
L'affranchissement n°11 (FD III 3 209)
et quelques autres mentionnant des membres de la même famille.

SGDI II 2008   — 190/189 av.J.C.

ἄρχοντος Καλλικράτεος μηνὸς Ἰλαίου, ἐπὶ τοῖσδε ἀπέδοντο Γλαῦκος
Ξένωνος, Θεύξενος Δρομοκλείδα, Ἀνδρομένης Νικάνορος Δελφοὶ

τῶι Ἀπόλλωνι τῶι Πυθίωι σῶμα γυναικεῖον ἇι ὄνομα Δαμὼ οἰκογενῆ,
τιμᾶς ἀργυρίου μνᾶν πέντε, καθὼς ἐπίστευσε Δαμὼ τῶι θεῶι τὰν ὠνάν,
ἐφ’ ὧιτε αὐτὰν ἐλευθέραν εἶμεν καὶ ἀνέφαπτον ἀπὸ πάντων τὸμ πάντα
βίον, ποέουσαν ὅ κα θέληι. βεβαιωτῆρες κατὰ τὸν νόμον· Δεξικράτης
Μνασιθέου, Ἐτυμώνδας Εὐκλέος. μάρτυρες· τῶν ἀρχόντων Καλλί-
ας, ἰδιῶται Δαμοχάρης, Εὐκλείδας, Τιμόθεος, Διόδωρος, Χαρίξε-

νος.

-----------------------------------------------------------
SGDI II 1962  — 182 av.J.C.

ἄρχοντος Δαμοσ[θένεος μηνὸς Δαιδαφο]ρίου, ἐπὶ τοῖσδε
ἀπέδοτο Ἀρίσ[τιον Ἀρχεδάμου Χαλειῒς τῶι Ἀ]πόλλωνι

τῶι Πυθίωι σώμ[ατα δύο γυναικεῖα αἷς ὀν]όματα Παρμονὶς
καὶ Δόξα καὶ ἀν[δρεῖον ἓν ὧι ὄνομα Περδί]κκας, τιμᾶς ἀργυ-
ρίου μνᾶν ἐννέ[α, καθὼς ἐπίστευσαν Π]αρμονὶς καὶ Δόξα
καὶ Περδίκκας τῶι θε[ῶι τὰν ὠνάν, ἐφ’] ὧιτε ἐλευθέρους

εἶμεν καὶ ἀνεφάπτου[ς] ἀ[πὸ πάντων τ]ὸμ πάντα βίον, ποι-
έοντες ὅ κα θέλωντι καὶ ἀπο[τρέ]χοντες οἷς κα θέλωντι.

[β]εβα[ι]ωτὴρ κατὰ τὸν νόμον· [Τα]ραντῖνος Ἄρχωνος Δελφός.
εἰ δ[έ] τίς κα ἅπ[τ]ηται Παρμονίδος ἢ Δόξας ἢ Περδίκκα, βέβαιον

παρεχ[ό]ντω τῶι θ[ε]ῶι τὰν ὠνὰν ἅ τε ἀποδομένα Ἀρίστιον καὶ ὁ βεβαι-
ωτὴρ Ταραντῖν[ο]ς· εἰ δέ κα μὴ παρέχωντι, πράκτιμοι ἐόντων κατὰ

τὸν νόμον. ὁμοίως δὲ καὶ οἱ παρατυγχάνοντες κύριοι ἐόντων
συλέοντες ὡς ἐλευθέρους ὄντας ἀζάμιοι ὄντες καὶ ἀνυπόδικοι
πάσας δίκας καὶ ζαμίας. μάρτυρες· τῶν ἀρχόντων Κλεόδαμος,
Μαντίας, ἰδιῶται Ἀνδρόνικος Πατρέα, Δεξικράτης Μνασιθέου,

Εὐκλείδας Καλλε[ί]δα.

---------------------------------------------------------------
SGDI II 1802 — 173/2 av.J.C.

ἄρχοντος Αἰακίδα μηνὸς Ἡρακλείου, ἐπὶ τοῖσδε ἀπέδοτο Δεξικράτης Μνασιθέου Δελφὸς τῶι Ἀπόλλωνι τῶι Πυθίωι σῶμα 
γυναικεῖον ἇι ὄνομα Σόβαρον,

τιμᾶς ἀργυρίου μνᾶν τεσσάρων, καθὼς ἐπίστευσε Σόβαρον τὰν ὠνὰν αὐσαυτᾶς τῶι Ἀπόλ<λ>ωνι, ἐφ’ ὧιτε ἐλευθέρα εἶμεν καὶ 
ἀνέφαπτος ἀπὸ πάντων

τὸμ πάντα χρόνον, ποιοῦσα ὅ κα θέλη καὶ ἀποτρέχουσα οἷς κα θέλη. βεβαιωτὴρ κατὰ τὸν νόμον τᾶς πόλιος· Καλλικλῆς 
Τίμωνος Δελφός. ἐξέστω δέ, εἴ τις ἐφά-

πτοιτο Σοβάρου, συλῆν τὸν ἐντυγχάνοντα ὡς ἐλευθέραν οὖσαν Σόβαρον ἀζαμίωι ὄντι καὶ ἀνυποδίκωι πάσας δίκας καὶ 
ζαμίας. μάρτυροι· οἱ ἱερεῖς τοῦ Ἀπόλ-

λωνος Ἄθαμβος, Ἀμύντας καὶ οἱ ἄρχοντες Εὐκράτης, Ξενέας, Δαμοκράτης, ἰδιῶται Ἀρχέλας Πυθοφάνεος, Καλλίερος, Μαντίας 
Δαμοχάρεος Δελφοί.

-----------------------------------------------------------
SGDI II 1749  — 168/7 av.J.C.

ἄρχοντος Κλέωνος μηνὸς Ποιτροπίου, ἀπέδοτο Ἀρχέλαος
Θηβαγόρα Δελφὸς σῶμα ἀνδρεῖον ὧι ὄνομα Κύπριος τὸ γένος Κύπριον τῶι Ἀπόλλωνι τῶι Πυθίωι, τιμᾶς ἀργυρίου μνᾶν 

τριῶν.
βεβαιωτήρ· Δεξικράτης Μνασιθέου. παραμεινάτω δὲ Κύπριος παρὰ Ἀρχέλαον τὸν πωλήσαντ’ αὐτὸν μέχρι κα Ἀρχέλαος ζώ{ι}η·
εἰ δέ τί κα πάθηι Ἀρχέλαος, ἐλεύθερος ἔστω Κύπριος καὶ ἀποτρεχέτω οἷς κα θέληι, ὥς κα τὸ πάθος γένηται περὶ Ἀρχέλαον.
ποταποτεισά[τ]ω δὲ τὸ ἐπίλοιπον τᾶς τιμᾶς ἀργυρίου τρία ἡμιμναῖα, Θηβαγόρα ἡμιμναῖον, Δωροθέωι ἡμιμναῖον, Ἀρχίαι 

ἡμιμναῖον.
ἀποτεισάτω δὲ τοῦτο τὸ ἀργύριον ἐν ἐνιαυτῶι, ἀφ’ οὗ κα τὸ πάθος γέν[η]ται περὶ Ἀρχέλαον. ἁ δὲ ὠνὰ ἔστω τοῦ θεοῦ. 

παρεχέτω δὲ Ἀρχέλαος
καὶ ὁ βεβαιωτὴρ Δεξ[ι]κράτης βέβαιον τὰν ὠνὰν τῶι θεῶι· εἰ δέ τις ἐφάπτοιτο Κυπρίου, κύριος ἔστω συλέων καὶ αὐτοσαυτὸν 

καὶ ὁ παρατυγχά-
νων ὡς ἐλεύθερον ἐόντα. μάρτυρες· τοὶ ἱερεῖς τοῦ Ἀπόλλωνος Ταραντῖνος Ἄρχωνος, Ἀμύντας Εὐδώρου καὶ τῶν ἀρχόντων 

Ἧρυς Πλείστωνος,
ἰδιῶτα[ι] Ἐκέφυλος, Κλέανδρος, Ἀλκέτας, Λύκος, Καλλίερος, Μνασίθεος, Ξενόκριτος. τὸ ὁμόλογον παρὰ Καλλίερον.

-----------------------------------------------------------
L'affranchissement n°11

(FD III 3:209) — vers 161 av. J.C. 

ἄρχοντος Ἀνδρονίκου, μηνὸς Ἰλαίου, ἀπέδοντο Μνασίθεος
καὶ Ἐμμενίδας οἱ Δεξικράτεος τῶι Ἀπόλλωνι τῶι Πυθίωι σῶ-
μα ἀνδρεῖον ὧι ὄνυμα Εὔνους, τὸ γένος Γαλάταν συνευδοκε-
ούσας τᾶς ματρὸς Ἀναξίδος, τιμᾶς ἀργυρίου μνᾶν ΜΜΜΜ, καὶ
τὰν τιμὰν ἔχοντι, καθὼς ἐγένετο ὁμόλογον Εὐνόῳ ποτὶ Δεξι-

κράτη τὸμ πατέρα αὐτῶν, ἐφ’ ὅτῳ ἐλεύθερον εἶμεν Εὔνουν τὸμ πάντα
βίον καὶ ἀνέφαπτον ἀπὸ πάντων, καθὼς ἐπίστευσε Εὔνους τῶι θε-
ῶι τὰν ὠνάν. βεβαιωτὴρ κατὰ τὸν νόμον Ἄθαμβος Ἀθανίωνος. εἰ δέ
τις ἐφάπτοιτο Εὐνόου ἢ καταδουλίσζοιτο, κύριος ἔστω ὁ παρατυγ-
χάνων συλέων καὶ ἀποβιαζόμενος Εὔνουν ὡς ἐλεύθερον ὄντα ἀζά-

μιος ὢν καὶ ἀνυπόδικος πάσας δίκας καὶ ζαμίας. μάρτυρες οἱ ἱερεῖς τοῦ
Ἀπόλλωνος Ἀμύντας, Ταραντῖνος, καὶ τῶν ἀρχόντων Ἄρχων Καλλία,
ἰδιῶται Διόδωρος Μνασιθέου, Δρομοκλείδας, Εὐκλείδας, Πολύων,

Ἄλεξις, Φίλων, Δίων Ἀλέξωνος, Τιμόκριτος.

-----------------------------------------------------------



SGDI II 1709 — 155/4 av.J.C.

ἄρχοντος Ἀθάμβου τοῦ Ἁβρομάχου μηνὸς Θεοξενίου, ἐπὶ
τοῖσδε ἀπέδοτο Ἀναξὶς Ἐμμενίδα τῶι Ἀπόλλωνι τῶι
Πυθίωι, συνευδοκεόντων καὶ τῶν υἱῶν Ἐμμενίδα καὶ

Μνασιθέου, σῶμα ἀνδρεῖον ὧι ὄνομα Πολυκράτης τὸ γένος
οἰκογενῆ, etc.

          .../...  μάρτυρες· οἱ ἱερεῖς τοῦ Ἀπόλλω-
νος Ἀνδρόνικος, Ἀμύντας καὶ ὁ νεω[κ]όρος Μένης καὶ τοὶ ἄρχοντες

[Ε]ὔδωρος, Ἀριστίων, Πολέμαρχος· Θεύδοτος Εἰραναίου, Νικόμαχος,
Δέξιππος, Ἀμφίστρατος, Μαντίας Δαμοχάρεος, Ἑρμαῖος Σωσθ[έ]νεος,

Ἀρτεμίδωρος.

------------------------------------------------------------
SGDI II 1902 — 154/3 av.J.C.

ἄρχοντος Φιλοκράτεος μηνὸς Ποιτροπίου, ἀπέδοντο Ἀναξὶς Ἐμμενίδα
καὶ Ἐμμενίδας Δεξικράτεος τῶι Ἀπόλλωνι τῶι Πυθίωι σῶμα ἀνδρεῖον ὧι ὄνο-
μα Διονύσιος τὸ γένος Θραῖκα, τιμᾶς ἀργυρίου μνᾶν δύο, καὶ τὰν τιμὰν ἔχον-
τι. βεβαιωτὴρ κατὰ τοὺς νόμους· Ἄρχων Καλλία. μάρτυροι· ὁ ἱερεὺς τοῦ Ἀπόλ-

λωνος Ἀνδρόνικος καὶ τῶν ἀρχόντων Βάκχιος κα[ὶ] Ἀλκῖνος καὶ ἰδιῶται
Ἀστόξενος, Φίλαγρος Διοδώρου, Ἄθαμβος Ἀθανίωνος, Σωσύλος Ἀλκία.
-------------------------------------------------------------

SGDI II 1936 — 152-144 av.J.C.

[ἄρχον]τος Εὐκλέος μηνὸς Βοαθοίου, ἀπέδοτο Ἀναξὶς
[Ἐμμεν]ίδα, συνευδοκέοντος καὶ Ἐμμενίδα τοῦ υἱοῦ

[τοῦ Ἀναξ]ίδος, τῶι Ἀπόλλωνι τῶι Πυθίωι σῶμα ἀνδρεῖον
[ὧι ὄνομα] Πλεῖστος τὸ γένος Κίλικα, τιμᾶς ἀργυρίου μνᾶν

[τεσσάρω]ν, καὶ τὰν τιμὰν ἔχει πᾶσαν, καθὼς ἐπίστευσε Πλεῖ-
[στος τῶι θ]εῶι τὰν ὠνάν, ἐφ’ ὧιτε ἐλεύθερος εἶμεν καὶ ἀνέφα-

[πτος ἀ]πὸ πάντων τὸν πάντα χρόνον, ποιῶν ὅ κα θέλη καὶ ἀποτρέ-
[χων οἷ]ς κα θέλη. βεβαιωτὴρ κατὰ τὸν [νόμον] τᾶς πόλιος· Μνασίθε[ος Διο]-
[δώρου. ε]ἰ δέ τις ἐφάπτοιτο Πλείστου [ἐπὶ κατ]αδουλισμῶι, κύρι[ος ἔστω]

[αὐτ]οσαυτὸν συλέων Πλεῖστος καὶ ἄλλος ὁ παρατυγ[χάνων]
[ἀζ]άμιος ὢν καὶ ἀνυπόδικος πάσας δ[ίκας κ]αὶ πάσας ζαμίας. μάρ[τυρες· ὁ]

[γρα]μματεὺς τῶν ἀρχόντων Πολίτας καὶ ἰδιῶται Πρα[— — — — —]
[— — — —], Θεόξενος Καλλία, Διονύσιος Ἀσάνδρου, Καλλικρά[της — — —]

[— — — — —, Τ]αραντῖνος Μνασιθέου, Ἐπίμηλος Σελεύκου, Φιλοκ[ράτης — — —]
[— — — —α]χος.

--------------------------------------------------------------------

A partir de ces inscriptions, on peut tenter

 
une ébauche d'arbre généalogique :

Emmenidas               Mnasithéos
I                             I

Anaxis         X   Dexikratès
________I________
I                        I

Emmenidas     Mnasithéos
Mais c'est sous toutes réserves !


