsverenigingen van linnenwerkers 
(ςυνζδριον τῶν λινουργῶν) en havenstuwadoors (ςακκόφοροι λιμενίτοι), en de stadsraad 
met een standbeeld geëerd. Zijn familie behoorde tot de aristocratische bovenlaag van 
Milete en bestond onder meer uit hydrophoroi (priesters van de keizercultus), leden van de 
senaat en lokale raadsleden. 
 
Milet VI 3 nos. 1367-1370, SEG 36.1051-1055 
 
Robert (1960c) 476-479, Hermann (1971) 291-298, Günther (1986) 316-328, Weir (2004) 136 
 
NAAM    Marcus Aurelius Thelymitres  
STAD    Milete 
SOCIALE STATUS   prominente familie, zoon van atleet 
ONDERDE(E)L(EN)   vechtsport (?), discipline onbekend 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  n.b. 
TIJD eind tweede eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   JA 
PERIODONEIKES   JA 
OVERWINNINGEN periodos, Rome 
OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Klein-Azië, Griekenland, Italië 
TITELS περιοδονείκθσ, πυκιονίκθσ, Καπιτωλιονείκθσ, 

παράδοξοσ 
CARRIEREDUUR   n.b. 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   Milete 
BURGER    Milete, Rome 
BRON    SEG 36.1051-1055 
BIJZONDERHEDEN Thelymitres werd middels vijf inscripties geëerd voor 

zijn rol als weldoener van de stad 
INSCRIPTIE(S)   JA, Milete (5x) 
OPGERICHT DOOR   boule, demos, beroepsverenigingen 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD    n.b. 
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100. Marcus Aurelius Toalis 
 
Pankratiast uit Olympos (Lycië), eerste helft derde eeuw n. Chr. Toalis lijkt zich na een 
overwinning in een lokaal festival te Oenoanda ook op het ‘internationale’ niveau te hebben 
onderscheiden, al is het niet duidelijk waar zijn Olympische, Pythische en Aktische 
overwinningen precies naar verwijzen. Het zou best wel eens om de originele spelen in 
Griekenland kunnen gaan, want van een andere atleet, Lucius Septimius Flavianus 
Flavillianus (no. 71), is bekend dat hij zich vanuit Lycië heeft opgewerkt tot het 
‘internationale’ niveau. 
 
Hall & Millner (1994) no. 7, SEG 44.1171 
 
Pleket (1998) 129-132, Van Nijf (2001) 321-322 
 
NAAM    Marcus Aurelius Toalis  
STAD    Olympos (Lycië) 
SOCIALE STATUS   prominente familie (?) 
ONDERDE(E)L(EN)   παγκράτιον 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  παῖδεσ 
TIJD eerste helft derde eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   JA (?) 
PERIODONEIKES   n.b. 
OVERWINNINGEN 6+: Oenoanda; Olympia (2), Pythia, Aktia (2) in niet 

nader genoemde spelen 
OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Klein-Azië, Griekenland (?) 
TITELS    παράδοξοσ 
CARRIEREDUUR   n.b. 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER    Olympos, Arykanda, Rome 
BRON Hall & Millner (1994) no. 7, SEG 44.1171 
BIJZONDERHEDEN Toalis slaagde er naar alle waarschijnlijkheid in het 

lokale niveau te ontstijgen en overwinningen in 
heilige kransspelen te behalen 

INSCRIPTIE(S)   JA, Oenoanda 
OPGERICHT DOOR   agonotheet (?) 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.b. 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.b. 
BEELD    n.b. 
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101. Marcus Aurelius Zopyros 
 
Bokser uit Athene, laatste kwart vierde eeuw n. Chr. Zopyros won in 385 n. Chr. het boksen 
bij de knapen in Olympia en is daarmee de allerlaatste dateerbare Olympische kampioen uit 
de Oudheid. Zijn broer Eucarpides (no. 90) zegevierde vier jaar eerder bij de knapen in het 
pankration. Hun optreden levert het bewijs dat de spelen ook onder de christelijke keizers 
doorgang bleven vinden en ten minste tot het einde van de vierde eeuw n. Chr. bleven 
bestaan. Bij gebrek aan een overgeleverde overwinningscatalogus is het niet mogelijk om 
uitspraken te doen over de festivals waar Zopyros nog meer heeft gewonnen. 
 
Ebert (1997) 229-230 [ed.pr.] 
 
NAAM    Marcus Aurelius Zopyros   
STAD    Athene 
SOCIALE STATUS   zoon van Zopyros 
ONDERDE(E)L(EN)   πυγμι 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  παῖδεσ 
TIJD laatste kwart vierde eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   JA 
PERIODONEIKES   n.b. 
OVERWINNINGEN Olympia 
OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Griekenland 
TITELS    n.b. 
CARRIEREDUUR   n.b. 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER    Athene, Rome 
BRON Ebert (1997) 229-230 [ed.pr.] 
BIJZONDERHEDEN Zopyros is de allerlaatste dateerbare Olympische 

kampioen uit de Oudheid 
INSCRIPTIE(S)   JA, Olympia 
OPGERICHT DOOR   atletenvereniging (?) 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t. 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD    n.b. 
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102. Marcus Iustius Marcianus Rufus 
 
Bokser uit Sinope, begin tweede eeuw n. Chr. Rufus kende een loopbaan van ten minste 
negen jaar waarin hij bijna 200 zeges wist te behalen. Naast 150 prijsspelen won hij 48 
heilige festivals, waaronder tweemaal de Italische en west-Griekse tour en de Pythische en 
Isthmische spelen. Er is geen andere atleet uit de keizertijd overgeleverd die op een dergelijk 
hoog aantal overwinningen kan bogen. Hij slaagde er echter nooit in om bij de Olympische 
spelen te zegevieren. Ook zijn ‘persoonlijke records’ zijn in verhouding tot zijn erelijst weinig 
indrukwekkend: hij was bijvoorbeeld de eerste aller tijden die op één en dezelfde dag bij de 
knapen en de mannen won tijdens de Pythia in Antiochië. In Nikomedia won hij bij een niet 
nader genoemd festival zelfs alle drie leeftijdscategorieën. 
 
I. Sinope 105 (= SEG 13.540) 
 
Moretti (1953) no. 69, Sarikakis (1965) no. 26, Golden (2004) 89 
 
NAAM    Marcus Iustius Marcianus Rufus 
STAD    Sinope 
SOCIALE STATUS   n.b. 
ONDERDE(E)L(EN)   πυγμι 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  παῖδεσ, ἀγζνειοι, ἄνδρεσ 
TIJD    begin tweede eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   NEE 
PERIODONEIKES   NEE 
OVERWINNINGEN 198: Rome (3), Neapolis (2), Nikopolis (2), Argos (4), 

Korinthe (2), Delphi, Athene (2), Antiochië (4), 
Nikomedia (3), Smyrna, Pergamon, Ephese, Sardis 
(2), Philadelphia (2), Tralleis (2), Hierapolis (2), 
Laodikeia (2), Thyateira (2), Mytilene (2), Pontus (2), 
Galatië (2), Beroia, Nicaea (2), Kappadocië; 150 zeges 
in (half)-talentspelen (καὶ ἄλλουσ ταλαντιαίουσ καὶ 
ἡμιταλαντιαίουσ ρν́) 

OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Klein-Azië, Italië, Griekenland 
TITELS    παράδοξοσ 
CARRIEREDUUR   9+ 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER    Sinope, Rome 
BRON I.Sinope 105 (= SEG 13.540) 
BIJZONDERHEDEN Rufus heeft van alle overgeleverde atleten uit de 

keizertijd verreweg de meeste overwinningen 
behaald 

INSCRIPTIE(S)   Sinope 
OPGERICHT DOOR   raad van Sinope (ἐκ δόγματοσ βουλῆσ) 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  geografisch-hiërarchisch  
WIJZE VAN WEERGAVE  plaats – (festival) 
BEELD    n.b. 
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103. Marcus Tullius *…+ 
 
Bokser uit Apamea (Bithynië), tweede kwart tweede eeuw n. Chr. Tullius behaalde een groot 
aantal overwinningen in heilige kransspelen, waaronder twee Olympische kransen (wellicht 
in 141 en 145 n. Chr.). Ondanks die successen slaagde hij er niet in om periodoneikes te 
worden, want een zege in de Pythische spelen ontbreekt op zijn erelijst. Tullius zette 
gedurende zijn loopbaan een unieke serie neer. Hij was de eerste bokser die 
achtereenvolgens wist te winnen bij de Panhellenia, de Olympische spelen, de Isthmische 
spelen, de Hadrianeia (Athene) en de Kapitolia in Rome. Deze informatie maakt het mogelijk 
om de wedstrijdkalender ten aanzien van deze festivals te reconstrueren. Hij stierf op de 
leeftijd van 32 jaar en drie maanden, waarschijnlijk in Athene, en werd bij zijn dood geëerd 
met een monument dat werd opgericht door zijn broer Marcus Tullius Eutyches en zijn neef 
Kleitoris. Mogelijkerwijs vergezelden zij hem op zijn vele reizen naar de verschillende 
festivals. Het is niet duidelijk of hij op het moment van overlijden nog actief was in de sport, 
hetgeen dan zou betekenen dat hij kon bogen op een buitengewoon lange carrière. 
 
IG 2 II

2
 3163 

 
Robert (1930b) 37, Amandry (1983) 628, Golden (2004) 169-170 

 

 
NAAM    Marcus Tullius *…+   
STAD    Apamea (Bithynië)  
SOCIALE STATUS   n.b. 
ONDERDE(E)L(EN)   πυγμι 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  ἄνδρεσ 
TIJD    tweede kwart tweede eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   JA 
PERIODONEIKES   NEE 
OVERWINNINGEN 50+: Olympia (2), Korinthe, Athene (4), Argos (2), 

Neapolis (2), Smyrna, Rome, Ephese, Pergamon, 
prijsspelen (35) 

OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Klein-Azië, Griekenland, Italië 
TITELS    n.b. 
CARRIEREDUUR   6+ 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER    Apamea, Rome, Athene, Korinthe, Smyrna 
BRON    IG 2 II

2
 3163

 

BIJZONDERHEDEN De unieke zegereeks van Tullius maakt het mogelijk 
om een deel van de wedstrijdkalender te 
reconstrueren. 

INSCRIPTIE(S)   JA, Athene     
OPGERICHT DOOR familie; broer Marcus Tullius Eutyches en neef 

Kleitoris 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE geografisch, met specifiek chronologische 

toevoeging  
WIJZE VAN WEERGAVE  festival – (aantal zeges) – (plaats) 
BEELD    n.b. 
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104. Marcus Ulpius Domestikos 
 
Pankratiast uit Ephese, tweede kwart tweede eeuw n. Chr. Domestikos was een 
periodoneikes en winnaar bij de Olympische spelen (vermoedelijk in 129 n. Chr.). Na zijn 
carrière was hij (voor het leven) xystarch, hogepriester van de atletenvereniging en directeur 
van de keizerlijke baden. In het jaar 134 n. Chr. verzocht hij als ambassadeur Hadrianus om 
een stuk grond beschikbaar te stellen voor het nieuwe hoofdkwartier van diezelfde 
vereniging in Rome. In 143 n. Chr. werd – na een tweede bemiddeling van Domestikos, dit 
keer bij keizer Antoninus Pius – dit besluit geëffectueerd. Voor zijn inspanningen werd hij 
samen met zijn zoon Firmus Domestikos geëerd door de vereniging. Zijn nomenclatuur zou 
erop kunnen duiden dat zijn familie oorspronkelijk van slaafse herkomst was en onder keizer 
Trajanus het Romeinse burgerrecht heeft verkregen. Domestikos staat daarnaast afgebeeld 
op een mozaïek dat is aangetroffen in een Hadrianisch badcomplex aan de via Portuense in 
Rome. Vermoedelijk gaat zijn beeltenis terug op een succes in de Kapitolijnse spelen en op 
zijn status als topatleet in het algemeen. 
 
IG V 1.669, IG 14.1052, 1054 (= Oliver [1989] no. 86), 1055 (= Oliver [1989] no. 128), 1100, 
1109, 1110, I.Eph. 1089b, 1155 
 
West (1990) 84-89, Newby (2005) 60-61 [met afbeelding mozaïek] 
 
NAAM    Marcus Ulpius Domestikos 
STAD    Ephese 
SOCIALE STATUS   n.b. 
ONDERDE(E)L(EN)   παγκράτιον 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  ἄνδρεσ 
TIJD tweede kwart tweede eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   JA 
PERIODONEIKES   JA 
OVERWINNINGEN periodos, Rome (?), Sparta (?), Antinoupolis (?), 

Athene (?) 
OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S Klein-Azië, Griekenland, Italië (?), Egypte (?) 
TITELS    περιοδονείκθσ, παράδοξοσ 
CARRIEREDUUR   n.b. 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  JA 
AMBTEN levenslang xystarch (ξυςτάρχθσ διὰ βίου), onder 

andere in Ephese, hogepriester van de 
atletenvereniging (ἀρχιερεὺσ τοῦ ςύνπαντοσ 
ξυςτοῦ), directeur van de keizerlijke baden (ἐπὶ 
βαλανείων εβαςτοῦ), alytarch bij de Olympia van 
Ephese 

BOULEUTES   n.b. 
BURGER Ephese, Antinoupolis, Athene, Rome 
BRON IG V 1.669, IG 14.1052, 1054 (= Oliver [1989] no. 86), 

1055 (= Oliver [1989] no. 128), 1100, 1109, 1110, 
I.Eph. 1089b, 1155 
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BIJZONDERHEDEN Domestikos bekleedde een prominente positie 
binnen de atletenvereniging. Tijdens zijn actieve 
carrière werd hij afgebeeld op een mozaïek in een 
badhuis te Rome 

INSCRIPTIE(S)   JA, Ephese, Rome, Sparta 
OPGERICHT DOOR   atletenvereniging 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t. 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t 
BEELD    JA, maar verloren gegaan 
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105. Markos, zoon van Deidas 
 
Worstelaar uit Antiochië (Syrië), eind eerste eeuw n. Chr. Markos won tijdens de 219

e
 

Olympiade in 97 n. Chr. het worstelen bij de knapen. Zijn overwinning gaf hem het recht om 
een eremonument op te richten in Olympia, dat zich nog altijd in situ bevindt. Dergelijke 
inscripties verwijzen echter alleen naar succes in de Olympische spelen en vertellen derhalve 
niets over de moeite die Markos zich had moeten getroosten om tot dit hoogtepunt uit zijn 
carrière te komen. Van zijn vroegste overwinningen en latere loopbaan is niets bekend. 
 
IvO 228 
 
NAAM    Markos, zoon van Deidas   
STAD    Antiochië (Syrië) 
SOCIALE STATUS   n.b. 
ONDERDE(E)L(EN)   πάλθ 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  knapen 
TIJD    eind eerste eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   JA 
PERIODONEIKES   NEE  
OVERWINNINGEN Olympia 
OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Levant (?), Griekenland  
TITELS    n.b. 
CARRIEREDUUR   n.b. 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER    Antiochië 
BRON IvO 228 
BIJZONDERHEDEN geen 
INSCRIPTIE(S)   JA, Olympia  
OPGERICHT DOOR   atleet zelf (?) 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t.  
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD    JA, maar verloren gegaan 
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106. Melankomas 
 
Bokser uit een onbekende stad in Carië, derde kwart eerste eeuw n. Chr. Melankomas, de 
zoon van een Olympisch bokskampioen, is de hoofdpersoon in twee redevoeringen van Dio 
Chrysostomos. Naar verluidt was hij zo goed getraind dat hij in staat was zijn verdediging 
zodanig lang vol te houden dat zijn tegenstanders uitgeput opgaven, zonder dat zij een slag 
hadden kunnen uitdelen of moesten incasseren. Met die techniek zou hij tot aan zijn 
plotselinge dood (tijdens de Sebasta van 74 n. Chr.) ongeslagen gebleven zijn. Uit andere 
bronnen is echter bekend dat een lange bokswedstrijd ofwel bij het invallen van de 
duisternis gestaakt werd dan wel door ingrijpen van de scheidsrechters werd beslist, 
hetgeen twijfels doet rijzen of we hier wel een echt bestaande atleet van doen hebben. 
Volgens een andere, maar dubieuze bron zou Melankomas de geliefde van keizer Titus 
geweest zijn. Bij gebrek aan epigrafisch bewijsmateriaal valt niet uit te maken of hij werkelijk 
bestaan heeft of dat hij aan het brein van Chrysostomos ontsproten is. In dat laatste geval is 
Melankomas wel sterk gemodelleerd naar contemporaine atleten, want zijn levensschets 
komt sterk overeen met die van andere leden uit de beroepsgroep. 
 
Dio Chrysostomos, Orationes 28-29, Themistius, Oratio 10 (= 139a-b) 
 
Poliakoff (1987) 511-518, König (2005) 146 
 
NAAM    Melankomas    
STAD    ?, Carië 
SOCIALE STATUS prominente afkomst, zoon van Melankomas, 

Olympisch bokskampioen in 49 n. Chr. (?) 
ONDERDE(E)L(EN)   πυγμι 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  παῖδεσ (?) 
TIJD derde kwart eerste eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   NEE 
PERIODONEIKES   NEE 
OVERWINNINGEN Delphi 
OVERIGE DEELNAMES  Sebasta in Neapolis 
AGONISTISCHE REGIO’S  Klein-Azië, Griekenland, Italië 
TITELS    ἄλειπτοσ 
CARRIEREDUUR   n.b. 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  NEE 
AMBTEN n.v.t. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER n.b. 
BRON Dio Chrysostomos, Orationes 28-29, Themistius, 

Oratio 10 (= 139a-b) 
BIJZONDERHEDEN Melankomas zou tijdens zijn carrière ongeslagen 

gebleven zijn door een verdedigingstechniek die 
hem deed winnen zonder ook maar één slag te 
hebben uitgedeeld of geïncasseerd 

INSCRIPTIE(S)   n.b. 
OPGERICHT DOOR   n.v.t. 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t. 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD    n.b. 
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107. Mnasiboulos, zoon van Mnasiboulos 
 
Hardloper uit Elateia (Phokis), derde kwart tweede eeuw n. Chr. Mnasiboulos was 
tweevoudig periodoneikes, vermoedelijk in zowel de stadionloop als de hoplitodromos (161 
n. Chr.). Daarnaast wist hij ook de wapenwedloop te winnen bij de Eleutheria in Plataiai, 
waarbij hem de eretitel ‘Beste der Grieken’ (ἄριςτον ῾Ελλήνων) werd toegekend. Pausanias 
weet te vertellen dat er in zijn vaderstad Elateia een bronzen standbeeld van Mnasiboulos 
stond opgesteld in ‘de straat van de hardloper’ (τὴν ὁδὸν τοῦ δρομζωσ). Diezelfde auteur 
vermeldt dat hij uiteindelijk omkwam toen hij een groep stadsgenoten aanvoerde tegen de 
Dacische Kostoboki, een binnenvallende barbaarse stam. Het is overigens een zeldzaamheid 
dat Pausanias in zijn werk een contemporaine atleet ten tonele voert, aangezien zijn 
aandacht bijna uitsluitend uitgaat naar sporters uit de klassieke en hellenistische periode. 
 
IG 9.1 146, Eusebius, ad Olympiade 235 
 
Pausanias 10.34.5 
 
NAAM    Mnasiboulos, zoon van Mnasiboulos 
STAD    Elateia (Phokis) 
SOCIALE STATUS   prominente figuur (?) 
ONDERDE(E)L(EN)   ςτάδιον, ὁπλείτθσ 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  ἄνδρεσ 
TIJD derde kwart tweede eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   JA (2x) 
PERIODONEIKES   JA (2x) 
OVERWINNINGEN Olympia (2), rest periodos, Plataiai 
OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Griekenland 
TITELS περιοδονείκθσ, ‘Beste der Grieken’ (ἄριςτον 

῾Ελλήνων) 
CARRIEREDUUR   n.b. 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER Phokis 
BRON    IG 9.1 146, Eusebius, ad Olympiade 235 
BIJZONDERHEDEN Mnasiboulos kwam om toen hij een groep 

stadsgenoten aanvoerde tegen de Dacische 
Kostoboki, een binnenvallende barbaarse stam 

INSCRIPTIE(S)   JA, Elateia 
OPGERICHT DOOR   zonen van atleet, of raad en volk (?) 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t. 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD    JA, maar verloren gegaan 
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108. Nikanor, zoon van Sokles 
 
Pankratiast uit Ephese, eind eerste eeuw n. Chr. Nikanor won tijdens de 217

e
 Olympiade in 

89 n. Chr. het pankration bij de knapen, zonder ook maar één ‘bye’ te krijgen (ἀνζφεδροσ
1
) 

Naar aanleiding van deze overwinning werd door zijn broer Diodoros een eremonument 
opgericht in Olympia. Ook in het geval van Nikanor werd op dit document alleen gerefereerd 
aan het succes in de Olympische spelen, zodat een goed beeld van zijn verdere loopbaan 
niet geschetst kan worden. 
 
IvO 227 
 
Golden (2004) 110

2
 

 
NAAM    Nikanor, zoon van Sokles 
STAD    Ephese 
SOCIALE STATUS   n.b. 
ONDERDE(E)L(EN)   παγκράτιον 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  παῖδεσ 
TIJD    eind eerste eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   JA  
PERIODONEIKES   NEE  
OVERWINNINGEN Olympia  
OVERIGE DEELNAMES  n.b.  
AGONISTISCHE REGIO’S  Klein-Azië (?), Griekenland  
TITELS ἀνζφεδροσ in de Olympische spelen van 89 n. Chr. 
CARRIEREDUUR   n.b.  
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER    Ephese  
BRON IvO 227 
BIJZONDERHEDEN Nikanor won in Olympia zonder ook maar één ‘bye’ 

te krijgen (ἀνζφεδροσ) 
INSCRIPTIE(S)   JA, Olympia  
OPGERICHT DOOR   broer Diodoros 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t  
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD    JA, maar verloren gegaan 

                                                 
1 Dit wil zeggen dat hij iedere ronde in actie kwam en derhalve geen enkele keer werd uitgeloot. 
2 Hij noemt abusievelijk het worstelen als het onderdeel waarin Nikanor de overwinning behaalde in 
Olympia. 
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109. Nikophon 
 
Bokser uit Milete, eind eerste eeuw v. Chr. Nikophon won op zodanig indrukwekkende wijze 
het boksen bij de Olympische spelen (vermoedelijk in 8 v. Chr.) dat Antipater van 
Thessaloniki een epigram aan hem wijdde. Zijn ‘dikke stierennek’ en zijn ‘ijzeren schouders’ 
maakten hem volgens de auteur de gelijke van Atlas, terwijl zijn haar en baard de 
vergelijking met Herakles opriepen. Door diezelfde Antipater werd Nikophon ‘de Milesische 
Reus’ (ὁ Μιλθςίου γίγαντοσ) genoemd, naar wie zelfs de god Zeus niet zonder te beven kon 
kijken. In zijn vaderstad bekleedde hij enkele religieuze ambten, maar zoals in veel gevallen 
valt ook ten aanzien van Nikophon niet uit te maken of die prominente status het uitvloeisel 
was van een aristocratische afkomst, of van sociale mobiliteit ten gevolge van zijn sportieve 
prestaties. Zijn zoon, Tiberius Claudius Nikophon (no. 145) was eveneens een Olympioneikes 
en werd, vermoedelijk door Caligula, aangesteld als keizerlijke trainer. 
 
Anthologia Palatina 6.256 
 
NAAM    Nikophon  
STAD    Milete 
SOCIALE STATUS zoon van Tryphon; zijn zoon Tiberius Claudius 

Nikophon was Olympisch kampioen en bekleedde 
prominente magistraatschappen in Milete 

ONDERDE(E)L(EN)   πυγμι 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  ἄνδρεσ 
TIJD eind eerste eeuw v. Chr. 
OLYMPIONEIKES   JA 
PERIODONEIKES   n.b. 
OVERWINNINGEN Olympia 
OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Klein-Azië, Griekenland 
TITELS    n.b. 
CARRIEREDUUR   n.b. 
BIJNAAM ‘de Milesische Reus’ (ὁ Μιλθςίου γίγαντοσ) 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN ςτεφανθφόροσ en ἀρχιερεφσ van de keizercultus 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER Milete 
BRON    Anthologia Palatina 6.256 
BIJZONDERHEDEN Nikophon stond bekend als ‘de Milesische reus’, een 

sterke indicatie voor zijn reputatie als krachtpatser 
INSCRIPTIE(S)   n.b. 
OPGERICHT DOOR   n.v.t. 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t. 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD    n.b. 
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110. Nikostratos, zoon van Isidotos 
 
Vechtsporter uit Aigai (Cilicië), tweede kwart eerste eeuw n. Chr. Als telg van een adellijk 
geslacht uit Prymnessos (Phrygië) werd hij als baby ontvoerd door rovers en op de 
slavenmarkt van Aigai verkocht. Zijn eigenaar droomde dat de jonge Nikostratos carrière zou 
maken in de atletiek, hetgeen gebeurde. In 37 n. Chr. won hij in Olympia zowel het 
worstelen als het pankration, waarmee hij ‘de zevende [en laatste] na Herakles’ (ὄγδοοσ ἀφ᾽ 
Ἡρακλζουσ) werd. Door diverse auteurs werd zijn spierkracht en onoverwinnelijkheid 
benadrukt, alsmede zijn opvallend lelijke voorkomen. Quintilianus, die in Rome Nikostratos 
nog als oude man persoonlijk gekend heeft, nam hem als voorbeeld van iemand die alle 
facetten van zijn vak tot in de puntjes beheerste. De herinnering aan hem bleef lang bestaan, 
want aan het begin van de derde eeuw n. Chr. werd zijn portret nog afgebeeld op een 
mozaïekvloer in het nabij Antiochië gelegen Seleukeia.  
 
Eusebius, ad Olympiade 204, Lucianus, De historia conscribenda 9, Pausanias 5.21.40, 
Quintilianus 2.8.14, Tacitus, Dialogus de oratoribus 10 
 
Levi (1947) 116, Moretti (1987) 75 
 
NAAM    Nikostratos, zoon van Isidotos 
STAD    Aigai (Cilicië)  
SOCIALE STATUS afkomstig uit een adellijke familie (οἰκίασ ὄντα οὐκ 

ἀφανοῦσ) 
ONDERDE(E)L(EN)   πάλθ, παγκράτιον 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  mannen 
TIJD    tweede kwart eerste eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   JA  
PERIODONEIKES   n.b.  
OVERWINNINGEN Olympia, ‘overwinningen elders’ (καὶ ἄλλαι νῖκαι) 
OVERIGE DEELNAMES  n.b.  
AGONISTISCHE REGIO’S  Klein-Azië (?), Griekenland   
TITELS ‘de zevende na Herakles’ (ὄγδοοσ ἀφ᾽ Ἡρακλζουσ) 
CARRIEREDUUR   n.b.  
BIJNAAM    n.b.  
BESTUURLIJKE CARRIERE  verenigingsofficial in Rome (?) 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER    n.b.  
BRON Eusebius, ad Olympiade 204, Lucianus, De historia 

conscribenda 9, Pausanias 5.21.40, Quintilianus 
2.8.14, Tacitus, Dialogus de oratoribus 10 

BIJZONDERHEDEN Nikostratos werd als baby door rovers ontvoerd en 
vervolgens op de slavenmarkt in Aigai verkocht. In 
de vroege derde eeuw n. Chr. werd zijn portret – 
meer dan 150 jaar na zijn sportieve successen – 
afgebeeld op een mozaïekvloer in een gymnasium in 
Seleukeia, nabij Antiochië. Dit getuigt van zijn 
voortdurende faam 

INSCRIPTIE(S)   JA, op mozaïek (Νεικόςτρατοσ Αἰγαῖοσ) 
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OPGERICHT DOOR   n.b. 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t. 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD    n.b. 
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111. Optatos 
 
Vijfkamper en hardloper uit Egypte (vaderstad onbekend), eind tweede of begin derde eeuw 
n. Chr. Optatos won volgens de Atheense sofist Philostratos tweemaal de wapenwedloop bij 
de Eleutheria in Plataia. Volgens het (apocriefe) verhaal stelde zijn trainer zich bij de tweede 
deelname van zijn pupil met zijn leven garant, omdat er in Plataiai een wet van kracht 
geweest zou zijn die voormalige winnaars van de hoplitodromos met de dood bestrafte 
indien zij niet andermaal zouden zegevieren. Als vijfkamper vormde Optatos een geduchte 
tegenstander voor Demetrios van Salamis (no. 45). Tijdens de pentathlon van een niet nader 
gespecificeerde editie van de Koinon Asias bleven zij als enige deelnemers over en kwamen 
tegen elkaar uit op de beslissende stadionloop. Liefst viermaal eindigde de race onbeslist. 
Pas bij de vijfde poging lukte het Demetrios om Optatos te verslaan en zo de vijfkamp op zijn 
naam te schrijven. Mogelijkerwijs eindigde hun strijd bij vier andere festivals (in Korinthe en 
Anazarbos) wel onbeslist. 
 
Philostratos, Gymnastikos 24, Moretti (1953) no. 86, r. 12-14 
 
Robert (1967b) 185 
 
NAAM    Optatos 
STAD    ?, Egypte 
SOCIALE STATUS   n.b. 
ONDERDE(E)L(EN)   πζντακλον, ςτάδιον (?),ὁπλείτθσ 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  ἄνδρεσ 
TIJD eind tweede, begin derde eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   n.b. 
PERIODONEIKES   n.b. 
OVERWINNINGEN Plataiai (2) 
OVERIGE DEELNAMES Koina Asias in onbekende stad, Korinthe (2), 

Anazarbos (2) 
AGONISTISCHE REGIO’S  Egypte, Klein-Azië, Griekenland 
TITELS    ἄριςτοσ Ἑλλινων (2x) 
CARRIEREDUUR   5+ 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER n.b. 
BRON Philostratos, Gymnastikos 8, Moretti (1953)  no. 86, 

r. 12-14 
BIJZONDERHEDEN Optatos was een geduchte concurrent van de 

vijfkamper Demetrios van Salamis (no. 45) en vocht 
verbeten duels met hem uit. Hij was tweevoudig 
‘Beste der Grieken’, een uiterst zeldzame prestatie  

INSCRIPTIE(S)   JA, Anazarbos (genoemd als tegenstander) 
OPGERICHT DOOR tegenstander Demetrios (vermelding van hun 

onderlinge strijd, niet ter ere van Optatos) 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t. 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD    n.b. 
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112. Pergamos 
 
Vechtsporter uit (vermoedelijk) Illion, tweede helft tweede eeuw of derde eeuw n. Chr. 
Pergamos won voornamelijk wedstrijden in zijn eigen streek, maar wist ook op zeker 
moment de Pythische spelen in Delphi te winnen bij het pankration voor mannen. Hij was 
een veelzijdige atleet, want hij behaalde ook overwinningen bij het worstelen en boksen. 
Het lijkt aannemelijk te veronderstellen dat hij zijn carrière geleidelijk heeft opgebouwd en 
na enige regionale overwinningen met succes de overstap heeft gewaagd naar de grote 
festivals. Details over zijn verdere loopbaan zijn niet bekend. 
 
I.Ilion 125 
 
NAAM    Pergamos 
STAD    Illion 
SOCIALE STATUS   zoon van Pergamos 
ONDERDE(E)L(EN)   παγκράτιον, πάλθ, πυγμι 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  ἄνδρεσ 
TIJD tweede helft tweede eeuw of derde eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   NEE 
PERIODONEIKES   NEE 
OVERWINNINGEN 11+: Delphi, Alexandria Troas, Epidauros, Sparta, 

Nikomedia, Perinthos, Koila
1
 (3), onbekend (2) 

OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Klein-Azië, Griekenland 
TITELS    n.b. 
CARRIEREDUUR   5+ 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER    Ilion (?) 
BRON I.Ilion 125 
BIJZONDERHEDEN De ere-inscriptie van Pergamos lijkt te impliceren dat 

in dit soort documenten soms enkel de 
hoogtepunten van een carrière werden opgesomd 

INSCRIPTIE(S)   JA, Illion (?) 
OPGERICHT DOOR   Raad en volk 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  Chronologisch (m.u.v. eerste succes) 
WIJZE VAN WEERGAVE  plaats – festival – categorie - onderdeel 
BEELD    n.b. 

                                                 
1 Op de Thracische Chersonesus, aan de overzijde van Abydos. 
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113. Philippos Glykon 
 
Vechtsporter uit Pergamon, laatste kwart eerste eeuw v. Chr. Glykon was een uitzonderlijk 
veelzijdige atleet, aangezien hij alle drie de vechtnummers (pankration, boksen en 
worstelen) wist te winnen bij zowel de Olympische, Pythische als de Aktische Spelen. 
Daarnaast won hij ook de Isthmische spelen (pankration) en tweemaal achtereen de Heraia 
in Argos. Opvallend genoeg kon hij niet bogen op een overwinning in de Nemeïsche spelen, 
hetgeen naar alle waarschijnlijkheid de reden is dat Glykon niet als winnaar van de periodos 
wordt opgevoerd. Desalniettemin moet hij de grootste atleet van zijn tijd geweest zijn die 
ver buiten zijn vaderstad een grote populariteit genoot. Niet voor niets werd hij door de 
Romeinse dichter Horatius vol bewondering als ‘onoverwinnelijk’ bestempeld, terwijl zijn 
door Antipater (of Philippos) van Thessaloniki opgestelde grafepigram superlatieven tekort 
kwam om zijn sportieve prestaties te bezingen: hij was ‘de glorie van Klein-Azië, ‘de 
bliksemschicht van het pankration’ en ‘de nieuwe Atlas’. 
 
I.Pergamon 535, Horatius, Epistulae 1.1.30-31, Anthologia Palatina 7.692 
 
Moretti (1953) no. 58, Sarikakis (1965) no. 3, Golden (2004) 72  
 
NAAM    Philippos Glykon  
STAD    Pergamon 
SOCIALE STATUS   zoon van Asklepiades 
ONDERDE(E)L(EN)   παγκράτιον, πυγμι, πάλθ 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  ἄνδρεσ 
TIJD laatste kwart eerste eeuw v. Chr. 
OLYMPIONEIKES   JA 
PERIODONEIKES   NEE 
OVERWINNINGEN 12+: Olympia (3), Delphi (3), Nikopolis (3), Korinthe, 

Argos (2) en een onbekend aantal kransspelen in 
Klein-Azië, Italië en Griekenland 

OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Klein-Azië, Griekenland, Italië 
TITELS    n.b. 
CARRIEREDUUR   4+ 
BIJNAAM ‘de glorie van Asia’ (᾽Αςίδι κλζοσ), ‘de bliksemschicht 

van het pankration’ (ὁ παμμάχων κεραυνόσ), ‘de 
breedvoetige’ (ὁ πλατὺσ πόδασ), ‘de nieuwe Atlas’ (ὁ 
καινὸσ ῎Ατλασ) 

BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER Pergamon 
BRON I.Pergamon 535, Horatius, Epistulae 1.1.30-31, 

Anthologia Palatina 7.692 
BIJZONDERHEDEN Glykon won alle drie de vechtnummers bij zowel de 

Olympia, Pythia als de Aktia 
INSCRIPTIE(S)   JA, Pergamon 
OPGERICHT DOOR   ὁ δῆμοσ 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  hiërarchisch 
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WIJZE VAN WEERGAVE  festival – categorie – onderdeel  
BEELD    n.b. 
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114. Philoumenos 
 
Vechtsporter uit Philadelphia (Lydië), laatste kwart vierde eeuw n. Chr. Philoumenos werd 
middels een standbeeld en een ere-inscriptie geëerd op het terrein van de curia athletarum, 
het hoofdkwartier van de atletenvereniging in Rome. De wijding werd gedaan door de 
keizers Valentinianus, Theodosius en Arcadius, die hem de eeuwige roem waardig achtten, 
een sentiment dat gedeeld werd door zijn collega’s, maar ook door de Romeinse bevolking 
en de senaat. Hij had naar verluidt in iedere wedstrijd gewonnen waaraan hij deelnam, 
zowel in oost als west (in omni athletico certamine ab oriente ad occidente). Ook zou hij op 
een keer een bronzen beeld zo hard hebben geslagen dat het materiaal een diepe deuk 
opliep. Hierop werd ter plekke namens hem een inscriptie aangebracht die als volgt luidde: 
‘Het brons is vele malen zwakker dan mijn hand’ (Χαλκὸσ ἐμῆσ χειρὸσ πολλὸν ἀφαυρότεροσ). 
Het eerbetoon aan Philoumenos vormt andermaal het bewijs dat de Griekse atletiek een 
langer leven beschoren was dan vaak gedacht wordt en dat de proclamatie van het 
christendom tot staatsgodsdienst geen abrupt einde maakte aan de agonistische 
sportcultuur. 
 
CIL VI 10154, Eusebius, Chronika 1.530-534 
 
Rausa (2004) 537 
 
NAAM    Philoumenos 
STAD    Philadelphia (Lydië 
SOCIALE STATUS   n.b. 
ONDERDE(E)L(EN)   παγκράτιον, πάλθ 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  n.b. 
TIJD laatste kwart vierde eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   n.b. 
PERIODONEIKES   n.b. 
OVERWINNINGEN n.b. 
OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Klein-Azië, Griekenland (?), Italië 
TITELS    n.b. 
CARRIEREDUUR   n.b. 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER n.b. 
BRON    CIL VI 10154, Eusebius, Chronika 1.530-534 
BIJZONDERHEDEN Philoumenos werd in Rome met een monument 

geëerd door de keizers Valentinianus, Theodosius en 
Arcadius. Dit eerbetoon laat zien dat de Griekse 
atletiek eind vierde eeuw n. Chr. nog altijd 
populariteit genoot 

INSCRIPTIE(S)   JA, Rome 
OPGERICHT DOOR keizers Valentinianus, Theodosius en Arcadius 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t. 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD    JA, maar verloren gegaan 
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115. Photion, zoon van Karpion 
 
Bokser uit Laodikeia ad Lycum, c. 170-180 n. Chr. Photion is één van de weinige atleten van 
wie de carrière op verschillende momenten geattesteerd is. Een ere-inscriptie uit c. 170 n. 
Chr. toont zijn eerste stappen in de Griekse atletiek en kan als exemplarisch gelden voor de 
wijze waarop jonge atleten hun loopbaan geleidelijk opbouwden. Eerst beproefde hij zijn 
geluk in enkele lokale en regionale festivals, waarna hij – met succes – de overstap maakte 
naar de grote wedstrijden in Italië en Griekenland en overwinningen behaalde in Puteoli, 
Neapolis en Argos. Het vervolg van zijn carrière is niet gedocumenteerd, tot aan het moment 
waarop zijn naam opduikt in een papyrustekst. Daaruit blijkt dat hij kort na 194 n. Chr. 
archont was van de atletenvereniging. In die hoedanigheid legde hij schriftelijk getuigenis af 
van het feit dat de Egyptische bokser Herminos (no. 35) als priester was opgetreden bij een 
festival in Sardis. In datzelfde document wordt hij gememoreerd als een Olympioneikes, 
hetgeen wil zeggen dat hij de stijgende lijn uit zijn jonge jaren heeft weten door te zetten en 
zijn loopbaan heeft bekroond met een zege in Olympia. Op basis van het matige Grieks 
waarmee hij de lidmaatschapskaart van Herminos ondertekende, is wel geconcludeerd dat 
hij niet uit een vooraanstaande familie stamde, maar van eenvoudige afkomst moet zijn 
geweest. 
 
I.Eph. 1605, P.Lond. 1178, r. 84-85 
 
Robert (1930) 38-41, Moretti (1953) no. 73, Frisch (1986) no. 6, r. 84-85, Brunet (2003) 221-
224 
 
NAAM    Photion, zoon van Karpion 
STAD    Laodikeia ad Lycum 
SOCIALE STATUS   eenvoudige afkomst (?) 
ONDERDE(E)L(EN)   πυγμι 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  ἀγζνειοι, ἄνδρεσ 
TIJD c. 170-180 n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   JA 
PERIODONEIKES   NEE 
OVERWINNINGEN 14+: Milete, Laodikeia (3), Ephese (4), Pergamon, 

Puteoli, Neapolis, Argos, Ephesos, Olympia; 
onbekend aantal overwinningen in prijsspelen 

OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Klein-Azië, Italië, Griekenland 
TITELS    ᾿Ολυμπιονείκθσ, παράδοξοσ (?), ἱερονείκθσ 
CARRIEREDUUR   7+ 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  JA 
AMBTEN archont van de atletenvereniging (ἄρχων τῆσ ἱερᾶσ 

ξυςτικῆσ περιπολιςτικῆσ ςυνόδου) 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER    Laodikeia ad Lycum, Ephese 
BRON    I.Eph. 1605, P.Lond. 1178, r. 84-85 
BIJZONDERHEDEN Photion is één van de weinige atleten wiens 

sportieve en bestuurlijke carrière op verschillende 
momenten is gedocumenteerd 

INSCRIPTIE(S)   JA, Ephese 
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OPGERICHT DOOR   atleet zelf 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  chronologisch 
WIJZE VAN WEERGAVE  festival – categorie – onderdeel 
BEELD    n.b. 
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116. Piseas, zoon van Piseas 
 
Bokser uit Aphrodisias (Carië), tweede kwart derde eeuw n. Chr. Piseas was een 
periodoneikes en werd voor zijn sportieve verdiensten in zijn vaderstad geëerd met een 
levensgroot standbeeld, dat op het podium van het theater stond opgesteld. In dit 
uitzonderlijke geval zijn zowel de ere-inscriptie als het beeld zelf (deels) bewaard gebleven. 
Bij gebrek aan een conventionele overwinningscatalogus vallen er geen verdere details over 
zijn carrière te geven, hoewel op basis van zijn enige eretitel vaststaat dat hij een topatleet 
was. Hij was naar alle waarschijnlijk een tijdgenoot van de bokser Kandidianos (no. 68), die 
eveneens uit Aphrodisias afkomstig was en wiens beeltenis ook het theater van die stad 
sierde. 
 
Roueché (1993) no. 75 
 
Newby (2005) 257-259 (met afbeelding), van Voorhis (2008) 230-252 
 
NAAM    Piseas, zoon van Piseas 
STAD    Aphrodisias (Carië) 
SOCIALE STATUS   n.b. 
ONDERDE(E)L(EN)   πυγμι 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  n.b. 
TIJD tweede kwart derde eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   JA 
PERIODONEIKES   JA 
OVERWINNINGEN periodos 
OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Klein-Azië, Griekenland 
TITELS    περιοδονείκθσ 
CARRIEREDUUR   n.b. 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER n.b. 
BRON    Roueché (1993) no. 75 
BIJZONDERHEDEN Van Piseas zijn zowel de ere-inscriptie als zijn 

levensgrote standbeeld overgeleverd 
INSCRIPTIE(S)   JA, Aphrodisias 
OPGERICHT DOOR   n.b. 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t. 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD    JA, Aphrodisias 
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117. Ploutarchos  
 
Bokser (vaderstad onbekend), begin derde eeuw n. Chr. Ploutarchos, alias ‘de Behendige’, is 
één van de atleten die voorkomt in de Heroïkos van Philostratos. Volgens het verhaal streed 
hij in de Olympische boksfinale (205 n. Chr. ?) tegen de Egyptenaar Hermeias. Voorafgaand 
aan de spelen had Ploutarchos van een orakel de raad gekregen om zich voor een goed 
resultaat tot de riviergod Acheloös te wenden. Tijdens het slopende gevecht was 
Ploutarchos vanwege de brandende hitte de uitdroging nabij, maar door een plotselinge 
regenbui keerden zijn kansen en wist hij nieuwe, beslissende krachten te putten uit het 
regenwater dat in de wol van zijn boksriemen was achtergebleven. 
 
Philostratos, Heroïkos 15.4-6 
 
NAAM    Ploutarchos     
STAD    n.b. 
SOCIALE STATUS   n.b. 
ONDERDE(E)L(EN)   pankration 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  n.b. 
TIJD begin derde eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   JA 
PERIODONEIKES   n.b. 
OVERWINNINGEN Olympia 
OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Griekenland 
TITELS    n.b. 
CARRIEREDUUR   n.b. 
BIJNAAM    ‘de Behendige’ 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER n.b 
BRON    Philostratos, Heroïkos 15.4-6 
BIJZONDERHEDEN Ploutarchos behaalde naar verluidt op een 

onorthodoxe manier de winst in Olympia 
INSCRIPTIE(S)   n.b. 
OPGERICHT DOOR   n.v.t. 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t. 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t 
BEELD    n.b. 
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118. Polites 
 
Hardloper uit Keramos (Karië), derde kwart eerste eeuw n. Chr. Polites was een 
uitzonderlijke en veelzijdige atleet, die erin slaagde om in 69 n. Chr. drie 
hardlooponderdelen (stadion, diaulos, dolichos) te winnen in Olympia, een ongeëvenaarde 
prestatie die zelfs de befaamde Leonidas van Rhodos (164-152 v. Chr.) in de schaduw stelde. 
Zijn optreden was uniek, omdat hij erin slaagde om zowel twee sprintonderdelen als de 
langeafstandsloop te winnen. Uit een fragmentarisch bewaard gebleven inscriptie uit zijn 
vaderstad valt op te maken dat Polites tijdens zijn loopbaan ook nog zeges behaalde in de 
wapenloop. Door Pausanias werd hij dan ook niet zonder reden een ‘groot wonder’ (μζγα 
καῦμα) genoemd. Zijn zegecatalogus, waarop slechts een deel van zijn totale overwinningen 
overgeleverd zijn, geeft ten slotte ook een inkijk in het agonistische landschap voorafgaand 
aan de grote vernieuwingen van de late eerste en tweede eeuw n. Chr. 
 
I.Keramos 15, Eusebius, ad Olympiade 12, Pausanias 6.13.3-4 
 
Golden (2004) 137, Strasser (2004b) 
 
NAAM    Polites 
STAD    Keramos (Karië) 
SOCIALE STATUS   n.b. 
ONDERDE(E)L(EN)   ςτάδιον, δίαυλοσ, δόλιχοσ, ὁπλείτθσ 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  ἄνδρεσ 
TIJD derde kwart eerste eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   JA 
PERIODONEIKES   n.b. 
OVERWINNINGEN 14+, waarvan met zekerheid geattesteerd: Olympia 

(3), Korinthe (2), Milete, Syracuse, Apollonia, 
Ephese, Myndos (?) 

OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Klein-Azië, Griekenland, Italië 
TITELS    n.b. 
CARRIEREDUUR   n.b. 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER    Keramos 
BRON I.Keramos 15, Eusebius, ad Olympiade 12, Pausanias 

6.13.3-4 
BIJZONDERHEDEN Polites won tijdens de Olympische spelen van 69 n. 

Chr. de stadionloop, de dubbele stadionloop en de 
dolichos en was daarmee een Olympische triastes, 
een ongekende prestatie. Zijn palmares maakt het 
mogelijk om het wedstrijdaanbod van voor de grote 
vernieuwingen te reconstrueren 

INSCRIPTIE(S)   JA, Keramos 
OPGERICHT DOOR   n.b. 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  chronologisch 
WIJZE VAN WEERGAVE  plaats - onderdeel 
BEELD    n.b. 
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119. Polyktor, zoon van Damonikos 
 
Worstelaar uit Elis, laatste kwart eerste eeuw v. Chr. Polyktor deed tijdens de 192

ste
 

Olympiade (12 v. Chr.) mee aan het worstelen, vermoedelijk bij de knapen. Voorafgaand aan 
zijn gevecht met Sosander uit Smyrna werd er door zijn vader Damonikos een 
omkooppoging gedaan, waarvoor de vader van zijn tegenstander gevoelig bleek. Het bedrog 
werd echter ontmaskerd, waarna beide vaders van de scheidsrechters een hoge boete 
kregen opgelegd. Van dit geld werden twee standbeelden opgericht: één in het gymnasium 
van Elis en een ander op het festivalterrein van Olympia (als onderdeel van de zogenaamde 
Zanes). Een bijbehorende inscriptie stelde hun frauduleuze gedrag aan de kaak en 
benadrukte nogmaals dat een Olympische overwinning alleen door snelheid en 
lichaamskracht kon worden behaald, en niet door geld. In hoeverre dit geval van fraude 
impact heeft gehad op de carrière van Polyktor valt niet uit te maken, aangezien hij nergens 
anders is geattesteerd. 
 
Pausanias 5.21.16-17 
 
NAAM    Polyktor, zoon van Damonikos 
STAD    Elis 
SOCIALE STATUS   n.b. 
ONDERDE(E)L(EN)   πάλθ 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  παῖδεσ (?) 
TIJD laatste kwart eerste eeuw v. Chr. 
OLYMPIONEIKES   NEE  
PERIODONEIKES   NEE  
OVERWINNINGEN n.b.  
OVERIGE DEELNAMES  Olympia (diskwalificatie in 12 v. Chr.)  
AGONISTISCHE REGIO’S  Griekenland 
TITELS    n.b. 
CARRIEREDUUR   n.b. 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER    Elis 
BRON Pausanias 5.21.16-17 
BIJZONDERHEDEN Polyktor raakte tijdens de 192

ste
 Olympiade (12 v. 

Chr.) betrokken bij een omkoopschandaal, waarvoor 
zijn vader een hoge boete kreeg opgelegd 

INSCRIPTIE(S)   JA, maar verloren gegaan 
OPGERICHT DOOR   organisatie (‘Zanes’) 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t.  
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD    n.b. 
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120 [? K..kta]benos, zoon van Proklos 
 
Hardloper uit Ephese, laatste kwart tweede eeuw n. Chr. [? K..ta]benos was een 
periodoneikes en tweemaal winnaar van de Eleutheria in Plataiai. Na zijn sportieve carrière 
werd hij trainer en penningmeester van het atletengilde, in welke hoedanigheid hij in 194 n. 
Chr. getuigenis aflegde van de toetreding van de Egyptische bokser Herminos (no. 35) tot de 
beroepsvereniging. [? K..kta]benos is een goed voorbeeld van de wijze waarop een atleet na 
het beëindigen van zijn actieve loopbaan in diverse functies betrokken kon blijven bij de 
sport. 
 
Frisch (1986) no. 6, r. 62-63, 73 
 
NAAM    [? K..kta]benos 
STAD    Ephese 
SOCIALE STATUS   zoon van Proklos 
ONDERDE(E)L(EN)   ὁπλείτθσ 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  n.b. 
TIJD laatste kwart tweede eeuw n. Chr.

1
 

OLYMPIONEIKES   JA  
PERIODONEIKES   JA  
OVERWINNINGEN Olympia, periodos, Plataiai (2)  
OVERIGE DEELNAMES  n.b.  
AGONISTISCHE REGIO’S  Klein-Azië (?), Griekenland, Italië (?) 
TITELS περιοδονείκθσ, ἄριςτοσ ῾Ελλινων, παράδοξοσ 
CARRIEREDUUR   n.b.  
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  JA 
AMBTEN penningmeester van de atletenvereniging 

(ἀργυροταμίασ τῆσ ἱερᾶσ ςυνόδου) 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER    Ephese, Sardis (?)  
BRON Frisch (1986) no. 6, r. 62-63, 73 
BIJZONDERHEDEN [? K..kta]benos laat zien op welke wijze een atleet na 

beëindiging van zijn actieve loopbaan betrokken kon 
blijven bij de sport: als trainer en bestuurslid van de 
atletenvereniging 

INSCRIPTIE(S)   n.b.  
OPGERICHT DOOR   n.v.t. 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t.  
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD    n.b. 

                                                 
1 Zijn actieve loopbaan moet enige tijd voor 194 n. Chr. zijn beëindigd. 
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121. Publius Aelius Alkandridas 
 
Hardloper uit Sparta, tweede kwart derde eeuw n. Chr. Alkandridas was een uiterst 
succesvolle en getalenteerde atleet, die uitblonk in de stadionloop, diaulos en 
hoplitodromos. Hij was tweevoudig periodoneikes en won de wapenloop in Plataiai, 
waardoor hij zich ‘Beste der Grieken’ mocht noemen. Zijn overwinningscatalogus bevat 
alleen de meest prominente overwinningen in de Olympische, Pythische, Nemeïsche en 
Isthmische spelen. Het lijdt echter geen twijfel dat een atleet van zijn kaliber op een groot 
aantal overige overwinningen (in Italië en Klein-Azië) heeft kunnen bogen. In Olympia 
maakte hij gebruik van het recht om als overwinnaar een beeld ter ere van zichzelf op te 
richten. 
 
Alkandridas was afkomstig uit een prominente familie die verwant was aan de Spartaanse 
senator Tiberius Claudius Brasidas. Zijn vader, Publius Aelius Damokratidas, was naast een 
succesvol atleet (ἄριςτοσ ῾Ελλινων, πλειςτονίκθσ, παράδοξοσ) ook hogepriester van de 
keizercultus en ἀγορανόμοσ, een erefunctie die hem verleend was naar aanleiding van 
diverse weldaden voor de stad. Als patronomos (‘wetgever’) vervulde Damokratidas de 
belangrijkste functie in de agoge. Vermoedelijk verkreeg hij op sportieve gronden het 
Romeinse burgerrecht voor hem en zijn familie. Alkandridas trad niet alleen als hardloper in 
de voetsporen van zijn vader, maar bekleedde net als hij onder andere het ambt van 
keizerlijk hogepriester en hield als één van de bideoi toezicht op de epheben. Damokratidas 
richtte in Sparta een eremonument op voor zijn succesvolle zoon. 
 
IG 5.1 305, 556, IvO 238, SEG 11.802, 831 
 
Spawforth (1984) 273-274, Golden (2004) 2, Van Nijf (2005)  
 
 
NAAM    Publius Aelius Alkandridas 
STAD    Sparta 
SOCIALE STATUS vooraanstaande familie, zoon van de succesvolle 

hardloper Publius Aelius Damokratidas 
ONDERDE(E)L(EN)   ςτάδιον, δίαυλοσ, ὁπλείτθσ 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  παῖδεσ, ἄνδρεσ 
TIJD    tweede kwart derde eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   JA (2x) 
PERIODONEIKES   JA (2x) 
OVERWINNINGEN 9+: Argos (2), Korinthe (2), Olympia (2), Delphi (2), 

Plataiai, ‘veel andere wedstrijden’ (καὶ ἄλλουσ 
πολλοὺσ κεματικ[ὺσ] ἀγῶνασ) 

OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Griekenland, Italië (?), Klein-Azië (?) 
TITELS περιοδονίκθσ, ἄριςτοσ ῾Ελλινων, πλειςτονίκθσ 
CARRIEREDUUR   5+ 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  JA 
AMBTEN senior bideos, patronomos, hogepriester van de 

keizercultus (ἀρχιέρεωσ τοῦ εβαςτ ̣οῦ) 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER    Sparta, Rome 



360 

 

 

BRON  IG 5.1 305, 556, IvO 238, SEG 11.802, 831 
BIJZONDERHEDEN Alkandridas was een bijzonder talentvolle atleet die 

zowel op sportief als bestuurlijk vlak in de 
voetsporen van zijn vader trad 

INSCRIPTIE(S)   JA, Sparta & Olympia 
OPGERICHT DOOR   vader (Sparta), atleet zelf (Olympia) 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  chronologisch (Sparta), n.v.t. (Olympia) 
WIJZE VAN WEERGAVE  festival – categorie – onderdeel 
BEELD    JA, maar verloren gegaan 
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122. Publius Aelius Aristomachos 
 
Pankratiast uit Magnesia ad Maeandrum, eerste kwart tweede eeuw n. Chr. Aristomachos 
werd in zijn vaderstad geëerd met een monument bestaande uit een epigram en een 
overwinningscatalogus. Hij won de Olympische spelen in 117 n. Chr. en zegevierde tijdens de 
eerste, door Hadrianus gereorganiseerde editie van de Panathenaia in 119 n. Chr. In de 
tussengelegen jaren behaalde hij nog een aantal prominente overwinningen, waaronder de 
Kapitolijnse en Aktische spelen. Bij die eerstgenoemde gelegenheid ontving hij van diezelfde 
keizer het Romeinse burgerrecht, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor zijn broer en 
ouders (τειμθκείσ τε ἐπὶ τούτοισ ὑπὸ ῾Αδριανοῦ Ῥωμαίων πολιτείαισ εἴσ τε τὸν πατζρα καὶ 
τὴν μθτζρα καὶ τοὺσ ἀδελφοὺσ). Hoewel hij zich een periodoneikes noemt, wordt er in geen 
van de ere-inscripties melding gemaakt van een overwinning in de Pythische spelen. Na 
maximaal vier jaar – waarin hij in alle wedstrijden ongeslagen bleef – beëindigde 
Aristomachos zijn sportieve loopbaan en werd hij namens zijn vaderstad onder meer 
uitgezonden als gezant naar Hadrianus en naar Pannonië. Ook fungeerde hij, na door de 
keizer hiervoor benoemd te zijn, als xystarch bij spelen (vermoedelijk de Hadrianeia 
Olympia) in Kyzikos. 
 
IMagn. 180, 181 
 
Moretti (1953) no. 71, Sarikakis (1965) no. 2, Ebert (1972) no. 78, Herz (1998) 178 
 
NAAM    Publius Aelius Aristomachos 
STAD    Magnesia ad Maeandrum 
SOCIALE STATUS Romeins burgerschap verkregen van Hadrianus (ook 

voor broer en ouders) 
ONDERDE(E)L(EN)   παγκράτιον 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  παῖδεσ, ἀγζνειοι, ἄνδρεσ (?) 
TIJD    eerste kwart tweede eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   JA 
PERIODONEIKES   JA* (maar: geen Pythische overwinning) 
OVERWINNINGEN 11+: Olympia, Rome, Neapolis, Nikopolis, Athene, 

Smyrna, Pergamon, Korinthe (2), Argos, Sparta 
OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Klein-Azië, Italië, Griekenland 
TITELS    ἄλειπτοσ, περιοδονείκθσ 
CARRIEREDUUR   3+ 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  JA 
AMBTEN xystarch van de atletenvereniging in Kyzikos (belast 

met eerste uitvoering ῾Αδριάνεια ᾽Ολύμπια aldaar?), 
gezant naar de keizer en naar Pannonië 

BOULEUTES   n.b. 
BURGER Magnesia ad Maeandrum, Rome (῾Ρωμαίων 

πολιτεία) 
BRON IMagn. 180-181 
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BIJZONDERHEDEN Aristomachos is de eerste atleet bij wie in een ere- 
inscriptie aleiptos voorkomt, zij het nog niet als titel. 
Hoewel hij zich periodoneikes noemt, wordt er geen 
melding gemaakt van een overwinning in Delphi. 
Aristomachos ging er prat op nooit op een onbeslist 
hebben aangestuurd (μιτε ἱεράν ποτε ποιιςασ) 

INSCRIPTIE(S) JA, Magnesia ad Maeandrum (2); epigram (120 of 
140 n. Chr.) en een proza-inschrift met daarin een 
overwinningslijst en vervulde ambten (138 n. Chr.) 
Beide teksten hoorden bij een groot monument. Het 
ligt voor de hand te veronderstellen dat het epigram 
direct na het einde van de carrière is opgesteld en 
het andere document later is bijgewerkt om het 
gezantschap te kunnen vermelden 

OPGERICHT DOOR raad en volk van Magnesia ad Maeandrum (?) 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE I.Magn. 180: (bijna geheel) chronologisch, 181: 

hiërarchisch  
WIJZE VAN WEERGAVE  festival – categorie -onderdeel 
BEELD    Ja, maar verloren gegaan 
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123. Publius Aelius Dioskourides 
 
Pankratiast uit Philippolis (Thracië), eerste kwart derde eeuw n. Chr. Dioskourides was een 
ἱερονίκθσ en werd in zijn vaderstad geëerd voor een overwinning bij de jongelingen in een 
onbekend festival. In het nabijgelegen Pautalia was hij xystarch (toezichthouder) voor het 
leven bij spelen aldaar. Samen met de hardloper Aurelius Fronton (no. 33) is hij een van de 
weinige geattesteerde atleten uit Thracië, bewijs voor het feit dat de Griekse sportcultuur 
ook in die contreien gedurende de keizertijd een voorname rol speelde.  Het is niet bekend 
of Dioskourides ook buiten zijn eigen regio overwinningen heeft behaald. 
 
IGBR III, 2, no. 893 
 
Bouley (2001) 217 
 
NAAM    Publius Aelius Dioskourides 
STAD    Philippolis (Thracië) 
SOCIALE STATUS   n.b. 
ONDERDE(E)L(EN)   παγκράτιον 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  ἀγζνειοι 
TIJD eerste kwart derde eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   n.b. 
PERIODONEIKES   n.b. 
OVERWINNINGEN Philippolis 
OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Thracië 
TITELS    ἱερονίκθσ 
CARRIEREDUUR   n.b. 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  JA 
AMBTEN levenslang xystarch (ξυςτάρχθσ διὰ βίου) 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER Philippolis, Rome 
BRON    IGBR III, 2, no. 893 
BIJZONDERHEDEN Samen met de hardloper Aurelius Fronton (no. 33) is 

Dioskourides een van de weinige geattesteerde 
atleten uit Thracië 

INSCRIPTIE(S)   JA, Philippolis 
OPGERICHT DOOR   organisatie spelen 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t. 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD    n.b. 
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124. Publius Aelius Heliodoros 
 
Vechtsporter uit Seleukeia ad Kalykadnos (Cilicië), derde kwart tweede eeuw n. Chr. 
Heliodoros behaalde zijn grootste successen als pankratiast, maar won ook enkele keren als 
worstelaar. Hij behoorde niet tot de absolute top, aangezien hij geen overwinningen wist te 
behalen in de spelen van de periodos. Bij zowel de Isthmische als de Nemeïsche spelen was 
een onbeslist in de finale voor hem het hoogst haalbare resultaat. Ondanks zijn relatief 
minder succesvolle carrière behoort Heliodoros wel tot de meest bereisde atleten uit de 
keizertijd, met overwinningen in alle agonistische regio’s van het oostelijke Romeinse Rijk. 
Financieel gezien zal hij daarnaast een aanzienlijk prijzengeld aan zijn carrière hebben 
overgehouden, aangezien hij in maar liefst 36 talentspelen (waar telkenmale het bedrag 
6000 drachmen aan de winnaar werd uitgekeerd) wist te zegevieren.  
 
Heliodoros werd ook op enig moment door de keizer benoemd tot xystarch (toezichthouder) 
bij meerdere spelen in Sparta. Zijn Romeinse burgerrecht had hij – in tegenstelling tot veel 
van zijn collega’s – waarschijnlijk niet te danken aan zijn sportieve prestaties. In de derde 
eeuw n. Chr. lijkt zijn eremonument opnieuw te zijn opgericht, mogelijk door een nazaat, 
getuige de afwijkende lettervormen die in delen van de inscriptie zijn gebruikt. 
 
Robert (1966a) 101-105 [ed.pr.] 
 
Şahin (1991) 151, noot 41 
 
NAAM    Publius Aelius Heliodoros  
STAD    Seleukeia ad Kalykadnos (Cilicië) 
SOCIALE STATUS   n.b. 
ONDERDE(E)L(EN)   παγκράτιον, πάλθ 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  ἄνδρεσ 
TIJD derde kwart tweede eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   NEE 
PERIODONEIKES   NEE 
OVERWINNINGEN 60: Athene, Antiochië (2), Alexandrië, Smyrna, 

Rhodos, Pergamon, Ephese (2), Neapolis, Puteoli (2), 
Argos, Korinthe (2), Sparta (2), Thebe (2), Tralles (2), 
Tarsos (3), 36 kransspelen 

OVERIGE DEELNAMES Isthmische en Nemeïsche spelen, ‘onbeslist’ in de 
finale 

AGONISTISCHE REGIO’S Klein-Azië, Griekenland, Levant, Egypte, Italië 
TITELS    παράδοξοσ 
CARRIEREDUUR   5+ 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  JA 
AMBTEN xystarch bij meerdere spelen in Sparta 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER Seleukeia ad Kalykadnos, Rome 
BRON Robert (1966a) 101-105 
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BIJZONDERHEDEN Heliodoros behoort ondanks een minder succesvolle 
carrière wel tot de meest bereisde atleten uit de 
keizertijd. In de derde eeuw n. Chr. werd zijn 
eremonument opmerkelijk genoeg opnieuw 
opgericht, vermoedelijk door een nazaat van de 
atleet 

INSCRIPTIE(S)   JA, Seleukeia ad Kalykadnos 
OPGERICHT DOOR   raad en volk 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.b. 
WIJZE VAN WEERGAVE  festival – plaats – categorie - onderdeel 
BEELD    n.b. 
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125. Publius Asklepiades 
 
Vijfkamper uit Korinthe, tweede kwart derde eeuw n. Chr. Asklepiades had in 241 n. Chr. de 
pentathlon gewonnen bij de Olympische spelen en als dank voor zijn zege een bronzen 
discus aan de god Zeus gewijd. Het lijkt erop dat de atleet deze als geschenk had gekregen 
van de alytarch (hoofd van de ordehandhaving) Flavius Scribonianus. Van Asklepiades is 
geen overwinningscatalogus overgeleverd, noch wordt zijn naam elders gememoreerd. 
 
IvO 241 
 
Lämmer (1967) 107-109, Ebert (1987) 9-15 
 
NAAM    Publius Asklepiades 
STAD    Korinthe 
SOCIALE STATUS   n.b. 
ONDERDE(E)L(EN)   πζντακλον 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  ἄνδρεσ 
TIJD tweede kwart derde eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   JA 
PERIODONEIKES   n.b. 
OVERWINNINGEN Olympia 
OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Griekenland 
TITELS    n.b. 
CARRIEREDUUR   n.b. 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER Korinthe, Rome 
BRON    IvO 241 
BIJZONDERHEDEN Asklepiades wijdde als dank voor zijn Olympische 

overwinning in 241 n. Chr. een bronzen discus aan 
de god Zeus 

INSCRIPTIE(S)   JA, Olympia 
OPGERICHT DOOR   atleet zelf 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t. 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD    n.b. 
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126. Publius Cornelius Ariston 
 
Pankratiast uit Ephese, midden eerste eeuw n. Chr. Ariston won in 49 n. Chr. het pankration 
bij de knapen in de Olympische spelen. Hij gaf die zege meer glans doordat hij als enige van 
de zeven deelnemers geen ‘bye’ had gekregen en derhalve iedere ronde had moeten 
vechten (ἀνζφεδροσ). Als winnaar maakte hij gebruik van het recht om in Olympia een 
eremonument voor zichzelf op te richten, dat onder meer twee lofdichten bevatte. De 
auteur daarvan wordt overigens als een πλειςτονίκθσ betiteld, hetgeen andermaal aantoont 
dat beoefenaar van de ‘muzische’ kunsten gebruik maakten van dezelfde eretitels als 
atleten. Over de verdere loopbaan van Ariston – die ongetwijfeld meer voorname 
overwinningen heeft gekend – is bij gebrek aan bronnenmateriaal niets bekend. 
 
IvO 225 
 
Moretti (1953) no. 64, Ebert (1972) no. 76 
 
NAAM    Publius Cornelius Ariston 
STAD    Ephese 
SOCIALE STATUS   zoon van Eirenaios 
ONDERDE(E)L(EN)   παῖδεσ 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  παγκράτιον 
TIJD midden eerste eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   JA 
PERIODONEIKES   n.b. 
OVERWINNINGEN Olympia 
OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Klein-Azië (?), Griekenland 
TITELS    ἀνζφεδροσ in Olympia 
CARRIEREDUUR   n.b. 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER Ephese, Rome 
BRON    IvO 225 
BIJZONDERHEDEN Ariston won in Olympia als ἀνζφεδροσ, d.w.z. hij 

had als enige atleet in alle ronden moeten vechten, 
terwijl sommige van zijn tegenstanders een ’bye’ 
hadden gekregen 

INSCRIPTIE(S)   JA, Olympia 
OPGERICHT DOOR   atleet zelf 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t. 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD    JA, maar verloren gegaan 
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127. Publius Pompeius Eutychus, alias Ninnus/Ninnaros 
 
Tweevoudig periodoneikes (onderdeel onbekend) uit Philadelphia (Lydië), eerste eeuw n. 
Chr. Eutychus, bijgenaamd Ninnaros, staat afgebeeld op een zwart-wit mozaïek uit een villa 
aan de Via Nomentana in Rome, waar hij ‘ook wel Ninnus’ (qui et Nynnys) genoemd wordt. 
Deze spaarzame getuigenis van een zeer succesvol atleet laat zien hoezeer de toevallige 
overlevering een rol speelt in de reconstructie van specifieke atletenlevens. Eutychus zal, 
gezien zijn prestaties, ongetwijfeld over één of meerdere eremonumenten hebben beschikt, 
maar deze zijn niet bewaard gebleven. 
 
IGUR 4.1643 
 
Moretti (1957) nos. 757 & 785, Golden (2004) 138, Newby (2005) 60  
 
NAAM    Publius Pompeius Eutychus 
STAD    Philadelphia (Lydië) 
SOCIALE STATUS   n.b. 
ONDERDE(E)L(EN)   n.b. 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  n.b. 
TIJD    eerste eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   JA 
PERIODONEIKES   JA (2x) 
OVERWINNINGEN periodos 
OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Klein-Azië (?), Griekenland, Italië 
TITELS    n.b. 
CARRIEREDUUR   n.b. 
BIJNAAM Ninnaros/qui et Nynnys 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER    n.b. 
BRON IGUR 4.1643 
BIJZONDERHEDEN Eutychus staat afgebeeld op een mozaïek uit een 

villa aan de Via Nomentana in Rome 
INSCRIPTIE(S)   JA, Philadelphia 
OPGERICHT DOOR   n.b. 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t.  
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD    n.b. 
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128. Quintus Iulius Artemidorion 
 
Pankratiast uit Tralleis, derde kwart tweede eeuw n. Chr. Artemidorion werd in zijn 
vaderstad geëerd voor zijn overwinning bij de mannen tijdens de 52

ste
 editie van de Olympia 

aldaar, in 156 of 160 n. Chr. Over zijn verdere sportieve prestaties is niets bekend. Het is 
daarom niet duidelijk of hij zijn leven volledige wijdde aan de beroepsatletiek of dat hij in 
Tralleis een eenmalig succes behaalde vanuit zijn participatie in het lokale gymnasion. 
Diezelfde kwestie geldt voor de talrijke atleten die genoemd worden in overwinningslijsten 
die door organisatoren van lokale festivals overal in de Griekse wereld werden opgericht en 
van wie geen andere prestaties zijn overgeleverd.  
 
I. Tralleis 128 
 
NAAM    Quintus Iulius Artemidorion  
STAD    Tralleis 
SOCIALE STATUS   n.b. 
ONDERDE(E)L(EN)   παγκράτιον 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  ἄνδρεσ 
TIJD derde kwart tweede eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   n.b. 
PERIODONEIKES   n.b. 
OVERWINNINGEN Tralleis 
OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Klein-Azië 
TITELS    n.b. 
CARRIEREDUUR   n.b. 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER Tralleis, Rome 
BRON    I.Tralleis 128 
BIJZONDERHEDEN geen 
INSCRIPTIE(S)   JA, Tralleis 
OPGERICHT DOOR   organisatie lokale Olympia 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t. 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD    n.b. 
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129. Regulus 
 
Pankratiast uit Rome (?), eind eerste eeuw n. Chr. Regulus verkeerde naar verluidt in de 
directe omgeving van keizer Titus, want hij werd volgens Plutarchus op een zekere dag 
ontboden om met hem te komen baden. Na afloop dronken ze wat en stierf de atleet ter 
plekke aan een beroerte. Regulus is in geen enkele andere bron geattesteerd, hetgeen de 
vraag oproept of hij aan het brein van Plutarchus is ontsproten of dat hij daadwerkelijk 
bestaan heeft. Afgaande op het feit dat veel keizers (waaronder Caligula, Nero, Commodus 
en Heliogabalus) zich lieten omringen door topatleten en persoonlijke trainers hoeft mijns 
inziens aan dat laatste niet te worden getwijfeld.  
 
Plutarchus, Moralia 124C 
 
NAAM    Regulus 
STAD    Rome (?)  
SOCIALE STATUS   op goede voet met keizer Titus 
ONDERDE(E)L(EN)   παγκράτιον 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  n.b. 
TIJD eind eerste eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   n.b. 
PERIODONEIKES   n.b. 
OVERWINNINGEN n.b. 
OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  n.b. 
TITELS    n.b. 
CARRIEREDUUR   n.b. 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER n.b. 
BRON    Plutarchus, Moralia 124C 
BIJZONDERHEDEN Regulus stond naar verluidt op goede voet met 

keizer Titus.  Op een dag bezocht hij samen met hem 
een badhuis en stierf daar aan een beroerte  

INSCRIPTIE(S)   n.b. 
OPGERICHT DOOR   n.v.t. 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t. 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD    n.b. 
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130. Sarapammon 
 
Bokser uit de nomos Arsinoe (Egypte), tweede kwart tweede eeuw n. Chr. Sarapammon won 
in 125 n. Chr. het boksen in Olympia, maar werd gediskwalificeerd omdat hij en zijn 
tegenstander (en stadsgenoot!) Deidas vals spel speelden. Zij hadden het op een akkoordje 
gegooid, waarbij de laatstgenoemde opzettelijk zou verliezen in ruil voor een som gelds. De 
Eleërs ontdekten het bedrog echter en beiden kregen een boete opgelegd. Ze moesten ieder 
een standbeeld laten oprichten in de galerij der Zanes, direct voor de ingang van het stadion. 
Voortaan zou iedereen bij binnenkomst aan hun wangedrag worden herinnerd. Dit 
afschrikwekkende voorbeeld diende om iedereen er aan te herinneren dat een Olympische 
overwinning, in de woorden van Pausanias (5.21.4), ‘niet wordt behaald door geld, maar 
door snelheid van voeten en lichaamskracht’. 
 
Pausanias 5.21.15 
 
Moretti (1957) 841 
 
NAAM    Sarapammon    
STAD    Arsinoe (nomos) 
SOCIALE STATUS   n.b. 
ONDERDE(E)L(EN)   πυγμι 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  ἄνδρεσ 
TIJD tweede kwart tweede eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   NEE 
PERIODONEIKES   n.b.  
OVERWINNINGEN n.b.  
OVERIGE DEELNAMES  Olympia  
AGONISTISCHE REGIO’S  Egypte (?), Griekenland 
TITELS    n.b. 
CARRIEREDUUR   n.b. 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER    nomos Arsinoe 
BRON Pausanias 5.21.15 
BIJZONDERHEDEN Deidas werd in 125 n. Chr. gediskwalificeerd in 

Olympia, omdat hij en zijn tegenstander 
Sarapammon hadden gewed op de uitkomst van hun 
gevecht 

INSCRIPTIE(S)   n.b. 
OPGERICHT DOOR   n.v.t. 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t. 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD    n.b. 
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131. Sarapion 
 
Pankratiast uit Alexandrië, c. 25 n. Chr. Sarapion schreef zich in dat jaar in voor de 
Olympische spelen, maar trok zich een dag voor het begin van de wedstrijden terug uit angst 
voor zijn tegenstanders. Het was atleten na het verstrijken van de trainingsperiode van 
dertig dagen echter niet meer toegestaan om zich terug te trekken. Sarapion werd voor het 
overtreden van die regel door de Eleërs beboet en volgens Pausanias was hij de enige atleet 
die dit ooit was overkomen. Over zijn verdere loopbaan is niets bekend. 
 
Pausanias 5.21.18 
 
NAAM    Sarapion    
STAD    Alexandrië 
SOCIALE STATUS   n.b. 
ONDERDE(E)L(EN)   παγκράτιον 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  ἄνδρεσ (?) 
TIJD c. 25 n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   n.b. 
PERIODONEIKES   n.b. 
OVERWINNINGEN n.b. 
OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Egypte (?), Griekenland  
TITELS    n.b. 
CARRIEREDUUR   n.b. 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER    Alexandrië 
BRON Pausanias 5.21.18 
BIJZONDERHEDEN Sarapion wordt door Pausanias beschreven als de 

enige deelnemer die ooit door de Eleërs beboet 
werd wegens lafheid 

INSCRIPTIE(S)   n.b. 
OPGERICHT DOOR   n.v.t. 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t. 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t 
BEELD    n.b. 
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132. Sarapion 
 
Sprinter uit Alexandrië, tweede kwart eerste eeuw n. Chr. Sarapion won in 37 n. Chr. de 
stadionloop bij de mannen in Olympia en werd om die reden opgenomen in de officiële lijst 
met Olympische overwinnaars die bij Eusebius is overgeleverd. Hij is één van de vele 
sprintkampioenen die door de stad Alexandrië werden voortgebracht. Over zijn verdere 
sportieve loopbaan is niets bekend. 
 
Eusebius, ad Olympiade 204 
 
Moretti (1957) no. 761, Decker (1991) 104 
 
NAAM    Sarapion  
STAD    Alexandrië 
SOCIALE STATUS   n.b. 
ONDERDE(E)L(EN)   ςτάδιον 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  ἄνδρεσ 
TIJD tweede kwart eerste eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   JA 
PERIODONEIKES   n.b. 
OVERWINNINGEN Olympia 
OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Egypte (?), Griekenland 
TITELS    n.b. 
CARRIEREDUUR   n.b. 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER Alexandrië 
BRON    Eusebius, ad Olympiade 204 
BIJZONDERHEDEN geen 
INSCRIPTIE(S)   n.b. 
OPGERICHT DOOR   n.v.t. 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD    n.b. 
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133. Sarapion 
 
Bokser uit Alexandrië, eind eerste eeuw n. Chr. Sarapion won in 89 n. Chr. het boksen voor 
junioren bij de Olympische spelen. Bij aankomst in Elis, kort voor de verplichte 
trainingsperiode van dertig dagen, bleek er in die stad een hongersnood te heersen. 
Sarapion zorgde er volgens Pausanias persoonlijk voor dat de inwoners van voedsel werden 
voorzien. Om die reden werd hij door hen geëerd met een standbeeld aan weerzijden van 
het Maltho gymnasion in Elis. Er is van hem geen overwinningscatalogus overgeleverd, zodat 
het niet mogelijk is om vast te stellen of hij zijn jeugdige succes heeft kunnen voortzetten in 
de mannencategorie. 
 
Pausanias 6.23.6 
 
NAAM    Sarapion 
STAD    Alexandrië 
SOCIALE STATUS   welgestelde familie (?) 
ONDERDE(E)L(EN)   πυγμι 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  παῖδεσ 
TIJD eind eerste eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   JA 
PERIODONEIKES   n.b. 
OVERWINNINGEN Olympia 
OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Egypte (?), Griekenland 
TITELS    n.b. 
CARRIEREDUUR   n.b. 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER Alexandrië 
BRON    Pausanias 6.23.6 
BIJZONDERHEDEN Sarapion zorgde bij aankomst in Elis dat de door 

hongersnood getroffen inwoners van de stad van 
voedsel werden voorzien 

INSCRIPTIE(S)   n.b. 
OPGERICHT DOOR   n.v.t. 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t 
BEELD    JA, maar verloren gegaan 

 



375 

 

134. Satornilos 
 
Sprinter uit Gortyn (Kreta), begin derde eeuw n. Chr. Satornilos won de stadionloop in 
Olympia in 209 n. Chr. en is één van de laatste winnaars die op de lijst van Eusebius wordt 
genoemd. Hij is één van de weinige bekende Olympische kampioenen uit Kreta. Het is 
onwaarschijnlijk dat hij moet worden gelijkgesteld aan een naam- en tijdgenoot die op een 
fragmentarisch bewaard gebleven mozaïek in Colonia Julia Nobilis (Romeins Knossos) staat 
afgebeeld, aangezien dit een bokser lijkt te zijn geweest. 
 
Eusebius, ad Olympiade 247, I.Cret. IV 28, SEG 53.952.2 
 
NAAM    Satornilos   
STAD    Gortyn (Kreta) 
SOCIALE STATUS   n.b. 
ONDERDE(E)L(EN)   ςτάδιον 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  mannen 
TIJD begin derde eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   JA 
PERIODONEIKES   n.b. 
OVERWINNINGEN Olympia 
OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Griekenland 
TITELS    n.b. 
CARRIEREDUUR   n.b. 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER    Gortyn 
BRON Eusebius, ad Olympiade 247, I.Cret. IV 28, SEG 

53.952.2 
BIJZONDERHEDEN Satornilos is één van de weinige bekende 

Olympische kampioenen uit Kreta 
INSCRIPTIE(S)   n.b. 
OPGERICHT DOOR   n.v.t. 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t. 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t 
BEELD    n.b. 
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135. (Marcus Antonius?) Sekoundos 
 
Vechtsporter uit Ephese (?), eerste kwart eerste eeuw n. Chr. (?). De naam van Sekoundos 
valt te lezen op een fragmentarisch overgeleverde ere-inscriptie uit Ephese. Het document 
vermeldt buiten zijn naam alleen een aantal agonistische eretitels, die verwijzen naar de 
overwinningen van de atleet bij diverse festivals (waaronder de Isthmische spelen). Zijn titel 
van Olympioneikes is lange tijd toegeschreven aan een overwinning in één van de talloze 
lokale Olympische spelen, omdat hij in de inscriptie volgt op de minder prestigieuze status 
van Isthmioneikes. Een recente vondst uit Olympia maakt het echter aannemelijk dat die 
eerstgenoemde titel wel degelijk teruggaat op een zege in de traditionele Olympische 
spelen. Een selectieve lijst met overwinnaars maakt melding van de winst van een zekere 
Sekoundos in het worstelen (21 n. Chr.). Dit gegeven zou ook beter in overeenstemming zijn 
met diens latere positie als xystarch, een ambt dat in alle bekende gevallen voorbehouden 
was aan zeer succesvolle atleten. Na zijn carrière bekleedde Sekoundos ook nog de functie 
van hellanodikes (scheidsrechter), vermoedelijk bij de Olympia van Ephese. 
 
I.Eph. 1127 
 
Robert (1948) 62, Ebert (1997) 224 
 
NAAM    (Marcus Antonius?) Sekoundos 
STAD    Ephese (?) 
SOCIALE STATUS   n.b. 
ONDERDE(E)L(EN)   πάλθ, παγκράτιον 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  ἄνδρεσ (?) 
TIJD eerste kwart eerste eeuw n. Chr. (?) 
OLYMPIONEIKES   JA (?) 
PERIODONEIKES   n.b. 
OVERWINNINGEN Korinthe, Olympia (?) 
OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Klein-Azië, Griekenland 
TITELS παράδοξοσ, εἰςκμιονίκθσ, Ὀλυμπιονίκθσ, 

πλειςτονίκθσ 
CARRIEREDUUR   n.b. 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  JA 
AMBTEN xystarch, hellanodikes 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER Ephese (?), Rome (?) 
BRON    I.Eph. 1127 
BIJZONDERHEDEN Sekoundos voert diverse agonistische eretitels en is 

waarschijnlijk dezelfde atleet als de Olympische 
winnaar van het pankration bij de mannen in 21 n. 
Chr. 

INSCRIPTIE(S)   Ja, Ephese & Olympia 
OPGERICHT DOOR   atleet zelf (?) en atletenvereniging (?) 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t. 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD    n.b. 
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136. Semakos 
 
Atleet (discipline en vaderstad onbekend), tweede helft tweede eeuw n. Chr. (?). De naam 
van Semakos staat te lezen op een loden tablet uit Korinthe. Hij had zich daar ingeschreven 
voor deelname aan de Isthmische spelen, maar werd om onduidelijke redenen uitgesloten 
van deelname door het jurylid Marius Tyrannos. Laatstgenoemde was lid van het college der 
ἐγκριταί, de magistraten die belast waren met de selectieprocedure (ἔγκριςισ) van atleten 
voorafgaand aan de wedstrijden. Hun belangrijkste taak was na te gaan of de door een 
atleet verstrekte persoonsgegevens juist waren en hem in te delen in een van de drie 
leeftijdscategorieën. De procedure vond plaats in speciaal daarvoor ingerichte kamers, de 
zogenaamde ἐγκριτιριοι οἶκοι. In Isthmia bevonden deze ruimtes zich in het gymnasion, 
ongetwijfeld om de procedure in alle rust en zonder eventuele invloed van buitstaanders te 
laten plaatshebben. Teneinde de juryleden te vrijwaren van mogelijke vervelende reacties 
op een uitsluiting werd er gebruik gemaakt van een geheime stemming. Ieder lid (dus ook 
Marius Tyrannos) schreef zijn beslissing op een loden tablet dat in een stembus werd 
gedeponeerd. Na afloop werd dit materiaal vernietigd. Opgravingen te Isthmia in 1958 
troffen het oordeel over Semakos aan in een antiek waterreservoir. Verdere informatie over 
diens achtergrond en sportieve carrière is niet overgeleverd. 
 
IG IV 203 (ἐγκριτιριοι οἶκοι) 
 
Jordan & Spawforth (1982), Jordan (1994) no. 1 
 
NAAM    Semakos   
STAD    n.b. 
SOCIALE STATUS   n.b. 
ONDERDE(E)L(EN)   n.b. 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  n.b. 
TIJD tweede helft tweede eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   n.b. 
PERIODONEIKES   n.b. 
OVERWINNINGEN n.b. 
OVERIGE DEELNAMES Isthmische spelen (om onduidelijke redenen niet 

toegelaten tot het festival) 
AGONISTISCHE REGIO’S  Griekenland 
TITELS    n.b. 
CARRIEREDUUR   n.b. 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER n.b. 
BRON    Jordan & Spawforth (1982), Jordan (1994) 
BIJZONDERHEDEN Semakos werd voorafgaand aan de Isthmische 

spelen gediskwalificeerd door het jurylid Marius 
Tyrannos 

INSCRIPTIE(S)   n.b. 
OPGERICHT DOOR   n.v.t. 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD    n.b. 
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137. Sosander, zoon van Sosander 
 
Worstelaar uit Smyrna, laatste kwart eerste eeuw v. Chr. Sosander deed tijdens de 192

ste
 

Olympiade (12 v. Chr.) mee aan het worstelen, vermoedelijk bij de knapen. Voorafgaand aan 
zijn gevecht met Polyktor uit Elis (no. 119) werd er door diens vader Damonikos een 
omkooppoging gedaan, waarvoor de vader van Sosander gevoelig bleek. Het bedrog werd 
echter ontmaskerd, waarna beide vaders van de scheidsrechters een hoge boete kregen 
opgelegd. Van dit geld werden twee standbeelden opgericht: één in het gymnasium van Elis 
en een ander op het festivalterrein van Olympia (als onderdeel van de zogenaamde Zanes). 
Een bijbehorende inscriptie stelde hun frauduleuze gedrag aan de kaak en benadrukte 
nogmaals dat een Olympische overwinning alleen door snelheid en lichaamskracht kon 
worden behaald, en niet door geld. Over de verdere sportieve carrière van Sosander is niets 
overgeleverd. 
 
Pausanias 5.21.16-17 
 
NAAM    Sosander, zoon van Sosander 
STAD    Smyrna 
SOCIALE STATUS   n.b. 
ONDERDE(E)L(EN)   πάλθ 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  παῖδεσ (?) 
TIJD laatste kwart eerste eeuw v. Chr. 
OLYMPIONEIKES   n.b.  
PERIODONEIKES   n.b. 
OVERWINNINGEN n.b.  
OVERIGE DEELNAMES  Olympia (diskwalificatie in 12 v. Chr.)  
AGONISTISCHE REGIO’S  Klein-Azië (?), Griekenland  
TITELS    n.b. 
CARRIEREDUUR   n.b.  
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER    Smyrna  
BRON Pausanias 5.21.16-17 
BIJZONDERHEDEN Sosander raakte tijdens de 192

ste
 Olympiade (12 v. 

Chr.) betrokken bij een omkoopschandaal, waarvoor 
zijn vader een hoge boete kreeg opgelegd. 

INSCRIPTIE(S)   JA, maar verloren gegaan  
OPGERICHT DOOR   organisatie (‘Zanes’) 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t.  
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD    n.b. 
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138. Straton 
 
Sprinter uit Alexandrië, laatste kwart eerste eeuw n. Chr. Straton won in 77 n. Chr. de 
stadionloop bij de mannen in Olympia en werd om die reden opgenomen in de officiële lijst 
met Olympische overwinnaars die bij Eusebius is overgeleverd. Hij is één van de vele 
sprintkampioenen die door de stad Alexandrië werden voortgebracht. Over zijn verdere 
sportieve loopbaan is niets bekend. 
 
Eusebius, ad Olympiade 214 
 
Moretti (1957) no. 803, Decker (1991) 104 
 
NAAM    Straton  
STAD    Alexandrië 
SOCIALE STATUS   n.b. 
ONDERDE(E)L(EN)   ςτάδιον 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  ἄνδρεσ 
TIJD laatste kwart eerste eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   JA 
PERIODONEIKES   n.b. 
OVERWINNINGEN Olympia 
OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Egypte (?), Griekenland 
TITELS    n.b. 
CARRIEREDUUR   n.b. 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER Alexandrië 
BRON    Eusebius, ad Olympiade 214 
BIJZONDERHEDEN geen 
INSCRIPTIE(S)   n.b. 
OPGERICHT DOOR   n.v.t. 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD    n.b. 
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139. Tatianos, zoon van Metrophanes 
 
Langeafstandsloper uit Caesarea Germanice (Bithynië), eind tweede of begin derde eeuw n. 
Chr. Tatianos won als knaap bij enkele vooraanstaande festivals in Italië en Klein-Azië en had 
onmiskenbaar talent. Afgaande op zijn relatief onaanzienlijke eretitels (ἱερονείκθσ, 
παράδοξοσ) moet de ere-inscriptie uit het begin van zijn loopbaan stammen. Dit wordt 
bevestigd door het feit dat slechts enkele overwinningen bij de mannen genoemd worden. 
Het vervolg van zijn carrière is echter niet geattesteerd, zodat niet kan worden uitgemaakt of 
hij zijn jeugdige successen op het hoogste niveau een vervolg heeft kunnen geven. 
 
Corsten (1990) 34-36 
 
NAAM    Tatianos, zoon van Metrophanes 
STAD    Caesarea Germanice (Bithynië) 
SOCIALE STATUS   n.b.  
ONDERDE(E)L(EN)   δόλιχοσ 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  παῖδεσ, ἄνδρεσ 
TIJD    eind tweede of begin derde eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   n.b. 
PERIODONEIKES   n.b. 
OVERWINNINGEN 9+: Neapolis, Pergamon (4), Ephese, Nikomedia, 

Kyzikos, Tralleis
1
 

OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Klein-Azië, Italië  
TITELS    ἱερονείκθσ, παράδοξοσ 
CARRIEREDUUR   4+  
BIJNAAM    n.b.  
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER Caesarea Germanice, Pergamon, Kyzikos, 

Nikomedia, Tralleis 
BRON Corsten (1990) 34-36 
BIJZONDERHEDEN Tatianos heeft opvallend veel burgerschappen 

verworven 
INSCRIPTIE(S)   JA, Caearea Germanice 
OPGERICHT DOOR   n.b. 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  chronologisch

2
 

WIJZE VAN WEERGAVE  plaats – festival - onderdeel 
BEELD    n.b. 

                                                 
1 Gezien het feit dat hij burger van Tralleis is, ligt het voor de hand te veronderstellen dat hij dit 
burgerrecht heeft verkregen na een zege in die stad. Mogelijkerwijs stond deze overwinning vermeld in 
het fragmentarisch overgeleverde onderste deel van de inscriptie. 
2 Contra Corsten (1990) 35. Op basis van de elders ondernomen reconstructie van de wedstrijdkalender 
kan aannemelijk worden gemaakt dat de inscriptie chronologisch geordend is. De achtereenvolgende 
overwinningen van Tatianos in Neapolis (Sebasta), Pergamon (Augusteia) en Ephese (Hadrianeia) laten 
zich probleemloos inkaderen in het schema zoals dat door keizer Hadrianus werd opgesteld. 
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140. Thaliarchos, zoon van Soterichos 
 
Bokser uit Elis, derde kwart eerste eeuw v. Chr. Thaliarchos wist zowel bij de knapen als bij 
de mannen het boksen in Olympia te winnen (in de jaren 40 en 32 v. Chr.?), een prestatie die 
maar weinig atleten uit de Oudheid hem konden nazeggen. Hij moet dus ten minste negen 
jaar op het hoogste niveau actief geweest zijn, maar zoals in veel gevallen kan ook zijn 
sportieve loopbaan bij gebrek aan bronnenmateriaal niet verder worden ingevuld. 
Thaliarchos heeft ongetwijfeld meerdere successen behaald in de grote festivals, maar 
bewijs hiervoor ontbreekt. Wel is bekend dat zijn vader Soterichos ook Olympisch 
bokskampioen bij de knapen is geweest, en wel in 72 v. Chr. 
 
IvO 213, Phlegon van Tralles, FGrH 257 F 12 
 
Golden (2004) 162 
 
NAAM    Thaliarchos 
STAD    Elis 
SOCIALE STATUS zoon van Soterichos, Olympisch bokskampioen bij de 

knapen in 72 v. Chr. 
ONDERDE(E)L(EN)   πυγμι 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  παῖδεσ, ἄνδρεσ 
TIJD derde kwart eerste eeuw v. Chr. 
OLYMPIONEIKES   JA (2x) 
PERIODONEIKES   n.b. 
OVERWINNINGEN Olympia (2) 
OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Griekenland 
TITELS    n.b. 
CARRIEREDUUR   9+ 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER    Elis 
BRON IvO 213 
BIJZONDERHEDEN Thaliarchos wist zowel bij de knapen als bij de 

mannen het boksen bij de Olympische spelen te 
winnen. Zijn vader was Olympisch bokskampioen bij 
de knapen in 72 v. Chr. 

INSCRIPTIE(S)   JA, Olympia 
OPGERICHT DOOR   atleet zelf 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t. 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD    n.b. 
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141. Theonas, ὁ καὶ μάραγδοσ 
 
Sprinter uit Alexandrië, begin tweede eeuw n. Chr. Theonas won in 105 n. Chr. de 
stadionloop bij de mannen in Olympia en werd om die reden opgenomen in de officiële lijst 
met Olympische overwinnaars die bij Eusebius is overgeleverd. Hij is één van de vele 
sprintkampioenen die door de stad Alexandrië werden voortgebracht. Over zijn verdere 
sportieve loopbaan is niets bekend. 
 
Eusebius, ad Olympiade 214 
 
Moretti (1957) no. 831, Decker (1991) 104 
 
NAAM    Theonas  
STAD    Alexandrië 
SOCIALE STATUS   n.b. 
ONDERDE(E)L(EN)   ςτάδιον 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  ἄνδρεσ 
TIJD begin tweede eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   JA 
PERIODONEIKES   n.b. 
OVERWINNINGEN Olympia 
OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Egypte (?), Griekenland 
TITELS    n.b. 
CARRIEREDUUR   n.b. 
BIJNAAM    ὁ καὶ μάραγδοσ 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER Alexandrië 
BRON    Eusebius, ad Olympiade 214 
BIJZONDERHEDEN geen 
INSCRIPTIE(S)   n.b. 
OPGERICHT DOOR   n.v.t. 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t.  
BEELD    n.b. 
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142. Tiberius Claudius Artemidoros 
 
Pankratiast uit Tralleis, derde kwart eerste eeuw n. Chr. Artemidoros trachtte, vermoedelijk 
in 67 n. Chr. (tijdens de infameuze spelen van keizer Nero), het pankration bij de knapen in 
Olympia te winnen, maar hij faalde  vanwege zijn extreem jeugdige leeftijd. Enkele jaren 
later, tijdens de Koina Asias van Smyrna, wist hij echter zijn concurrenten uit de 
knapencategorie te verslaan, en bovendien de overwinning te behalen bij zowel de 
jongelingen als de mannen. In 69 n. Chr. werd hij Olympisch kampioen, waarna hij erin 
slaagde om ook de titel van periodoneikes te bemachtigen. Hij werd later tot xystarch 
benoemd en was hogepriester van de atletenvereniging. Vanuit die hoedanigheid liet 
Artemidoros tijdens de regering van Nerva in Ephese een standbeeld van zichzelf oprichten 
in de haventhermen aldaar. Hij moet derhalve tot op hoge leeftijd op bestuurlijk niveau in de 
vereniging actief geweest zijn. 
 
I.Eph. 1124, Pausanias 6.14.2-3 
 
Habicht (1985) 82-83, Weir (2004) 136, Golden (2004) 40 
  
NAAM    Tiberius Claudius Artemidoros 
STAD    Tralleis 
SOCIALE STATUS   n.b. 
ONDERDE(E)L(EN)   παγκράτιον 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  παῖδεσ, ἀγζνειοι, ἄνδρεσ 
TIJD derde kwart eerste eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   JA 
PERIODONEIKES   JA 
OVERWINNINGEN Olympia, periodos, Smyrna (3), Ephese (?), 

Alexandrië (?) 
OVERIGE DEELNAMES  Olympia (67 n. Chr. ?) 
AGONISTISCHE REGIO’S  Klein-Azië, Griekenland, Italië, Egypte (?) 
TITELS    περιοδονείκθσ, παραδοξονίκθσ 
CARRIEREDUUR   3+ 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  JA 
AMBTEN    ἀρχιερεὺσ ξυςτοῦ, διὰ βίου ξυςτάρχθσ 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER    Tralleis, Alexandrië, Ephese, Rome 
BRON I.Eph. 1124, Pausanias 6.14.2-3 
BIJZONDERHEDEN Artemidoros won bij de Koina Asias van Smyrna het 

pankration in drie leeftijdsklassen, hetgeen hem de 
titel παραδοξονίκθσ moet hebben opgeleverd. 

INSCRIPTIE(S)   JA, Ephese 
OPGERICHT DOOR atleet zelf ter ere van de godin Artemis en keizer 

Nerva 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t. 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD    n.b. 
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143. Tiberius Claudius Diodoros, ὁ καὶ Πρωτῖνοσ 
 
Pankratiast uit Hermoupolis, derde kwart derde eeuw n. Chr. Diodoros won het pankration 
bij de Olympische spelen, vermoedelijk in het laatste deel van de regeerperiode van keizer 
Gallienus (253-268 n. Chr.). Op basis van zijn successen maakte hij in 267 n. Chr. bij de lokale 
stadsraad aanspraak op twee maandelijkse pensioenen, die over een periode van twee jaar 
meer dan 5500 drachmen bedroegen. Zijn burgerrecht ging overigens niet zoals bij veel 
atleten terug op zijn sportieve verdiensten, maar kwam voort uit het feit dat een verre 
voorvader dit van keizer Claudius verleend had verkregen. Details over de verdere loopbaan 
van Diodoros zijn niet overgeleverd. 
 
CP.Herm. 73 II 
 
Moretti (1957) no. 933, Drew-Bear (1988) 233, Decker (1991) 104 
 
NAAM    Tiberius Claudius Diodoros  
STAD    Hermoupolis 
SOCIALE STATUS   prominente familie (?) 
ONDERDE(E)L(EN)   παγκράτιον 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  ἄνδρεσ (?) 
TIJD derde kwart derde eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   JA 
PERIODONEIKES   n.b. 
OVERWINNINGEN Olympia, Alexandrië (?) 
OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Egypte (?), Griekenland 
TITELS    n.b. 
CARRIEREDUUR   n.b. 
BIJNAAM    ὁ καὶ Πρωτῖνοσ 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER Hermopolis, Rome, Alexandrië (?) 
BRON    CP.Herm. 73 II 
BIJZONDERHEDEN Diodoros maakte in 267 n. Chr. bij de stadsraad van 

Hermoupolis aanspraak op meer dan 5500 drachmen 
aan pensioenen op basis van zijn sportieve 
verdiensten 

INSCRIPTIE(S)   n.b. 
OPGERICHT DOOR   n.v.t. 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t. 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t 
BEELD    n.b. 
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144. Tiberius Claudius Hermas 
 
Pankratiast uit Antiochië, tweede kwart eerste eeuw n. Chr. Hermas won in de kortst 
mogelijke tijd (d.w.z. drie jaar) de periodos en werd tweemaal Olympisch kampioen in het 
pankration bij de mannen. Hij betoonde zich daarmee een absolute topatleet. Later kreeg hij 
een functie binnen de atletenvereniging, in welke hoedanigheid hij in 46 n. Chr. op audiëntie 
ging bij keizer Claudius. In de hoop bestaande privileges te bevestigen en nieuwe te 
verkrijgen deden Hermas en zijn stadsgenoten en collega-atleten Tiberius Claudius Kyros en 
Dion, zoon van Mikkalos de keizer een gouden kroon toekomen voor zijn overwinning in 
Brittannië. Hun namen doen sterk vermoeden dat zij van Claudius het Romeinse burgerrecht 
hebben verkregen, op sportieve grond of omwille van hun loyaliteit aan de keizer. 
 
IvO 231, P.Lond. 1178, r. 12-14 
 
Frisch (1986) no. 6, r. 12-14 
 
NAAM    Tiberius Claudius Hermas 
STAD    Antiochië 
SOCIALE STATUS   zoon van Ision 
ONDERDE(E)L(EN)   παγκράτιον 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  ἄνδρεσ 
TIJD tweede kwart eerste eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   JA (2x) 
PERIODONEIKES   JA 
OVERWINNINGEN 11+: Olympia (2), Korinthe, Neapolis (?), Nikopolis 

(2), Argos (4), Delphi 
OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Klein-Azië, Griekenland, Italië (?) 
TITELS    n.b. 
CARRIEREDUUR   6+ 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  JA 
AMBTEN onbekend ambt binnen de atletenvereniging 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER    Antiochië, Rome 
BRON IvO 231, P.Lond. 1178, r. 12-14 
BIJZONDERHEDEN Hermas won de periodos in de kortst mogelijke tijd. 

Hij bezocht in 46 n. Chr. als gezant keizer Claudius en 
moet door hem met het Romeinse burgerrecht zijn 
bekleed 

INSCRIPTIE(S)   JA, Olympia 
OPGERICHT DOOR   atleet zelf 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t. 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD    n.b. 
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145. Tiberius Claudius Nikophon 
 
Vechtsporter (?) uit Milete, begin eerste eeuw n. Chr. Nikophon was de zoon van ‘de 
Milesische Reus’, de bokser (zie appendix no. 109) die in 8 v. Chr. het boksen in Olympia won 
en die door zijn tijdgenoot Antipater van Thessaloniki als de gelijke van Atlas en Herakles in 
een epigram bezongen werd. Net als zijn vader was de jonge Nikophon een Olympioneikes 
en bekleedde hij belangrijke magistraatschappen in zijn vaderstad. Door vermoedelijk 
Caligula werd hij tot ἀλείπτθσ Καίςαροσ (persoonlijke trainer) benoemd. Later verkreeg hij 
ook het Romeinse burgerrecht, zeer waarschijnlijk op sportieve gronden. 
 
I.Didyma 108, Milet I 3.127 
 
Moretti (1987) 74, Finley & Pleket (2004) 161, Golden (2004) 111 
 
NAAM    Tiberius Claudius Nikophon  
STAD    Milete 
SOCIALE STATUS zoon van Nikophon, ‘de Milesische Reus’, Olympisch 

kampioen en hogepriester in Milete 
ONDERDE(E)L(EN)   vechtsport (?), discipline onbekend 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  n.b. 
TIJD begin eerste eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   JA 
PERIODONEIKES   n.b. 
OVERWINNINGEN Olympia 
OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Klein-Azië, Griekenland 
TITELS    Ὀλυμπιονίκθσ 
CARRIEREDUUR   n.b. 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  JA 
AMBTEN ἀλείπτθσ Καίςαροσ, eponieme magistraat in Milete 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER Milete, Rome 
BRON    I.Didyma 108, Milet I 3.127 
BIJZONDERHEDEN Tiberius Claudius Nikophon was de zoon van 

Nikophon, ‘de Milesische reus’ en werd benoemd tot 
keizerlijke trainer, vermoedelijk van Caligula 

INSCRIPTIE(S)   JA, Didyma & Milete 
OPGERICHT DOOR   n.b. 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t. 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD    n.b. 
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146. Tiberius Claudius Patrobios 
 
Worstelaar uit Antiochië, midden eerste eeuw n. Chr. Patrobios was winnaar van de periodos 
en behaalde bij de Olympische spelen drie opeenvolgende overwinningen, vermoedelijk in 
49, 53 en 57 n. Chr. Zijn grenzeloze mobiliteit blijkt voorts uit het feit dat hij zeges behaalde 
in de Levant, Griekenland, Italië, Klein-Azië en Egypte. Na afloop van zijn carrière (ἀπὸ 
καταλφςεωσ) werd hij door keizer Nero benoemd tot xystarch van spelen in Laodikeia, 
Sardis, Nicaea, Taouion (Galatië) en Ankyra. Naar alle waarschijnlijkheid is Patrobios dezelfde 
persoon als diens gelijknamige worsteltrainer en ‘vrijgelatene’ (zie hiervoor appendix 2). 
 
IGUR I 249 (= SEG 14.613)  
 
Moretti (1953) no. 65, Pleket (1973) 214-220 
 
NAAM    Tiberius Claudius Patrobius   
STAD    Antiochië (Syrië) 
SOCIALE STATUS   tribus Quirina  
ONDERDE(E)L(EN)   πάλθ 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  παῖδεσ, ἀγζνειοι, ἄνδρεσ 
TIJD    midden eerste eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   JA (3x) 
PERIODONEIKES   JA 
OVERWINNINGEN 17+: Olympia (3), Korinthe (2), Delphi (2+), Argos (2), 

Neapolis, Pergamon, Alexandrië, Antiochië (5) 
OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S Levant, Griekenland, Italië, Klein-Azië, Egypte 
TITELS    n.b. 
CARRIEREDUUR   9+ 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  JA 
AMBTEN xystarch, ἀλείπτθσ Καίςαροσ (?) 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER    Antiochië, Alexandrië, Rome 
BRON IGUR I 249 (= SEG 14.613) 
BIJZONDERHEDEN Patrobios is naar alle waarschijnlijk dezelfde persoon 

als de worsteltrainer en gelijknamige ‘vrijgelatene’ 
van Nero 

INSCRIPTIE(S)   JA, Rome 
OPGERICHT DOOR   atleet zelf? 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  hiërarchisch  
WIJZE VAN WEERGAVE  festival – categorie – onderdeel 
BEELD    n.b. 
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147. Tiberius Claudius Rufus 
 
Pankratiast uit Smyrna, eerste kwart eerste eeuw n. Chr. Rufus vocht vermoedelijk in 21 n. 
Chr. in de finale van de Olympische spelen een onbeslist gevecht uit (bij het vallen van de 
duisternis was er nog geen winnaar), maar maakte daarin zoveel indruk dat de organisatie 
besloot hem een standbeeld met ere-inscriptie en het burgerrecht van Elis toe te kennen, als 
ware hij een echte Olympische kampioen. Het was op dat moment de eerste keer in de 
geschiedenis dat de finale van het pankration geen winnaar opleverde. Door keizer Tiberius 
werd Rufus aangesteld als xystarch bij alle in zijn vaderstad Smyrna te organiseren festivals, 
een positie die in zijn geval bovendien overerfbaar was. In die stad vervulde hij na zijn 
carrière ten minste één prestigieus ambt. Nazaten van hem, een vader (Claudius Apollonius) 
en een zoon (Claudius Rufus), waren respectievelijk eenmaal (in 189 n. Chr.?) en tweemaal 
(in 229 en 233 n. Chr.?) periodoneikes in een vechtsport.  
 
IvO 54-55 (= SIG² 1073), IvO 233, IG 14.1107 
 
Moretti (1957) no. 808, Merkelbach (1974b), Ebert (1997) 223-229, Van Nijf (2003) 263-265 
 
NAAM    Tiberius Claudius Rufus 
STAD    Smyrna 
SOCIALE STATUS   prominente familie (?) 
ONDERDE(E)L(EN)   παγκράτιον 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  ἄνδρεσ 
TIJD eerste kwart eerste eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   NEE 
PERIODONEIKES   NEE 
OVERWINNINGEN n.b. 
OVERIGE DEELNAMES Olympia (onbeslist in de finale van 21 n. Chr.) 
AGONISTISCHE REGIO’S  Klein-Azië, Griekenland 
TITELS    πλειςτονίκθσ, ἱερονίκθσ 
CARRIEREDUUR   n.b. 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  JA 
AMBTEN xystarch bij alle spelen in Smyrna 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER    Smyrna, Elis 
BRON    IvO 54-55 (= SIG² 1073), IvO 233, IG 14.1107 
BIJZONDERHEDEN Rufus was de eerste atleet die in Olympia bij de 

mannen een onbeslist gevecht leverde, maar toch de 
eerbewijzen van een Olympisch winnaar 
toekwamen. Zijn contact met de keizerlijke familie 
leverde hem het erfelijke ambt van xystarch op bij 
alle in Smyrna georganiseerde spelen (διὰ τὴν πρὸσ 
τοὺσ <>εβαςτοὺσ γνῶςιν τυχόντα τῆσ διὰ γένουσ 
ξυςτα ̣ρχίασ πάντων τῶν ἀγομένων ἀγώνων ἐν 
Ζμύρνθι) 

INSCRIPTIE(S)   JA, Olympia en Smyrna 
OPGERICHT DOOR   volk van zowel Elis als Smyrna 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t. 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD    n.b. 
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148. Tiberius Claudius Teimodemos Koliorgeus 
 
Bokser uit Stratonikeia (Carië), eerste eeuw n. Chr. (?). Koliorgeus won in enkele heilige 
kransfestivals en mocht om die reden de titel πλειςτονίκθσ voeren. Ten tijde van de 
oprichting van het eredocument was hij echter (nog) geen prominente bokser. Hij is één van 
de weinige atleten die zich ἀςιονείκθσ noemt, winnaar in de Koina Asias, het festival dat in 
verschillende steden in Klein-Azië werden georganiseerd. Dit duidt erop dat hij op dat 
moment nog geen succes had weten te behalen bij de voornaamste festivals. Bij gebrek aan 
overige attestaties valt niet uit te maken of hij zijn loopbaan later meer glans heeft kunnen 
verlenen. 
 
I.Stratonikeia 1043 
 
NAAM    Tiberius Claudius Teimodemos Koliorgeus 
STAD    Stratonikeia (Carië)    
SOCIALE STATUS zoon van Tiberius Claudius Olympos, behorend tot 

de tribus Quirina 
ONDERDE(E)L(EN)   πυγμι  
LEEFTIJDSKLASSE(N)  n.b. 
TIJD eerste eeuw n. Chr. (?) 
OLYMPIONEIKES   n.b. 
PERIODONEIKES   n.b. 
OVERWINNINGEN (?, Koina Asias) 
OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Klein-Azië 
TITELS    ἀςιονείκθσ, πλειςτονίκθσ 
CARRIEREDUUR   n.b. 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER Stratonikeia, Rome 
BRON    I.Stratonikeia 1043 
BIJZONDERHEDEN Koliorgeus is één van de weinige atleten die de titel 

asioneikes voert, een aanwijzing voor het feit dat 
zijn carrière op dat moment (nog) niet veel 
voorstelde 

INSCRIPTIE(S)   JA, Stratonikeia 
OPGERICHT DOOR   n.b. 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t. 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD    n.b. 
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149. Titus Aelius Aurelius Heras 
 
Hardloper uit Chios, derde kwart tweede eeuw n. Chr. Heras was een bijzonder allround 
atleet en behaalde overwinningen op alle hardlooponderdelen. Aan het begin van zijn 
carrière was hij alleen als sprinter actief, maar op latere leeftijd specialiseerde hij zich ook in 
de diaulos, hoplitodromos en zelfs dolichos. Hij spreidde daarmee een veelzijdigheid ten 
toon die uiterst zeldzaam is binnen de Griekse atletiek. In Olympia (157 n. Chr.) behaalde hij 
twee kransen. Opvallend voor iemand van zijn status was het feit dat hij er geen enkele keer 
in slaagde om de Pythische en de Nemeïsche spelen te winnen. Mogelijkerwijs werd hij 
daarin gehinderd door sterke concurrentie van zijn tijdgenoot Mnasiboulos uit Elateia (no. 
107), die vier jaar na hem exact dezelfde dubbelslag behaalde in Olympia. Het staat vast dat 
Heras ten tijde van de gezamenlijke heerschappij van Antoninus Pius en Marcus Aurelius het 
Romeinse burgerrecht heeft verkregen na een zege bij de Kapitolia in Rome, in het jaar 158 
n. Chr. Zijn overwinningscatalogus is op chronologische wijze geordend, hetgeen het 
mogelijk maakt om zijn overwinningen tot op het exacte jaar nauwkeurig te dateren. 
 
Eusebius, ad Olympiade 234, SEG 37.712  
 
Ebert (1972), 238-245, Ebert (1988), Herz (1996) 257, Golden (2004) 23 
 
NAAM    Titus Aelius Aurelius Heras  
STAD    Chios 
SOCIALE STATUS   n.b. 
ONDERDE(E)L(EN)   ςτάδιον, δίαυλοσ, δόλιχοσ, ὁπλείτθσ 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  παῖδεσ, ἀγένειοι, ἄνδρεσ 
TIJD derde kwart tweede eeuw n Chr. 
OLYMPIONEIKES   JA 
PERIODONEIKES   n.b. 
OVERWINNINGEN 27+: Rhodos (3), Ephesos (2), Athene (8), Rome (2), 

Puteoli, Neapolis, Smyrna (5), Pergamon, Korinthe, 
Olympia (2), Bithynië; ‘talrijke overige kransen’ 
(νιρικμοί τ᾽ ἄλλ[οι ἐμοὶ ςτζφανοι]) 

OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Klein-Azië, Griekenland, Italië 
TITELS    n.b. 
CARRIEREDUUR   7+ 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER Chios, Rome 
BRON    Eusebius, ad Olympiade 234, SEG 37.712  
BIJZONDERHEDEN Heras is er trots op in alle drie de leeftijdsklassen te 

hebben gestreden (*καὶ γὰ+ρ ἐριηόμενοσ τριςὶν 
ἡ*λικίαιςιν+) 

INSCRIPTIE(S)   JA, Chios 
OPGERICHT DOOR   raad en volk 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  chronologisch 
WIJZE VAN WEERGAVE leeftijdscategorie – onderdeel – festival – plaats 
BEELD    n.b. 



391 

 

150. Titus Aelius Aurelius Maron 
 
Worstelaar uit Seleukeia ad Kalykdnum (Cilicië), 150-160 n. Chr. Maron bleef gedurende zijn 
loopbaan (die ten minste 77 gewonnen festivals omvatte) ongeslagen, een prestatie die 
slechts door zeer weinig atleten uit de Oudheid werd geëvenaard. Hoewel hij klein van stuk 
was, iets dat door diverse bronnen wordt benadrukt, wist hij door zijn behendigheid uit te 
groeien tot de beste en meest succesvolle atleet van zijn tijd.  Door zijn vaderstad werd trots 
melding gemaakt van het feit dat hij de eerste man was die de volledige (d.w.z. uitgebreide) 
periodos had gewonnen. Afgaande op zijn praenomen en nomen gentile moet hij in 150, 154 
of 158 n. Chr. (na een zege in de Kapitolia) het Romeinse burgerrecht hebben verkregen. Na 
afloop van zijn imposante loopbaan werd hij door de keizer tot xystarch benoemd. Zijn ere-
inscriptie gaat vergezeld van een lofdicht (enkomion). Mogelijkerwijs was Maron ook als 
pankratiast actief en is hij dezelfde atleet als ‘Halter’, die door Philostratos in zijn Heroïkos 
genoemd wordt. 
 
SEG 41.1407 a en b, Philostratus, Gymnastikos 36, Heroïkos 14-15 
 
Şahin (1991) 141-149, Frisch (1991) 71-74, Herz (1996) 253-256, Grossardt (2002) 170-172 
 
NAAM    Titus Aelius Aurelius Maron  
STAD    Seleukeia ad Kalykadnum (Cilicië) 
SOCIALE STATUS   n.b. 
ONDERDE(E)L(EN)   πάλθ, παγκράτιον (?) 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  παῖδεσ, ἀγζνειοι, ἄνδρεσ  
TIJD    150-160 n. Chr.  
OLYMPIONEIKES   JA  
PERIODONEIKES   JA  
OVERWINNINGEN 77+: Olympia, Rome (2), Delphi (2), Korinthe (3), 

Argos (4), Athene (5), Nikopolis, Neapolis (2), 
Puteoli, Rhodos, Antiochië (3), Ephese (2), Smyrna 
(2), Pergamon (3), Tarsos; 44 prijsspelen (καὶ 
κεματικοὺσ ἄλλουσ τεςςεράκοντα τζςςαρασ) 

OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Klein-Azië, Griekenland, Italië, Levant  
TITELS    περιοδονίκθσ τζλειοσ, ἄλειπτοσ 
CARRIEREDUUR   7+ 
BIJNAAM    ὁ ῾Αλτιρ ( ‘Halter’ of ‘de Springer’) 
BESTUURLIJKE CARRIERE  JA 
AMBTEN ξυςτάρχθσ 
BOULEUTES   n.b 
BURGER Seleukeia ad Kalykadnum, Rome, Alexandrië, Athene 

en ‘burger van veel andere steden’ (καὶ ἄλλων 
πολλῶν πόλεων πολίτθν) 

BRON SEG 41.1407a en b, Philostratus, Gymnastikos 36, 
Heroïkos 14-15 
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BIJZONDERHEDEN Maron was de allereerste periodonikes teleios 
(περιοδονίκθν τζλειοσ πρῶτον ἀνκρώπων). Hij bleef 
gedurende zijn gehele carrière ongeslagen als 
worstelaar (παλαιςτὴν ἄλειπτοσ). Mogelijkerwijs 
was hij ook actief als pankratiast en is hij dezelfde 
atleet als ‘Halter’, die door Philostratos in zijn 
Heroikos genoemd wordt 

INSCRIPTIE(S)   JA, Seleukeia ad Kalykadnum 
OPGERICHT DOOR   de stad Seleukeia (ἡ ελευκζων πόλισ) 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  hiërarchisch  
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD    JA (meerdere), maar allen verloren gegaan 
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151. Titus Aelius Aurelius Menandros 
 
Pankratiast uit Aphrodisias (Carië), midden tweede eeuw n. Chr. Menandros boekte in het 
begin van zijn carrière overwinningen bij de grote wedstrijden (Pythische en Nemeïsche 
spelen, Kapitolia), maar kon die lijn niet doorzetten. Hij lijkt vervolgens bewust gekozen te 
hebben voor het wedstrijdcircuit in Klein-Azië en Syrië, waar hij zeer veel krans- en 
prijsspelen op zijn naam wist te schrijven. Tijdens de gezamenlijke regering van Antoninus 
Pius en Marcus Aurelius werd hem door de eerstgenoemde persoonlijk het Romeinse 
burgerrecht verleend, vermoedelijk omdat hij als levenslang xystarch bij talentspelen in 
Antiochië (Pisidië) het aanzienlijke prijzengeld uit eigen middelen beschikbaar had gesteld. 
Hij werd hiervoor door de lokale tak van de atletenvereniging bij zowel de Aphrodisiërs als 
de beide keizers aanbevolen. Hierop werd in zijn vaderstad een eremonument voor hem 
opgericht door zijn broer Zenon. De raad en het volk van Aphrodisias gaven daarnaast 
opdracht tot het ophangen van een serie schilderijen in zijner eer op de meest prominente 
plaats in de stad. Menandros kan als exemplarisch gelden voor de enorme geografische 
mobiliteit van atleten uit de keizertijd, aangezien hij in tal van regio’s aan festivals heeft 
deelgenomen (zie kaarten 2.2a-c). 
 
CIG 2.2810b, 2811b (= Roueché [1993] nos. 91-92) 
 
Moretti (1953) no. 72, Poliakoff (1987) 125, Weir (2004) 137-138 
 
NAAM    Titus Aelius Aurelius Menandros  
STAD    Aphrodisias (Carië)   
SOCIALE STATUS afkomstig uit een eminent en vermaard geslacht 

(γζνουσ πρώτου καὶ ἐνδόξου), zoon van Apollonios, 
kleinzoon van Menandros 

ONDERDE(E)L(EN)   παγκράτιον 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  παῖδεσ, ἀγζνειοι, ἄνδρεσ 
TIJD    midden tweede eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   NEE 
PERIODONEIKES   NEE 
OVERWINNINGEN 41+: Neapolis, Argos (3), Korinthe, Ephese (2), 

Smyrna, Athene (2), Delphi, Rome, Mytilene, 
Adramyttion, Nikomedia, Nicaea, Prusa, Claudiopolis 
(2), Ankyra, Pessinos, Damaskos (2), Berytos, Tyros, 
Caesarea Straton, Neapolis in Samaria, Skythopolis, 
Gaza, Caesarea Panias (2), Hierapolis-Kastabala, 
Anazarbos, Tripolis, Mopsouestia, Kibyra, 
Philadelphia, Zeugma, onbekend (4), winst in ‘zeer 
vele andere wedstrijden’ (καὶ πλείςτουσ ἄλλουσ 
ἀγῶνασ) 

OVERIGE DEELNAMES ‘onbeslist’ bij de Koina Asias in Pergamon 
AGONISTISCHE REGIO’S  Klein-Azië, Griekenland, Italië, Levant 
TITELS    ἐνδόξωσ, πλειςτονεικθσ, παράδοξοσ 
CARRIEREDUUR   6+  
BIJNAAM    n.b.  
BESTUURLIJKE CARRIERE  JA  
AMBTEN    ξυςτάρχθσ διὰ βίου 
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BOULEUTES Thebe, Apollonia (zowel in Lycië als Thracië), Milete, 
Pessinous, Claudiopolis 

BURGER  Aphrodisias, Rome, Pergamon, Antiochië (Pisidië) 
BRON CIG 2.2810b, 2811b (= Roueche [1993] nos. 91-92)  
BIJZONDERHEDEN Menandros deed tijdens zijn jaren als knaap reeds 

deel aan festivals in de jongelingen- en 
mannencategorie (πρῶτον καὶ μόνον τῶν ἀπ᾽ 
αἰῶνοσ ἀγωνιςάμε νον τριετίᾳ τὰσ τρεῖσ κρίςεισ, 
παῖδα ἀγζνειον, ἄνδρα) en werd door de lokale 
atletenvereniging van Antiochië aangeprezen bij 
zowel de Aphrodisiërs als bij de keizers Antoninus 
Pius en Marcus Aurelius  

INSCRIPTIE(S)   JA, Aphrodisias 
OPGERICHT DOOR Raad en volk van Aphrodisias) 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  plaats – (festival) – categorie – onderdeel 
WIJZE VAN WEERGAVE  chronologisch  
BEELD JA, maar verloren gegaan. De raad en het volk van 

Aphrodisias gaven ook opdracht tot het ophangen 
van een serie schilderijen ‘op de meest prominente 
plek in zijn vaderstad’ (ἐν τῷ ἐπιςθμοτάτῳ τῆσ 
πατρίδοσ τόπῳ) 
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152. Titus Aelius Aurelius Metrodoros 
 
Atleet (onderdeel onbekend) uit Philadelphia (Lydië), 150-160 n. Chr. Metrodoros wordt in 
een inscriptie uit zijn vaderstad een periodoneikes genoemd. Gezien zijn praenomen en 
nomen gentile moet Metrodoros in de jaren ’50 van de tweede eeuw n. Chr. het Romeinse 
burgerrecht hebben gekregen, waarschijnlijk naar aanleiding van een zege bij de Kapitolia. 
 
Robert, BE (1958) 223 
  
NAAM    Titus Aelius Aurelius Metrodorus 
STAD    Philadelphia (Lydië) 
SOCIALE STATUS   n.b. 
ONDERDE(E)L(EN)   n.b. 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  n.b. 
TIJD    150-160 n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   JA 
PERIODONEIKES   JA 
OVERWINNINGEN periodos  
OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Klein-Azië (?), Griekenland, Italië (?) 
TITELS    περιοδονείκθσ 
CARRIEREDUUR   4+ 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER    Philadelphia, Rome 
BRON Robert, BE (1958) 223 
BIJZONDERHEDEN Gezien zijn praenomen en nomen gentile moet 

Metrodoros in de jaren ’50 van de tweede eeuw n. 
Chr. het Romeinse burgerrecht hebben gekregen, 
waarschijnlijk naar aanleiding van een zege bij de 
Kapitolia 

INSCRIPTIE(S)   JA, Philadelphia 
OPGERICHT DOOR   n.b. 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.b.  
WIJZE VAN WEERGAVE  n.b. 
BEELD    n.b. 
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153. Titus Flavius Archibios 
 
Vechtsporter uit Alexandrië, c. 94-107 n. Chr. Archibios kon bogen op een – 
verhoudingsgewijs – lange en uiterst succesvolle carrière, waarin hij onder meer twee 
Olympische titels behaalde (in 101 en 105 n. Chr.) en bij diverse vooraanstaande festivals 
(Pythia, Nemea, Aktia) meerdere malen achtereen wist te winnen. In Rome stond hij tijdens 
maar liefst vier opeenvolgende edities van de Kapitolijnse spelen als winnaar op het podium. 
Zijn eerste zege, in 94 n. Chr., moet hem – uit handen van keizer Domitianus – het Romeinse 
burgerrecht hebben opgeleverd. Zijn meer dan vijftien jaar durende loopbaan (waarin hij ten 
minste 46 kransspelen op zijn naam wist te schrijven) brachten hem naar alle uithoeken van 
het (oostelijke) Romeinse Rijk (zie kaarten 2.2a-c) en leverden hem tal van records op. 
Archibios was eveneens een verdienstelijk worstelaar (want Pythisch kampioen) en bokser, 
waardoor hij er tijdens de Balbilleia in Ephese zelfs in slaagde om alle vechtnummers op één 
dag te winnen. Op enig moment in zijn carrière werd hij voor het leven benoemd tot 
hogepriester van de atletenvereniging. 
 
IG 14.747 [= I.Napoli I 51] 
 
Moretti (1953) 186-191, Miller (1991) no. 150, Wallner (2001) 96-108, Golden (2004) 67 
 
NAAM    Titus Flavius Archibios 
STAD    Alexandrië 
SOCIALE STATUS   tribus Quirina 
ONDERDE(E)L(EN)   παγκράτιον, πάλθ, πυγμι 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  παῖδεσ, ἀγζνειοι, ἄνδρεσ 
TIJD    c. 94-107 n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   JA 
PERIODONEIKES   NEE

1
 

OVERWINNINGEN 47+: Olympia (2), Rome (5), Delphi (4), Argos (5), 
Korinthe (2), Nikopolis (4+), Neapolis (3), Rhodos 
(7?), Ephese (3), Antiochië (5), Smyrna (2), 
Alexandrië (5) en ‘bij vele andere vierjaarlijkse 
wedstrijden’ (καὶ ἄλλουσ πλείςτουσ πενταετθρικοὺσ 
ἀγῶνασ) 

OVERIGE DEELNAMES  Alexandrië 
AGONISTISCHE REGIO’S  Griekenland, Italië, Klein-Azië, Levant, Egypte 
TITELS    παραδοξονίκθσ 
CARRIEREDUUR   14+ 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  JA 
AMBTEN hogepriester voor het leven van de 

atletenvereniging (ἀρχιερζυσ διὰ βίου τοῦ 
ςφμπαντοσ ξυςτοῦ)  

BOULEUTES   n.b. 
BURGER    Alexandrië, Rome 
BRON    IG 14.747 [= I.Napoli I 51] 

                                                 
1 Archibios wordt geen periodoneikes of winnaar in de periodos genoemd, maar zou op grond van zijn 
prestaties deze titel wel mogen voeren. In die tijd werd de titel al wel op ere-inscripties gevoerd. 
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BIJZONDERHEDEN Archibios kon bogen op een bijzonder uiterst 
succesvolle en lange carrière, die meer dan veertien 
jaar omspande. Bij de Balbilleia in Ephese won hij op 
één dag alle vechtnummers 

INSCRIPTIE(S)   JA, Neapolis 
OPGERICHT DOOR Alexandrijnse tak van de atletenvereniging (῾Η 

φιλοςζβαςτοσ καὶ φιλορώμαιοσ ᾽Αλεξανδρζων 
περιπολιςτικὴ εὐςεβὴσ ςφνοδοσ) 

RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  hiërarchisch  
WIJZE VAN WEERGAVE  wedstrijd – categorie – onderdeel 
BEELD    n.b. 
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154. Titus Flavius Ari*…+ 
 
Hardloper uit Rhodos, eind eerste eeuw n. Chr. Uit een fragmentarisch overgeleverde ere-
inscriptie blijkt dat Ari*…+ de beste langeafstandsloper van zijn tijd moet zijn geweest. Hij 
won – als eerste aller tijden – tweemaal achter elkaar de periodos in de kortst mogelijke tijd, 
zonder daarbij één nederlaag te lijden (ἀνιςςατοσ). Hij domineerde tenminste acht jaar het 
veld op de dolichos en brak gedurende zijn sportieve carrière talloze records. Zo was hij de 
eerste atleet met drie opeenvolgende overwinningen op dat nummer bij zowel de 
Isthmische als de Nemeïsche spelen. In Kaunos leverde hij een unieke prestatie door op één 
en dezelfde dag drie disciplines te winnen. 
 
Net als veel andere topatleten begon Ari*…+ zijn carrière met overwinningen op lokaal en 
regionaal niveau. Vrij snel na zijn zeges in onder andere Rhodos, Knidos en Kaunos sloeg hij 
echter zijn vleugels uit. Hij won als knaap al in Sidon en Antiochië, maar behaalde zijn eerste 
grote succes bij de Nemeïsche spelen in Argos. Daarna volgden herhaaldelijke successen in 
alle voorname festivals van de Griekse agonistische wereld. Opvallend is dat hij tegelijkertijd 
bij de mannen actief bleef in de regionale spelen van zijn vroege jeugd en daar ook op 
andere loopnummers wist te winnen. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat Ari*…+ het 
Romeinse burgerrecht gekregen heeft na een zege in de Kapitolijnse spelen te Rome (in 90 
of 94 n. Chr.), een vorm van beloning waarvan enkele andere atleten uit deze tijd (zie e.g. 
nos. 155, 157, 158) expliciet getuigenis van afleggen. Winst in de Sebasta in Neapolis en de 
Aktische spelen in Nikopolis mag ten aanzien van deze atleet eveneens verondersteld 
worden, al geeft de inscriptie hieromtrent geen definitief uitsluitsel. 
 
SER 66 A-C, SEG 37.701 
 
Robert (1966b) 108-118 
 
NAAM    Titus Flavius Ari*…+ 
STAD    Rhodos 
SOCIALE STATUS   n.b. 
ONDERDE(E)L(EN)   δόλιχοσ, ὁπλείτθσ, ςτάδιον, δίαυλοσ 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  παῖδεσ, ἄνδρεσ 
TIJD eind eerste eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   JA (2x)  
PERIODONEIKES   JA (2x)  
OVERWINNINGEN 31+: Rhodos (3), Olympia (2), Delphi (2), Korinthe 

(3), Argos (4), Ephese, Pergamon (?), Smyrna (?), 
Knidos (2), Kaunos (5), Sidon, Antiochië,  Aphrodisias 
(2), Rome (?),  Neapolis (?), Nikopolis (?) 

OVERIGE DEELNAMES  n.b.  
AGONISTISCHE REGIO’S  Klein-Azië, Griekenland, Italië, Levant 
TITELS    n.b. 
CARRIEREDUUR   7+  
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER    Rhodos, Rome  
BRON    SER 66 A-C, SEG 37.701 
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BIJZONDERHEDEN Ari*…+ was de allereerste atleet die erin slaagde de 
periodos tweemaal achtereen te winnen, in de kortst 
mogelijke tijd 

INSCRIPTIE(S)   JA, Rhodos  
OPGERICHT DOOR   demos 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  hiërarchisch  
WIJZE VAN WEERGAVE  festival – categorie – onderdeel 
BEELD    JA, maar verloren gegaan 
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155. Titus Flavius Artemidoros 
 
Vechtsporter uit Adana (Cilicië), eind eerste eeuw n. Chr. Artemidoros behaalde zijn grootste 
successen (meer dan vijftig in totaal) in het pankration en won op dat onderdeel bij de 
voornaamste festivals van zijn tijd, waaronder tweemaal in Olympia (in 85 en 89 n. Chr.). 
Hoewel hij in alle vier de festivals uit de periodos één of meerdere overwinningen heeft 
behaald, wordt hij in zijn ere-inscriptie niet als een periodoneikes bestempeld. Dit heeft 
wellicht te maken met het feit dat hij zijn enige zege bij de Isthmische spelen in de categorie 
van de jongelingen heeft behaald en niet bij de mannen. Naar alle waarschijnlijkheid heeft 
Artemidoros het Romeinse burgerrecht verkregen na zijn overwinning in het pankration bij 
de allereerste Kapitolijnse spelen in Rome (86 n. Chr.). Door de Romeinse dichter Martialis 
werd hij na die wedstrijd bezongen als een toonbeeld van fysieke kracht, hetgeen andermaal 
een bewijs vormt voor de grenzeloze bekendheid die topatleten genoten. 
 
IG 14.746, Martialis 6.77.3 
 
Moretti (1983) no. 67, Golden (2004) 67 
 
NAAM    Titus Flavius Artemidoros  
STAD    Adana (Cilicië) 
SOCIALE STATUS   zoon van Artemidoros 
ONDERDE(E)L(EN)   παγκράτιον, πυγμι 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  ἀγζνειοι, ἄνδρεσ 
TIJD eind eerste eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   JA 
PERIODONEIKES   NEE 
OVERWINNINGEN 49+: Rome, Olympia (2), Argos (3), Delphi (2), 

Nikopolis, Neapolis, Korinthe, Smyrna (3), 
Pergamon, Ephese (3), Alexandrië, Antiochië (2), 
Tralleis (4), Sardis (5), Laodikeia (5), Argos; 14 niet 
nader genoemde overwinningen bij vierjaarlijkse 
spelen (και ἄλλουσ πενταετθρικοὺσ ἀγῶνασ ιδ᾿) 

OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S Klein-Azië, Griekenland, Italië, Egypte, Levant 
TITELS    n.b. 
CARRIEREDUUR   7+ 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER Adana, Antiochië, Rome 
BRON    IG 17.746, Martialis 6.77.3 
BIJZONDERHEDEN Artemidoros wordt in zijn ere-inscriptie niet als 

periodoneikes bestempeld, hoewel  hij wel in alle 
vier de festivals uit de periodos een of meerdere 
overwinningen heeft behaald 

INSCRIPTIE(S)   JA, Neapolis 
OPGERICHT DOOR   atleet zelf? 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  hiërarchisch 
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RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  hiërarchisch 
WIJZE VAN WEERGAVE  festival – categorie –  onderdeel 
BEELD    n.b. 
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156. Titus Flavius Asklep[i..] 
 
Vechtsporter uit Milete, eind eerste eeuw n. Chr. Asklepiades (of Asklepidoros) lijkt op basis 
van zijn erelijst net tekort te zijn gekomen voor de absolute top. Hij behaalde overwinningen 
in zowel worstelen als pankration bij de Nemeïsche spelen (3x), de Isthmische spelen (2x), de 
Aktische spelen (2x) en de Schild-spelen van Argos (2). Om die reden mocht hij zich met 
recht παράδοξοσ noemen. Sterke concurrentie zal hem waarschijnlijk van succes in Olympia 
en Delphi hebben afgehouden. Voorts won hij de beide vechtsporten bij een niet nader 
gespecificeerd aantal wedstrijden in Klein-Azië.  
 
Milet I 9 no. 371 
 
Robert (1928) 419 
 
NAAM    Titus Flavius Asklep[i..] 
STAD    Milete 
SOCIALE STATUS   n.b. 
ONDERDE(E)L(EN)   πάλθ, παγκράτιον 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  n.b. 
TIJD eind eerste eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   NEE 
PERIODONEIKES   NEE 
OVERWINNINGEN 18+: Argos (10), Korinthe (4), Nikopolis (4) 
OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Klein-Azië, Griekenland 
TITELS    παράδοξοσ 
CARRIEREDUUR   5+ 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER Milete 
BRON    Milet I 9 no. 371, Robert (1928) 419 
BIJZONDERHEDEN Asklep[i..] won een groot aantal keren zowel het 

worstelen als het pankration bij voorname festivals 
INSCRIPTIE(S)   JA, Milete 
OPGERICHT DOOR   Raad en volk 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  hiërarchisch 
WIJZE VAN WEERGAVE  festival – onderdeel 
BEELD    n.b. 
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157. Titus Flavius Hermogenes 
 
Hardloper uit Xanthos (Lycië), 80-90 n. Chr. Hermogenes was een uitzonderlijke atleet, die 
uitblonk in stadion, diaulos en hoplitodromos. Hij wist die drie onderdelen te winnen bij de 
Olympische spelen van 81 en 89 n. Chr. Bij de tussenliggende Olympiade moest hij alleen op 
de stadionloop een andere atleet laten voorgaan. Hij is met maar liefst acht zeges, na de 
befaamde hardloper Leonidas van Rhodos, de meest succesvolle Olympiër van de Oudheid. 
Bij de Pythische, Isthmische en Nemeïsche spelen wist Hermogenes dat kunststukje een of 
meerdere keren te herhalen. Het was die veelzijdigheid die hem volgens Pausanias de 
bijnaam ‘het Paard’ opleverde. Opvallend genoeg wordt op geen van zijn drie ere-inscripties 
melding gemaakt van de titel periodoneikes, ofschoon hij daar op grond van zijn 
bovengenoemde prestaties meer dan recht op had. 
 
Hij won ook bij de eerste editie van de Kapitolia in 86 n. Chr., bij welke gelegenheid hem 
door keizer Domitianus persoonlijk het Romeinse burgerrecht moet zijn verleend. Daarnaast 
zegevierde hij ook in de wapenwedloop van Plataiai, hetgeen hem de titel ‘Beste der 
Grieken’ opleverde. In totaal behaalde hij meer dan 70 overwinningen in de meest 
prominente Griekse festivals en won hij nog een onbekend aantal prijsfestivals. Na zijn lange 
carrière (die waarschijnlijk meer dan tien jaar omvatte) werd hij voor het leven benoemd tot 
xystarch bij alle spelen die in Lycië werden gehouden. Door Pausanias werd hij qua roem en 
prestaties vergeleken met de legendarische Spartaanse atleet Chionis, die in het midden van 
de zevende eeuw v. Chr. ook meervoudige hardloopoverwinningen in Olympia had behaald. 
 
SEG 34.1314-1317, Pausanias 6.13.3, Eusebius, ad Olympiade 215, 217 
 
Balland (1984), Moretti (1987) no. 76 
 
 
NAAM    Titus Flavius Hermogenes 
STAD    Xanthos (Lycië) 
SOCIALE STATUS   zoon van Apollonios 
ONDERDE(E)L(EN)   ςτάδιον, δίαυλοσ, ὁπλείτθσ 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  ἄνδρεσ 
TIJD 80-90 n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   JA (8x) 
PERIODONEIKES   NEE* 
OVERWINNINGEN 71+: Rome, Olympia (8), Korinthe (9), Argos (18), 

Delphi (5), Nikopolis (4), Alexandrië (3), Neapolis (3), 
Pergamon (5), Ephese (5), Smyrna (4), Antiochië (4), 
Plataiai, Patara (?), plus een onbekend aantal 
overwinningen in prijsspelen in alle drie de 
onderdelen 

OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Klein-Azië, Griekenland, Italië, Egypte 
TITELS    παραδοξονίκθσ, ἄριςτοσ ῾Ελλινων 
CARRIEREDUUR   9+ 
BIJNAAM ἐπίκλθςίν  ̔́Ιπποσ υ ̔πὸ  ̔Ελλινων (‘het Paard’) 
BESTUURLIJKE CARRIERE  JA 
AMBTEN xystarch bij alle in Lycië te houden spelen 
BOULEUTES   n.b. 
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BURGER Xanthos, Rome, Patara, Alexandrië en ‘in de 
uitmuntendste steden van Klein-Azië en in alle 
steden van Griekenland’ (πολειτευόμενον δζ καὶ ἐν 
ταῖσ ἐξοχωτάτα[ισ τῆσ ᾽Αςίασ καὶ τῆσ ῾Ελλάδοσ 
πόλεςι πάςαισ) 

BRON SEG 34.1314-1317, Pausanias 6.13.3, Eusebius, ad 
Olympiade 215, 217 

BIJZONDERHEDEN Hermogenes was een uitzonderlijke atleet die 
gedurende negen jaar drie verschillende 
hardlooponderdelen domineerde bij de meest 
prominente festivals. Opvallend genoeg voert hij 
niet de titel periodoneikes, ofschoon hij daar op 
grond van zijn prestaties wel recht op had 

INSCRIPTIE(S)   JA, Xanthos (heiligdom Letoön) 
OPGERICHT DOOR   Lycische bond (2x), raad en volk Xanthos 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  hiërarchisch 
WIJZE VAN WEERGAVE  plaats – festival 
BEELD    JA, maar verloren gegaan 
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158. Titus Flavius Metrobios 
 
Langeafstandsloper uit Iasos, 80-90 n. Chr. Metrobios won de periodos in de dolichos (als 
eerste uit zijn vaderstad) en behaalde gedurende zijn carrière ten minste 142 
overwinningen, een ongekend aantal. Hij was tevens de eerste atleet die dat onderdeel wist 
te winnen bij de eerste editie van de Kapitolia in 86 n. Chr., bij welke gelegenheid hij van 
Domitianus persoonlijk het Romeinse burgerrecht kreeg. De vermelding van dit eerbewijs, 
op één van zijn drie ere-inscripties, werd uitgewist ten tijde van de damnatio memoriae die 
over de gehate keizer werd uitgesproken. Metrobios’ elf zeges in de Koina Asias werden 
behaald in de vijf meest prominente steden die een editie van dat festival organiseerden: 
Smyrna, Ephese, Pergamon, Sardis en Milete. 
 
I.Iasos 107-109 
 
Moretti (1953) no. 66, Habicht (1998) 311-316 
 
NAAM    Titus Flavius Metrobios 
STAD    Iasos 
SOCIALE STATUS   zoon van Demetrios 
ONDERDE(E)L(EN)   δόλιχοσ 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  παῖδεσ (?), ἀγζνειοι (?), ἄνδρεσ 
TIJD 80-90 n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   JA 
PERIODONEIKES   JA 
OVERWINNINGEN 142: Argos, Ephese (3), Pergamon (3), Milete (2), 

Sardis (3), Athene (2), Sparta, Smyrna, Rhodos (2), 
Rome, Olympia, Delphi, Korinthe; 120 overige 
overwinningen 

OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Klein-Azië, Griekenland, Italië 
TITELS    n.b. 
CARRIEREDUUR   7+ 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER Iasos, Rome 
BRON    I.Iasos 107-109 
BIJZONDERHEDEN Metrobios behaalde een zeer groot aantal 

overwinningen. Hij 
INSCRIPTIE(S)   JA, Iasos (3x) 
OPGERICHT DOOR atleet zelf (107-108), raad, volk en gerousia van 

Iasos (109) 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  hiërarchisch 
WIJZE VAN WEERGAVE  festival – plaats 
BEELD    JA, maar verloren gegaan 
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159. Varazdates 
 
Bokser uit Armenië (vaderstad onbekend), derde kwart vierde eeuw n. Chr. Varazdates won 
het boksen tijdens een editie van de Olympische spelen in de jaren 360-370 n. Chr. en werd 
daarmee lange tijd beschouwd als de laatst geattesteerde Olympische winnaar. Een recente 
vondst uit Olympia (Ebert 1997) heeft echter aangetoond dat die eer vooralsnog toekomt 
aan twee Atheense broers uit de periode 381-385 n. Chr. (nos. 90, 101). Varazdates werd in 
374 n. Chr. door keizer Valens op de Armeense troon gezet, als opvolger van zijn vermoorde 
oom Pap. Over zijn verdere sportieve successen (indien die er überhaupt waren) is niets 
bekend. 
 
Moses Chorenaçi, Geschiedenis van Armenië 3.40 
 
NAAM    Varazdates 
STAD    ?, Armenië 
SOCIALE STATUS   zoon van Anop 
ONDERDE(E)L(EN)   πυγμι 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  ἄνδρεσ (?) 
TIJD derde kwart vierde eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   JA 
PERIODONEIKES   n.b. 
OVERWINNINGEN Olympia 
OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Klein-Azië (?), Griekenland 
TITELS    n.b. 
CARRIEREDUUR   n.b. 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER n.b. 
BRON Moses Chorenaçi, Geschiedenis van Armenië 3.40 
BIJZONDERHEDEN Varazdates werd in 374 n. Chr. door keizer Valens op 

de Armeense troon gezet, als opvolger van zijn 
vermoorde oom Pap 

INSCRIPTIE(S)   n.b. 
OPGERICHT DOOR   n.v.t. 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t. 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD    n.b. 
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160. Xenodamos 
 
Pankratiast uit Antikyra (Phokis), tweede helft eerste eeuw n. Chr. Xenodamos won het 
pankration bij de mannen tijdens de beruchte Olympische spelen die door Nero met twee 
jaar waren uitgesteld (67 n. Chr.), om de keizer de gelegenheid te geven alle festivals uit de 
periodos in één enkel jaar te kunnen winnen. Hoewel deze editie na de dood van Nero 
ongeldig werd verklaard, bleef de zege van Xenodamos in de boeken staan. Pausanias maakt 
melding van diens eremonument dat stond opgesteld in één van de gymnasia van Olympia. 
 
Pausanias 10.36.9 
 
NAAM    Xenodamos 
STAD    Antikyra (Phokis) 
SOCIALE STATUS   n.b. 
ONDERDE(E)L(EN)   παγκράτιον 
LEEFTIJDSKLASSE(N)  ἄνδρεσ 
TIJD tweede helft eerste eeuw n. Chr. 
OLYMPIONEIKES   JA 
PERIODONEIKES   n.b. 
OVERWINNINGEN Olympia 
OVERIGE DEELNAMES  n.b. 
AGONISTISCHE REGIO’S  Griekenland 
TITELS    n.b. 
CARRIEREDUUR   n.b. 
BIJNAAM    n.b. 
BESTUURLIJKE CARRIERE  n.b. 
AMBTEN n.b. 
BOULEUTES   n.b. 
BURGER    Antikyra 
BRON Pausanias 10.36.9 
BIJZONDERHEDEN Xenodamos won het pankration bij de mannen 

tijdens de beruchte Olympische spelen die door 
Nero met twee jaar waren uitgesteld, om de keizer 
de gelegenheid te geven alle festivals uit de periodos 
in één enkel jaar te kunnen winnen 

INSCRIPTIE(S)   JA, Olympia (verloren gegaan) 
OPGERICHT DOOR   atleet zelf 
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE  n.v.t. 
WIJZE VAN WEERGAVE  n.v.t. 
BEELD    JA, maar verloren gegaan 

 

 




