
ΑΝΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΕΞ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ*

Έκτυπον, μή δημοσιευθείσης είσέτι επιγραφής, άνευρεθέν τυχαίως και ανα
γνώρισήν άπόκειται παρά τώ Institute for Advanced Study έν Princeton τής 
Νέας Ίερσέης (Η.Π.Α.)ι. Ή επιγραφή καλαισθήτως χαραγμένη έχει τά γράμματα 
κεκοσμημένα διά λεπτών άκρεμόνων (σχήματος ημισελήνου) καί είναι μερικώς κο
λοβωμένη επί τών άνω άκρων, δπου καί το δνομα Πόλχος (ίδέ εικ. 1). Ή προέ-

Είκ. 1. Τιβ. Κλ. Δημόστρατος (Α) (Σουνιεύς) άφ’ εστίας.

λευσις αυτής είναι εκ τίνος βάθρου φέροντος αγαλμάτων τοϋ μυηθέντος 2, τδ 
όποιον δεν θά έχη περισωθή. Αί διαστάσεις τής επιγραφής ύπολογισθεΐσαι εκ 
τοΰ έκτυπου καταλαμβάνουσι μήκος 49,2 εκ. μ. καί ΰψος 14 εκ. μ. Τό δε μέγε
θος τών γραμμάτων έχει περίπου ως εξής' μήκος 1,2 εκ. μ. καί ύψος 1,7 εκ. μ. 
τό διάστιχον είναι περίπου 0,05 εκ. μ. καί-τό διάστημα μεταξύ γραμμάτων 0,04 εκ. μ.

* Ή παρούσα μελέτη δημοσιεύεται κατόπιν έγκρίσεως 
τής’Αρχαιολογικής Εταιρείας, εις τήν όποιαν οφείλον
ται αί έν Έλευσινι άνασκαφαί καί ή οποία διατηρεί τό 
δικαίωμα τής δημοσιεύσεως αυτών.

1 Τό έκτυπον άνευρέθη τό θέρος τοΰ 1964 (καθ’ δν 
χρόνον ήμην έν τφ Institute μέ υποτροφίαν τοΰ Πα
νεπιστημίου Nebraska) καί φέρει σφραγίδα ΕΛΕΥ- 
ΣΙΣ καί άριθ. 4. Κατά τον καθηγητήν Fordyce W. 
Mitehel ό άριθ. 4 θά είναι τοΰ «πολυκλαύστου» Ίω- 
άννου Θρεψιάδου, ό όποιος παρέσχεν έκτυπα εις τό 
Institute, δπου τό έξ Έλευσΐνος κατεχωρίσθη μετά 
τοΰ τής IG II’, 3609 (ϊσως υπό τοΰ A. Ε. Raubi- 
tschek

Πρός τήν 'Αρχαιολογικήν Εταιρείαν, παρασχοΰσαν 
τήν άδειαν δημοσιεύσεως, επιθυμώ νά έκφράσω πολ- 
λάς ευχαριστίας, καθώς καί εις τούς καθ’ οίονδήποτε 
άλλον τρόπον συμβαλόντας.

2 Διά τά περισωθέντα άγαλμάτια παίδων άφ3εατίας, 
βλέπε Κ. ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΟΥ, «Έλευσινιακά», Δελτίον 8, 
1923, σ. 161 κ. έ. καί Γ. Ε. μυλωναν, Eleusis and the 

Eleusinian Mysteries, Princeton 1961, σ. 203. Όρα 
καί Hesperia 27, 1958, σ. 41, ύποσημ. 5, δπου ό james 
η. OLIVER γράφει δτι θά πραγματευθή τό θέμα αφ’ 
εστίας εις βιβλίον περί τών ’Αθηνών κατά τούς ρωμαϊ
κούς χρόνους. Περί τάς εξήκοντα έπιγραφαί, άναφερό- 
μεναι εις τούς άφ’ εστίας, είναι γνωσταί.
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'Έκαστος στίχος περιέχει 23 1/3, 27 2/3, 29 1/3, 27 1/3, 24 2/3 καί 24 γράμ
ματα άντιστοίχωςΉ δ’ επιγραφή, άνήκουσα εις τό έτος 70 μ. X. περίπου 1 2, 
έχει ούτως-

Γάιος ’Ιούλιος Πόλχος Σοννιενς (κενόν) 
άνέϋηκε Δήμητρι και Κόρι/ μνηϋ'έντα 
άφ’ εστίας Τιβέριον Κλανδιον Δ ημόατρα- 
τον Τιβερίον Κλανδιον Νεικοτέλονς 

5 υιόν καί Κλαυδίας Φιλίηπης της Αν- (κενόν) 
κονργον Παλληνέως ϋυγατρός. (κενόν)

Τό ανάθημα αφορά εις Άθηναΐον, δστις εΐχε μυηθή εις τά Έλευσίνια Μυ
στήρια καί έγένετο υπό τοΰ Γαΐου Ιουλίου Πόλχου έκ Σουνίου, δθεν και ό μυη- 
θείς. Ό Πόλχος θά ή το φίλος ή συγγενής τοΰ μυηθέντος καί είναι κατά τά 
άλλα άγνωστος. Τό δνομα Πόλχος είναι σπανιώτατον και απαντάται μόνον δίς3.

Ό μυηθε'ις καί οί γονείς αύτοΰ, καθώς και ό άναθείς, φέρουσι και 'Ρωμαϊκά 
ονόματα, δηλοΰντα δτί ήσαν και 'Ρωμαίοι πολΐται. Καθ’ δ μαρτυροΰσι τά 'Ρω
μαϊκά των ονόματα (τά Gentilicia), οί μεν πρώτοι έλαβον την ρωμαϊκήν πολι
τείαν (civitas) από τούς Κλαυδίους αύτοκράτορας (πιθανώς από τοΰ Κλαυδίου), ό 

■ δέ τελευταίος άπό τούς Ιουλίους. Κατ’ αυτήν τήν εποχήν ή ρωμαϊκή πολιτεία 
έδίδετο μόνον είς τούς εξέχοντας και ούχι είκή. Τό δτι ή οικογένεια ιού Δημοστρά- 
του ήτο έξέχουσα, καταφαίνεται και άπό τά αξιώματα, ά κατεΐχεν ούτος εν Άθήναις4.

1 Τοΰ ιώτα καταλογισμένου εις έν τρίτον.
2 Ό Δημόστρατος (Β) έκ Μελίτης έγεννήθη περί τό 

120 μ. X. (πρβλ. IG IP, 3609, τό σχόλιον τοΰ j. kir- 

chnER). 'Υπολογιζόμενης τής γενεάς είς τριάκοντα έτη 
περίπου, ή μήτηρ αύτοΰ, Φιλίππη (Β), πρέπει να έγεν
νήθη κατά τό 90 μ. X. καί ό πατήρ αυτής περί τό 
60 μ. X. Ούτως ή επιγραφή έξ Έλευσΐνος θά χρονο- 
λογήται άπό τοΰ 70 μ. X. περίπου, όταν ό Δημόστρα
τος (Α) θά ήτο δέκα ή δώδεκα ετών καί είς ηλικίαν, 
κατά τήν οποίαν τά παιδία θά έξελέγοντο παϊδες άφ’ 
εστίας (δρα Γ. Ε. μυλωναν, έ. ά. σ. 203, 236 - 237 κλπ., 
δπου ό παΐς άφ’ εστίας «seems to have been a young 
boy* (σ. 236). Ή νεαρότης τών παίδων γίνεται αντι
ληπτή άπό τά άγαλμάτια (βλέπε π. χ., αυτόθι είκ. 80). 
Ή εκλογή τοΰ Δημοστράτου άς παιδός άφ’ εστίας λαμ
βάνει ιδιαιτέραν σημασίαν, δταν ύπολογισθή ή υψηλή 
θέσις αύτοΰ ύστερον παρ’ Άθήναις (ίδέ κατώτεροι 
σημ. 4).

3 Όρα Catalogue of the Greek Coins in the Bri
tish Museum: Crete and the Islands, 1886, σ. 23, 

άρ. 41 (w. papk, Wort, der Griech. Eigen., 1875, 

σ. 1231 (Πόλχος) καί m. guakducci, Inscriptiones
Creticae, I, σ. 55 (C. 200-67)). Βλέπε καί liddell- 

scott-jones, Greek -English Lexicon, έν λ. πόλχος ο, 
coin-inscription of doubtful meaning, B. Mus. Cat.

Coins Crete, σ. 23 (Cnossos, ii/i B. C.) (καί Thesaurum 
Graecae Linguae [άνατύπ. 1954], έν λ. Πόλχος, ό, i. q. 

δχλος). Μέ τάς μαρτυρίας όμως έξ Έλευσΐνος καί Δημη- 
τριάδος, ώς παρατίθεται κατωτέρω, δέν χωρεΐ καμμία 
αμφιβολία δτι τό έκ Κρήτης δέν είναι κύριον δνομα. 
IG IX, 2, άρ. 1125' ’ ΑντιφάνταΙ Πόλκον? Ι\ί\ερατενσασ\σ.]Ι 

\Ά]φροδίτηι/Νηλείαι (ΑΝΤΐφΑΝΤΑ/ΐΤΟΛΚΟΥ/...)(έκ Δημη- 
τριάδος τής Μαγνησίας - 2ου αίώνος μ. X.). Πρβ. καί 
τήν IG XII, 5, άρ. 101Α' -Χα[ρ]ητοί καί / Ήρ[Λ]δον 
και Σε;λεύκου κ(αι) Πόλχρ/ου (έκ Νάξου). Τό Πόλχρος 
όμως είναι τό ρωμαϊκόν Pulcher. Τό δέ Πόλχος ίσως 
νά έσχηματίσθη'άπό τοΰ φολκός (LIDDEIX-SCOTT- [ONES, 

G-E Lex. -- Ίλ. Η. ί2Π)=πολκός Πόλκος: Πόλχος.

Καί ό καθηγητής benjamin β. meritt άπεφάνθη 
ότι ή συμπλήρωσις Πόλχος ήτο ή λογικωτέρα.

4 Βλέπε j. η. ouver, Hesperia 11, 1942, σ. 29, 
καί The Athenian Expounders of the Sacred and 
Ancestral Law, the Johns Hopkins Press, 1950, 
σ. 76-78 (IG IP, 2342, 23-24' 4071,21 -27' Hespe
ria 11, 1942, σ 39, άρ. 8, στ. 8-14). Άπό τήν IG 
II1, 4071, 22 - 27, μανθάνομεν δτι ό Δημόστρατος έκ 
Σουνίου ύπήρξεν επώνυμος αρχών, στρατηγός επ[ι τά 

όπλα], γυμνασίαρχος, κήρυξ τής [έξ Άρείου] πάγον βου
λής, άγωνο&έτης 77ακ[αθηναίων] καί Έλευαεινίων, εξη
γητής τών μυστηρί[(ον\ καί [ίερεύς] Έρεχ&έοτς Ποαειδώνος.
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Την ρωμαϊκήν πολιτείαν πιθανώς να μή την είχε λάβει ό πατήρ τής Φι- 
λίππης, διότι δεν φέρει ρωμαϊκόν όνομα, έκτος άν παρελείφθη, ως πολλάκις 
συνέβαινε. Δΰναται όμως να έκληφθή ώς ενδειξις ότι τουλάχιστον κατά τον χρόνον 
τοϋ αναθήματος ό Λυκούργος δεν ήτο 'Ρωμαίος πολίτης. Τοΰτο διαφαίνεται και 
άπό τό ρωμαϊκόν όνομα τής Φιλίππης, το όποιον είναι τό αυτό ώς και τοΰ άν- 
δρύς της, και σημαίνει ότι ή Φιλίππη έτιμήθη με τήν ρωμαϊκήν πολιτείαν, όταν 
ύπανδρεύθη τον Νεικοτέλην, εϊτε μέσοι αύτοΰ είτε και όμοΰ. Έξ άλλου ενδέχε
ται ό Λυκούργος να μή ύπήρχεν έν ζωή κατ’ εκείνον τον χρόνον.

Τα πρόσωπα Λυκούργος και Νεικοτέλης 1 και Φιλίππη άναφέρονται διά πρώ- 
την φοράν. Ό μόνος γνωστός και άπό άλλας έπιγραφάς είναι ό Δημόστρατος, ό 
όποιος έταυτίζετο μετά τοΰ Δημοστράτου, τοΰ έγγόνου του, εκ Μελίτης2. Ό Δη
μόστρατος εκ Σουνίου εϊχε μίαν θυγατέρα όνόματι Φιλίππην, ή όποια συνεζευ- 
χθη δίς. Καθώς συμπεραίνεται, τήν πρώτην φοράν ήτο συνεζευγμένη μετά Έφε- 
σίου τινός, διά τοΰ όποιου απέκτησε μίαν θυγατέρα, τήν Μενάνδραν 3. Τό όνομα 
Μενάνδρα φέρεται κατόπιν υπό έγγόνης τοΰ Δημοστράτου εκ Μελίτης και ή ση
μασία τής έμφανίσεως τοΰ ονόματος αύτοΰ εις τήν οικογένειαν εκ Μελίτης ανα
λύεται κατωτέρω 4. Άπό τοΰ δευτέρου άνδρός της, τοΰ Σώσπιδος (Λ) εκ Μελί
της, 'Ρωμαίου και αύτοΰ πολίτου και άπό μεγάλης οικογένειας °, ή Φιλίππη (Β)

Ίδέ καί Η. Α. ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, The Early Ex
pansion of Roman Citizenship into Attica during 
the First Part of the Empire (200 B.C. -A.D. 70), 
σ. 380, άρ. 739 (μή έκδοθεϊσα είσέτι διατριβή παρά τφ 
Πανεπιστημίφ Yale, 1964).

1 Πρβλ. Τι. Κλανδιον Εννόμου υιόν Αικοτέ[λην] (II) 
έξ Επίδαυρου (IG IV’, 1, 602, - a. 49 -54 p.)' καί 
αυτόθι, άρ. 101, 46/7 : Εΰνομος Νικοτέλους(I) Έπιδαύ/ 
[ριος] (32s. 33 p. Chr. aestate). a. β. west, Notes 
on Achaean Prosopography and Chronology, CPh 
23, 1928, σ. 268.

2 Διά τήν ορθήν ταΰτισιν τών δυο Δημοστράτων, 
δρα j.h. Oliver, The Athenian Expounders.·., σ. 76 κ.έ.

3 IG II*, 4071, 3: [Με]νάνι5£>[α]ΐ’ (καί OLIVER, αυτόθι 

σ. 80 (στέμμα - διά τήν ορθήν άναγνώρισιν τής Φι
λίππης (Β)).

4 IG II’, 4088, 4 - 5' καί 4089. ’Επειδή τό δνομα 
Μενάνδρα εμφανίζεται άργότερον εις τήν οικογένειαν 
εκ Μελίτης καί έφέρετο υπό δισεγγόνης τής Φιλίππης (Β) 
τοΰ Δημοστράτου (Α) έκ Σουνίου, δΰναται ’ίσως νά 
λεχθή δτι ή Μενάνδρα ή έκ τοϋ Έφεσίου εΤ,χεν υίο- 
θετηθή εις τήν οικογένειαν τοΰ Σώσπιδος (Α) καί δτι 
ή Φιλίππη (Β) είχε πρώτον ύπανδρευθή εις τήν ’Έφε
σον. ’Ενδέχεται μάλιστα τό δνομα Μενάνδρα νά έδό- 
θη 7να τονισθή ό δεσμός τών δυο οικογενειών, άφοΰ 
καί ή έξ ’Εφέσου ήτο σημαίνουσα. Προσέτι, έχομεν 
καί τήν περίπτωσιν τής υφιστάμενης συγγένειας μετα
ξύ τής οικογένειας έκ Μελίτης καί τοΰ Δημοχάρους 
τοΰ Μενάνδρου ’Αζηνιέως (βλ. IG IP, 5315—τό πατρω
νυμικόν του τό γνωρίζομεν άπό επιγραφήν έξ Έλευ-

σΐνος (ι. ΘΡΕΨΙΑΔΗΣ παρά Κ. ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗ·, ’Ελευ- 
σινιακά Α, 1932 =ρ. roussel, Melanges Bidez, 1934, 
σ. 820, στ. 21 : Δημοχάρης Μενάνδρου ’Αζηνιενς (ύμνα- 
γωγός)), χρονολογηθεΐσαν ΰπό τοΰ ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ εις 
τό έτος 21/20 π. X. (Hesperia 18, 1949, σ. 57), άλλά 
ή τοΰ Δημοχάρους κόρη ΰπανδρεΰθη τόν Τιμόθεον, ό 
όποιος άνήκει εις άλλον κλάδον τής οικογένειας. Ού
τως αί δυο πρώται είκασίαι παραμένουσι βάσιμοι.

Ώς γράφεται άλλαχοϋ, ή Φιλίππη (Β) άπέκτησεν άπό 
τόν γάμον της μετά τοΰ Σώσπιδος (Α) περί τά τέσ- 
σαρα τέκνα, έν δ’έξ αυτών φέρει τό δνομά της, σημαί
νον άναμφιβόλως δτι ό τελευταίος άνήρ αυτής ήτο 
ό Σώσπις (Α). Ή Μενάνδρα (Α) θά έγεννήθη κατά τό 
110 μ. X. περίπου, ό Λυσιάδης (Ζ) κατά τό 115, ό 
Δημόστρατος (Β) κατά τό 120, ό Λεωνίδης (Η) κατά τό 
125 καί ή Φιλίππη (Γ) κατά τό 130. "Οτι ό Λεωνίδης 
ήτο νεώτερος τοΰ Δημοστράτου συνάγεται, νομίζω, ά
πό τήν IG II*, 3609, δπου τό τοΰ Δημοστράτου δνο
μα προηγείται αύτοΰ τοΰ Λεωνίδου. Ή γέννησις τής 
Φιλίππης (Γ) βασίζεται επί τών IG IP, 2239, 2773, 3685, 
3705, 3981 καί 4532 (δρα καί OLIVER, The Athenian 
Expounders.. ., σ. 74-76, άφοΰ ή γέννησις τοΰ Φλ. Άσκλη- 
πιάδου (Α) Διομαιέως, μετά τοΰ όποιου ή Φιλίππη (Γ) 
συνεζεύχθη, συμπίπτει κατά τό έτος 123/4 μ. X. περίπου.

5 Τό δλον στέμμα τής οικογένειας ευρίσκεται παρά 
τή IG II’, 3609 (καί παρά OLIVER, αυτόθι σ. 80 καί 164). 
Σχετική μελέτη περί τής οικογένειας έκ Μελίτης εκ
πονείται υπό τοΰ γράφοντος πρός δημοσίευσιν εις 
Transactions and Proceedings of the American Phi
lological Association, άναγιγνωσκομένη δέ τό πρώ-
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έγέννησε τρία η ιέσσαρα τέκνα. ήτ°ι τον Λυσιάδην (Ζ), τον Δημόστρατον (Β) 
τον Λεωνίδην (Η) καί την Φιλίππην (Γ) \ ώς δηλοΐ τό στέμμα:

Λυκούργος Παλληνεύς

Τιβ. Κλ Νεικοτέλης (Σουνιεύς) Κλ. Φιλίππη (Α)

Τι0. Κλ. Λημόστρατος (Α) Σουνιεύς 

(Έφέσιος) Φιλίππη (Β) Τιβ. Κλ. Σώσπις (Α) Μελιτεύς

Μενάνδρα (Α!

Τιβ. Κλ. Λυσιάδης (Ζ) Τιβ. Κλ. Δημόστρατος (Β) Κλ. Λεωνίδης (Η) Κλ. Φιλίππη (Γ)

Κλ. Μενάνδρα (Β) Κλ. Θεμιστόκλεια (Α)

τον διά τίτλου κατά τό ετήσιον συνέδριον τής Amer
ican Philological Association (1966): «Leonides VII 
of Melite and His Family».

1 Ό OLIVER αναγνωρίζει τον Λυσιάδην (Ζ) ώς γεν- 
νηΰέντα έκ πρώτης τινός γυναικός, λέγων δτι ή Φι
λίππη (Β) ίσως νά συνώκησε μετά τοϋ Σώσπιδος (Α) 
πρό ή μετά τόν γάμον της μετά τοΰ Έφεσίου (The

ΗΛΙΑΣ Α. ΚΑΓ1ΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Athenian Expounders..., σ. 77 καί 80). "Ομως δέν είναι 
καΌόλου άπίΦανον ή Φιλίππη (Β) νά ήτο ή πρώτη καί 
τελευταία γυνή τοϋ Σώσπιδος (Α) καί ό Λυσιάδης (Ζ) 
νά είναι γόνος της, ώς καί κατατάσσεται εις τόν γε
νεαλογικόν πίνακα. Δηλωθ-ήτω δέ έν παρόδιο οτι οΐ εν
τός παρενθέσεως ελληνικοί αριθμοί προέρχονται έκ τής 
εκπονούμενης μελέτης.
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