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ΕΛΕΝΗ ΚΟΛΛΙΑ

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ*

Στον καθηγητή Félix Bourriot

Στα πλαίσια της πόλεως-κράτους, ή απονομή τής δικαιοσύνης άπό ξένους 
δικαστές συνιστά όχι μόνο νομικό άλλα καί πολιτικό φαινόμενο σημαντικό 
για τήν επιβίωση τής δημοκρατίας.* 1

"Αφθονες μαρτυρίες, σχεδόν αποκλειστικά επιγραφικές, παρουσιάζουν 
το φαινόμενο αυτό ευρύτατα διαδεδομένο σ’όλο τόν ελληνικό κόσμο, ενώ 
μνεία τους συναντάται δύο φορές σέ κείμενα τού Πλουτάρχου2 καί τού Πο

* Άπό τή θέση αυτή θά έπιθυμοΰσα να άπευθύνω ευχαριστίες στον καθηγητή κ. 
Π.Μ. Κιτρομηλίδη, ό όποιος μου έδωσε τό έναυσμα για τή συγγραφή αυτού τού άρθρου 
καί μέ ένεθάρρυνε στήν όλοκλήρωσή του, καθώς καί στους καθηγητές κ.κ. Ί. Βελισσαρο- 
πούλου-Καράκωστα, Félix Bourriot, Ph. Gauthier, G. Huxley για τις πολύτιμες υποδείξεις 
τους. Επίσης θά ήθελα να έκφράσω τήν εΰγνωμοσύνη μου στήν καθηγήτρια κ. Βάσα 
Κοντορίνη, ή όποια έκτος τού ότι διάβασε τό κείμενο, μέ μύησε στήν έπιστήμη τής έπι- 
γραφικής.

1. L. Roben, «Les juges étrangers dans la cité grecque», Ξένιον. Festschrift Für Pan. J. 
Zepos, I, Αθήνα- Φράιμπουργκ-Κολωνία 1973 (= Ξένιον), σσ. 779-780. Ph. Gauthier, «Les 
cités hellénistiques: épigraphie et histoire des institutions et des régimes politiques», Πρακτι
κά τον H' Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής καί Λατινικής ’Επιγραφικής, ’Αθήνα 1982, 
(■■=Πρακτικά), I, ’Αθήνα 1984, σ. 102: «A l’intérieur des cités les conflits sociaux persistent, 
avec des haut et des bas, à la période hellénistique. Mais les conséquences politiques sont moins 
graves qu’à la période précédente. Devenant peu à peu le seul régime acceptable, la démocratie 
doit survivre, d’une manière ou d’une autre, aux luttes sociales. Dans ce processus, la 
généralisation progressive du recours aux juges étrangers est un phénomène capital, que seules 
les inscriptions nous permettent d’étudier: grâce à elles, plus de deux cents exemples sont 
aujourd’hui connus».

2. Βλ. Πλουτάρχου, ’Ηθικά, Περί τής τά έγγονα φιλοστοργίας, 493 Α-Β: Έκκλητοι 
κρίσεις καί ξενικών δικαστηρίων έπαγωγαί τοϊς Έλλησι τό πρώτον άπιστίμ τή προς 
άλλήλους έπενοήθησαν, άλλοτρίας δικαιοσύνης ώσπερ έτέρου τίνος τών άναγκαίων μή 
φυομένου παρ’ αύτοΐς δεηθείσιν. Αρ’οΰν καί οί φιλόσοφοι τών προβλημάτων ενια διά 
τάς προς άλλήλους διαφοράς έπί τήν τών άλόγων φνσιν ζφων ώσπερ άλλοδαπήν πόλιν 
έκκαλοϋνται, καί τοϊς έκείνων πάθεσι καί ήθεσιν ώς άνεντεύκτοις καί άδεκάστοις έφιάσι 
τήν κρίσιν;
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λυβίου.3 Στη Μικρά ’Ασία γνωρίζει μεγάλη άκμή ήδη άπό τον 4ο αί. π.Χ. 
μέ τήν υποστήριξη τών διαδόχων καί άργότερα των ηγεμόνων τών/έλλήνι- 
στικών βασιλείων βάσει τών μέχρι στιγμής στοιχείων, υιοθετείται μπό τίς 
πόλεις τής ήπειρωτικής Ελλάδος άπό τό 2ο αί. π.Χ. τουλάχιστον, πλήττον- 
τας ουσιαστικά τό πνεύμα ανεξαρτησίας τους, ενώ έπεκτείνεται μέχρι τή 
ρωμαϊκή περίοδο. Οί ξένοι δικαστές προλείαναν τό έδαφος για τίς μετα
βολές πού θά πραγματοποιηθούν κατά τούς ρωμαϊκούς χρόνους στό πεδίο 
τής απονομής τής δικαιοσύνης. Στήν έλληνιστική Αίγυπτο, οί πρώτοι Πτο- 
λεμαιοι είχαν ήδη οδηγηθεί στή δημιουργία ξενικών δικαστηρίων.4 Τά δικα
στήρια αύτά προοιώνιζαν τήν αρμοδιότητα τών έπάρχων τής ρωμαϊκής 
εποχής, οί όποιοι μετέβαιναν στις περιοχές τής έπικράτειάς τους όπου δί
καζαν τίς διαφορές μεταξύ έπαρχιωτών.5

Ή σύγχυση πού έπικρατοΰσε έως πρόσφατα, λόγοι τής ελλιπούς σφαι
ρικής μελέτης τού θεσμού αύτοΰ, παρακίνησε τον L. Robert στή διατύπωση 
ακριβούς ορισμού καί στή διάκρισή του άπό άλλους παρόμοιους θεσμούς:

1) Οί ξένοι δικαστές ήσαν καλοί κάγαθοί6 πολίτες μιας πόλεως, τής έκ- 
κλήτον πόλεως, ή οποία αποδεχόμενη τήν παράκληση μιας άλλης πόλεως - 
κράτους, τούς άπέστελλε εκεί γιά να έπιλύσουν διαφορές μεταξύ πολιτών ή 
νά τίς έκδικάσουν σύμφωνα μέ τούς νόμους τής πατρίδας τών διαδίκων.

2) Ή διαιτησία αποτελεί παραπλήσια μορφή, διαφέρει όμως: α) ως προς 
τό αντικείμενο· διενεργεΐται γιά εδαφική κυρίως διαφορά μεταξύ δύο

3. Πολυβίου, Ίστορίαι, XXVIII 9-11: τούς δέ περί Σωσιγένη καί Διοπείθη, δικαστάς 
['Ροδίους] ϋπάρχοντας κατ’ έκείνον τον καιρόν καί διαφερομένους εκ τινων ιδίων προς 
τον Εϋμένη, λαβομένους εφη της άφορμής τούτης πάσας άνατετροφέναι τάς τιμάς τον 
βασιλέως, καί τούτο πεποιηκέναι παρά τό τών ’.Αχαιών δόγμα καί παρά τήν δοθεϊσαν 
αϋτοϊς εξουσίαν, καί τό μέγιστον, παρά τό δίκαιον καί τό καλώς εχον. Βλ. τίς καθορι
στικές γιά τήν έρμηνεία καί τον προσδιορισμό του θεσμού παρατηρήσεις τού Μ. 
Holleaux ό όποιος ήδη άπό τό 1925 είχε έπισημάνει δτι έπρόκειτο γιά Ροδίους δικαστές 
τών όποιων ή έθνικότητα είχε παραληφθει ή παραλλαχθεΐ άπό άλλους ιστορικούς, καί 
έπαναδιατύπωσε τήν άποψή του στό έργο του Etudes d’epigraphie et d’histoire grecques, I, 
Παρίσι, 1938, σσ. 441-443.

4. Βλ. π.χ. Inschriften Griechischer Städte aus Kleinasien, 20, 1, I, Die Inschriften von 
Iasos, Βόννη 1985 (=/. v. lasos), 82. J. καί L. Robert, Bulletin Epigraphique (=Bull. Ep.), 1961, 
σ. 466. N. Lewis, Life in Egypt under Roman Rule, ’Οξφόρδη 1983, σσ. 186-87. Για τό έν- 
διαφέρον ειδικότερα τού Πτολεμαίου τού Β' ώς προς τήν άπονομή δικαιοσύνης βλ. J. 
Modrzejewski, «La legislation royale des Lagides» Mélanges Seston, 1974, σσ. 374-376.

5. Βλ. Ί. Βελισσαροπούλου-Καράκωστα, Θεσμοί τής άρχαιότητας, I, ή πόλις, Άθήνα- 
Κομοτηνή 1987, σ. 212.

6. Βλ. ένδεικτικά: Inschriften Griechischer Städte aus Kleinasien, 1, Inschriften von 
Erythrai und Klazomenai, τόμ. 1, Βόννη 1972 (= I.v. Erythrai), 121, 9-10· 122, 22-23, 33. F. 
Frhr. Hiller von Gaertringen, Inschriften von Priene, Βερολίνο 1906 (= I.v. Priene), 53, 19-20. 
Γιά τήν έννοια τού καλού κάγαθού γενικά, βλ. τό πρόσφατο έργο τού F. Bourriot, Kalos 
Kagathos - Kalokagathia, τόμ. 1-2, Spudasmata, τόμ. 58/1-2 (1995).



Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ Μ. ΑΣΙΑΣ 47

κρατών, συνήθως όμορων, β) ως προς τον τρόπο διευθετήσεως· έπαφίεται 
μέ τή σύμφωνη γνώμη των δύο πλευρών σέ μια τρίτη, ή όποια ασκεί διαι
τησία καί όχι δικαστική εξουσία, όπως συμβαίνει στήν πρώτη περίπτωση.7

3) Τέλος, οί διαφορές πού έκκρεμοΰν μεταξύ δύο πόλεων ή μεταξύ πο
λιτών δύο πόλεων κρίνονται από δικαστές τρίτης πόλεως στήν οποία προ
σφεύγουν τα συμβαλλόμενα μέρη- πρόκειται δηλαδή για θέματα διεθνούς 
δικαίου πού έπαφίενται σέ κρίση εκπροσώπων τρίτης πόλεως, αντίθετα 
από τόν υπό μελέτη θεσμό πού περιλαμβάνει εσωτερικές διενέξεις, δια
φορές μεταξύ συμπατριωτών καί συμπληρώνει ή αντικαθιστά τή λειτουργία 
τών τοπικών δικαστηρίων σέ περιόδους κρίσεως,8 όπως θά αναπτύξουμε 
στό οικείο κεφάλαιο.

Σέ πολλά κείμενα τα ξένα δικαστήρια άποκαλοΰνται μετάπεμπτα9 10 καί οί 
δικαστές μετάπεμπτοι.'0 Ό όρος χρησιμοποιείται στήν ενεργητική φωνή για

7. Βλ. L. Robert, δ.π., σσ. 768-770- J. καί L. Robert, Bulletin Epigraphique (=Bull. Ep.), 
1970, σ. 306: «La différence est radicale entre Γ activité des juges étrangers dans les cités grec
ques et celle des arbitres appelés pour un conflit territorial entre deux cités»· δ.π., 1971, σ. 405: 
«...à propos des 5 juges de Cassandreia dans le différend territorial entre Melitaia et Peumata, 
note 66, confusion entre les arbitrages internationaux et les juges étrangers dans une cité, qui 
sont deux situations radicalement différentes...»· δ.π., 1973, σ. 241.

8. Βλ. L. Robert, Opera Minora Selecta (=Op. Min.), V, σσ. 79-80· τοϋ ίδιου, Ξένων, σ.
780.

9. Βλ. Inschriften Griechischer Städte aus Kleinasien, 34, Die Inschriften von Mylasa, I, 
Βόννη 1987 (=I.v.. Mylasa), 631, 13-14: σπεύσα[ντός τε τοϋ ήμετέρου δήμου — με]τάπε- 
μπτον δικαστήριον.... Στις τρεις έπόμενες περιπτώσεις εγινε προσπάθεια να άναγνωρι- 
σθοϋν στή λέξη μετάπεμπτα τά δικαστήρια πού προέρχονταν από το Κοινόν τών Λυκίων 
βλ. Inscriptiones Graecae ad res Romanas Pertinentes (=IG), III, 563 σημ. 6: «Tribunalia 
communis memoravit Strabo, XIV, 3, 3»· αϋτ., 14-15 (Τλώς πριν τό 43 π.Χ.): καί ταμιεύ- 
σαντα τοϋ κοινού καθαρώς καί έπισ{ά>τατήσαντα μεταπέμπτων δικαστηρίων καί προ- 
στάντα τής δωσιδικίας ίσως καί δικαίως- δ.π., 680, 7 (Πάταρα): καί νομογραφήσαντα 
Λυκίοις, καί ύποιππαρχήσαντα, καί έπισ{σ)τατήσαντα τών μεταπέμπτων δικαστηρίων 
ίσως... - δ.π., 736, 5-6 (Ροδιάπολις): έν δε τω Λνκίω[ν έθνει? ίερατεύσαντα] καί έπιστατή- 
σαντα τών μεταπέ[μπτων δικαστηρίων καί ύποφνλα]κήσαντα ύπέρ τε έαυτοϋ καί ϋπέρ 
[τών τέκνων,...]. Ή άποψη αυτή άποκρούσθηκε από τό L. Robert, «Etudes Epigraphiques», 
Op. Min., II, σ. 889 καί σημ. 6 καί τόν J.A.O. Larsen, «“Tituli Asiae Minoris” II, 508», 
Classical Philology 38 (1943), σσ. 249-50, οί όποιοι άναγνωρίζουν στον δρο μετάπεμπτα 
τά δικαστήρια πού διαμορφώθηκαν κατά διαστήματα άπό δικαστές άλλων πόλεων.

10. Βλ. Ο. Kern, Die Inschriften von Magnesia am Meander, Βερολίνο 1900 (=I.v. 
Magnesia), 101, 7-9' IG, XII 5, 869, 55’ I.v. Erythrai, 116, 3’ 117, 2. Στό ψήφισμα I.v. Priene, 
52, 3-4 έπειδή οί άποσταλέντες υπό [τ]οϋ δήμου τοϋ Πριηνείων μετάπεμπτ[οι... Παρ]μενί-
σκος Ά[ττά]λ,[ου, ---- ], ό έκδοτης προσπάθησε νά αποδείξει δτι μετάπεμπτοι έννοοϋνται
οί πρεσβευτές, θέση πού ό L. Robert, «Notes épigraphiques», Op. Min., I, 1969, σ. 237 σημ. 
5, άρνειται καί άποκαθιστά: μετάπεμπτ[οι άνδρες vel δικασταί] Μενίσκος σημειώνοντας 
δτι ίσως πρόκειται για τόν ίδιο δικαστή πού εστάλη στή Λαοδίκεια επί Λύκψ ( Ι.ν. 
Priene, 59, 10)· Inschriften Griechischer Städte aus Kleinasien, 5, Die Inschriften von Magnesia
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να δηλώσει τή χώρα-άποστολέα καί στή μέση μέ την έννοια καλώ, προ
σκαλώ κάποιον μέ απεσταλμένο." Ό μετάπεμπτος απαντάται καί ώς ξενο- 
κρίτης σέ αντιδιαστολή μέ τον ξενοδίκη ό όποιος δικάζει υποθέσεις μεταξύ 
συμμάχων.11 12

Αϊτηση δικαστηρίου

Όπως προαναφέραμε ώς πρώτο στάδιο τής διαδικασίας χαρακτηρίζεται ή 
αίτηση δικαστηρίου. Υποβάλλεται, όπως είναι φυσικό, άπό τήν πόλη τών 
διαδίκων στήν πατρίδα τών δικαστών υπό τύπον ψηφίσματος στό όποιο 
εκφράζεται ή παράκληση αποστολής δικαστών.13 14

Στις έπιγραφές, κυρίως σ’ αύτές πού διασώζεται τό πρώτο τμήμα μέ τήν 
αίτηση δικαστηρίου, παρατηρούμε τήν ποικιλία τών εκφράσεων:

Ή Μαγνησία τού Μαιάνδρου απευθύνεται στήν Πριήνη υπέρ αίτήσεως 
δικαστηρίου,'4 διατύπωση πού συναντάται σέ πολλές μαρτυρίες. Εκτός άπό

am Sipylos, Βόννη 1978 (=/. ν. Magnesia am Sipylos), 7, 6: [—]ναι μεταπέμπτους άνδρας [έγ 
Κίον] ή κατά τόν L. Robert, «Etudes d’épigraphie grecque», δ.π., II, σ. 1063 σημ. 4 [έγ Κίου 
ve] παρά Κίων], Σέ ψήφισμα τής Σάμου προς τιμήν ιατρού πού είχε θεραπεύσει ξένους 
δικαστές, οί όποιοι άσθένησαν κατά τήν άποστολή τους, ό G. Klaffenbach, «Samische 
Inschriften», Mitteilungen des Deutchen Arcäologischen Instituts, Athenische Abteilung 
(=A.M.) 51 (1926), σ. 29 στ. 22-26 άποκαθιστά: [...καί τών παρά °·.?./.]των δικαστών πα- 
ραγενομέ[νων εις τήν πόλιν ημών καί]..., ενώ κατά τό L. Robert, «Notes d’épigraphie 
hellénistique», Op. Min., I, σ. 107 τό κενό τών στίχων 22-23 μπορεί να συμπληρωθεί: [καί 
μεταπέμπ]των δικαστών.

11. H.G. Liddell-R. Scott, λ. μεταπέμπω· L. Robert, «Notes d’épigraphie hellénistique», 
Op. Min., I, σ. 35' I.v. Erythrai, 117, 7-11: δπ[ως συν δ τε δήμος1 φαίνηται μνείαν ποιούμε
νος τώμ φιλοπόίνως καί δικ]αίως κρινάντων τάς κρίσεις καί άξίως τής τ[ε πατοίδος1 
τής άποστειλάσης αυτούς καί τού δήμου [του μεταλπεμψαμένου....

12. Βλ. J.A.O. Larsen, δ.π., σ. 253 σημ. 55· L. Robert, «Etudes Epigraphiques», Op. Min., 
II, σ. 889 καί σημ. 3. ’Αντίθετα: Α.Μ. Woodward, «Excavations at Sparta, 1924-25 Sparta. 
The Inscriptions», Annual of the British School at Athens (=BSA) 26 (1923-25), σ. 180.

13. Βλ. Ph. Gauthier, «Un juge de Xanthos à Angeira de Pisidie», Revue des Etudes 
Grecques (=REG) 106 (1993), σ. 12 στ. 3-4: ψήφισμα καί δικασταγωγόν- I.v. Erythrai, 120, 
1-4: έπειδή άποστειλ[άντων] ημών δικασταχ[ω]>όν Θεοφάνη Νε[— με]τά ψηφίσματος προς 
τον δήμον τόν [Έρυθραί]ων. G. Kawerau-Ä. Rehm, Das Delphinion in Milet, Βερολίνο 1914 
(=Delphinion), 153, 4-5: έπειδή τοϋ δάμου ψάφισμα άποστείλαντος καί πρεσβευτάν Στήν 
I.v. Priene, 61,2-4 μνημονεύεται ή άποστολή ψηφίσματος καί έπιστολής, αν καί τό σημείο 
αύτό είναι φθαρμένο: έπειδή τοϋ δήμον ψήφισμ[ά] τε καί έπι[στ]ο[λήν άπο]στείλαντος 
πρός τόν δήμον τόν Πριηνέων...· Inschriften Griechischer Städte aus Kleinasien, 6, Die 
Inschriften von Lampsakos, Βόννη 1978 (=/.v. Lampsakos), 34, 6-8: έπειδή τώ δ^άμω ψηφισ- 
σαμέ\νω δικαστάν μεταπέμψασθαι [έγ Λαμψάκω,—]· J. Martha, «Inscription métrique de 
Paras», Bulletin de Correspondance Hellénique (=BHQ 6 (1882), σ. 248· I.v. Mylasa, 632,5.

14. Βλ. I.v. Priene, 61, 1-7.
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τις περιφράσεις αιτοϋμαι δικαστήν, αιτοϋμαι δικαστήριον, δικασταγωγόν ή 
πρεσβευτήν τον αίτησόμενον δικαστήριον η δικαστήν, μεταπέμψασθαι δικα
στήν οί όποιες άναφέρονται πολύ συχνά, ή πρόθεση της αίτούσης πόλεως 
εμφανίζεται καί μέ τή χρήση των ρημάτων άξιώ καί παρακαλώ.

Ό όρος άξιώ άναφέρεται σέ πέντε μαρτυρίες· οί δύο πρώτες κάνουν 
μνεία τής αίτήσεως τής Κάλυμνου καί άγνωστης πόλεως προς τήν Ίασό,15 
ενώ στην τρίτη άναφέρεται ότι οί Μάγνητες αξίωσαν δικαστές άπό τήν 
Πριήνη. Οί άλλες δύο μαρτυρίες,16 μέ τόν ίδιο τύπο ως συμπλήρωση, δηλώ
νουν ότι ή Ίασός έλπίζει στήν έλευση ξενικών δικαστηρίων άπό άγνωστες 
πόλεις.

Ώς προς τήν αίτηση δικαστηρίου υπό τή μορφή παρακλήσεως, παρατί
θενται τέσσερις έπιγραφές.17 Ενδεικτικό είναι τό παράδειγμα τής Πριήνης ή 
όποια τό 200 π.Χ. περίπου αποδέχεται αίτημα τών Βαργυλίων: παρακλη- 
θείς τε υπό τ[οϋ] δήμον δικαστάς άποστεΐλαι. Έπισημαίνεται ότι υπάρχουν 
παραδείγματα διαπλοκής έκφράσεων καί όρων πού προαναφέραμε, στοι
χείο πού μάς ωθεί νά σκεφθοΰμε ότι οί όροι αύτοί δέν ύποδήλωναν διαφο
ρετική απόχρωση καί ένταση κατά τήν υποβολή τού αιτήματος.18

Τέλος, άπό άλλες έπιγραφές πληροφορούμεθα ότι ό δικαστής άποστέλ- 
λεται στήν αιτούσα πόλη μετά άπό μεσολάβηση ή απόφαση τού βασιλέα.19 
Όπως ύπογραμμίζει ô L. Robert, άν καί ύπήρχαν βασιλικοί λειτουργοί πού 
είχαν καί δικαστικές αρμοδιότητες,20 ή αποστολή ξένων δικαστών κατά δια

15. Βλ. Ι.ν. Iasos, 82, 31-32· 83,4 · /.ν. Priene, 61, 7.
16. Βλ. Ι.ν. Iasos, 75, 6·78, 7.
17. Βλ. Ι.ν. Priene, 47, 5-6· Delphinion, 154,2-4: έπακολονθεΐν τοΐς παρακαλουμένοις 

προθνμως, κατέστησάν τε τούς δικαστάς καί έξαπέστειλαν Ι.ν. Magnesia, 15a, 10-11: 
δστις πα[ρ]ακαλέσει αύτούς άποσ[τεΐλαι δικαστ]άς καί γραμματή· Inschriften Griechischer 
Städte aus Kleinasien, 24, I, II, 1, Die Inschriften von Smyrna, Βόννη 1987 (=I.v. Smyrna), 
585,2-4: [... έπειδή, τ]οϋ δήμου ψήφισμα {ά)π[οστείλαντος καί πρεσβ]ευτήν προς Ζμνρναί- 
ου[ς τόν παρακαλέσαντα άπ]ρστεΐλαι δικαστήν....

18. Βλ. Ι.ν. Priene, 53, 7: καί νΰν άξιωσάντων ημών άποστεΐλαι δικαστήν ενώ στ. 19: 
δτι αίτησαμένων ημών δικαστήν άπέστειλεν...· 54, 6: καί νϋν άξιωσάντων ημών ένώ 
στους στ. 17-18, 44: [... αίτησαμένων αύτών δικαστήν]· Ι.ν. Erythrai, 121,5-6: [— δστι]ς 
άξιάσει αύτο[ΐς καί] παρκαλει φίλοις έόντας [τφ δά]μφ...

19. Σύμφωνα μέ τό Ph. Gauthier, «Rois hellénistiques et juges étrangers», Journal des 
Savants, Ίούλιος-Δεκέμβριος 1994, σσ. 166-168 υπήρχαν τρεις μορφές παρεμβάσεων πού 
άσκοϋσαν οι διάδοχοι ή οί βασιλείς (ή οί έκπρόσωποί τους): α) παρεμβάσεις οί όποιες 
στηρίζονταν στο διάγραμμα τού βασιλέως τό όποίο προέβλεπε έκτος άπό τις λεπτομέ
ρειες πού άφορούσαν τή λειτουργία τών τοπικών δικαστηρίων, τήν προσφυγή σέ ξένους 
δικαστές· β) ό βασιλεύς ή ό άντιπρόσωπός του καλοϋσε έγγράφως τις δύο χώρες νά 
προσφύγουν στο θεσμό τών ξενικών δικαστηρίων χωρίς ώστόσο νά παρέμβει ευθέως 
στήν έσωτερική κρίση τής πόλεως· γ) οί ίδιοι οί βασιλείς άποστέλλουν δικαστή στήν πό
λη πού παρουσίαζε δικαστική δυσλειτουργία παρεμβαίνοντας άμεσα στή διαδικασία.

20. Ώς βασιλικός λειτουργός μέ άρμοδιότητα τήν άπονομή δικαιοσύνης κατ’έξουσιο-
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ταγή ή πρόσκληση τοΰ ηγεμόνα, άποσκοποΰσε στην επίλυση διαφορών με
ταξύ πολιτών, χωρίς να θίγει ταυτόχρονα τήν αυτονομία τών πόλεων, δε
δομένου ότι χρέη δικαστοϋ έκτελοΰσαν πολίτες άλλων πόλεων τής επικρά
τειας.21 Ειδικότερα, ή πρακτική αυτή παρουσιάζεται:

α) σέ ψήφισμα τών Βαργυλίων τό όποιο απευθύνεται στήν εκκλητο πόλη 
Τέω καί τό δικαστή Τύρωνα Πολύθρου ό όποιος έφθασε στα Βαργύλια τής 
Καρίας μέ διαταγή τοΰ Άντιόχου Α' τοΰ Σωτήρα τό 270/61 π.Χ.: ΐ[να πα- 
ρά]διδώσι προς ημάς τον άνδρα, καθ’ ön ό βασιλεύ[ς έκέλε]υεν, βουλόμε- 
νος ό δήμος ό Τηΐων τώί τε \βασιλ[εΐ πείθε] σθαι καί τήί πόλει ημών χαρίζε- 
σθαι, άπεσταλ(κ)ε[ν άνδρα]...22

β) σέ επιγραφή τών μέσων τοΰ 3ου αί. π.Χ. πού βρέθηκε στή Χίο23 όπου 
ό δικαστής Άπολλοφάνης ’Απολλοδώρου τιμάται γιά τόν τρόπο απονομής 
τής δικαιοσύνης έφ’ α άπέστειλεν αυτόν ό βασιλεύς Π[τολεμαΐος...], ενώ ό 
’Αντίγονος μεταξύ τοΰ 311/306 π.Χ. αποστέλλει δικαστήριο από τή Μαγνη
σία στήν Κύμη: επειδή τό δικαστήριον παργενόμε] νον\ εγ Μαγνησίας24 

γ) δικαστής από άγνωστη σέ μάς πόλη έφθασε στήν Κάλυμνο μέ απόφα
ση τοΰ βασιλέα Πτολεμαίου: άπο[σταλείς δικαστάς υπό βασιλέω]ς Πτολε
μαίου...] καί έκρινε κατά τάν του [βασιλέα>ς αϊρεσιν].25

δ) τόν 3ο αί. ό νησίαρχος Βάκχων Νικήτου ζητεί από τήν Κώ τήν άπο-

δότηση τοΰ βασιλέα ’Αντιγόνου άναφέρειαι ό έπικριτής των συμβολαίων, βλ. IG, XI, 4, 
1052, 24-26: δτι άποσταλείς ϋπό τον βασιλέως έπικριτής τών συμβολαίων τήν έξαγωγήν 
έποιήσατο, ένώ έδίκασε, στ. 27-28: κατά τήν τοΰ βασιλέως ’Αντιγόνου προαίρεσιν. Όσον 
άφορά τόν πλήρη τίτλο τοΰ λειτουργού ό L. Robert, «Etudes d’épigraphie grecque», Op. 
Min., II, σ. 1062 σημ. 1, αντίθετα προς τήν πλειοψηφία τών μεταφραστών συνδέει τή 
φράση τών συμβολαίων μέ τήν έξαγωγή καί όχι μέ τή λέξη έπικριτής, ένώ στο άρθρο του 
πού δημοσιεύθηκε στό Ξένιον, σ. 781, άναφέρεται στο συγκεκριμένο πρόσωπο ως έπι- 
κριτή τών συμβολαίων. Ώς προς τό όνομα τοΰ βασιλέα, ό Ιδιος επιγραφικός τόν ταυτί
ζει μέ τόν ’Αντίγονο Γόνατά, βλ. Op. Min., II, σσ. 1066-67. Ph. Gauthier, δ.π., σ. 168 ό 
όποιος θεωρεί τόν έπικριτή ώς δικαστή άποσταλέντα άπό τόν ίδιο τό βασιλέα καί τόν 
κατατάσσει μεταξύ τών φίλων τοΰ ’Αντίγονου (δηλαδή ώς παράδειγμα τής κατηγορίας γ 
στήν όποια άναφερθήκαμε στήν προηγούμενη σημείωση).

21. Βλ. L. Robert, Hellenica, Récueil d’épigraphie, de nomismatique et des antiquités 
grecques, τόμ. 11-12, Παρίσι, 1960 (=Hellenicä),ao. 204-13 στ. 7-11.

22. Βλ. Ι.ν. Iasos, 608, 1-6 καί σσ. 118-119 όπου καί διορθώσεις τοΰ L. Robert, «Notes 
d’épigraphie hellénistique», Op. Min., Ι.σσ. 24-26, στή δημοσίευση τοΰ συγκεκριμένου ψη
φίσματος άπό τόν W. Dittenberger, SyU.\ 426.

23. Βλ. Ά. Π. Στεφάνου, «Ψήφισμα τοΰ Δήμου Χίων», Εις Μνήμην Κ. Άμάντου, ’Α
θήνα 1960, σσ. 140-46 ιδίως σ. 141, μέ τις διορθώσεις τής J. καί τοΰ L. Robert, Bull. Ep., 
1961, σ. 466.

24. Βλ. Inschriften Griechischer Städte aus Kleinasien, 5, Die Inschriften von Kyme, Βόν
νη, 1976 (=/.v. Kyme), 1, 1-2.

25. Βλ. M. Serge, «Tituli Calymnii», Annuario della Scuola Archeologica di Atene et delle 
Missioni Italiane in Oriente, (=Tit. Cai.), τόμ. 22-23 (νέα σειρά 6-7), (1944-45), [1952], σσ. 
54-55, έπ. 17 A 2-4, B 4-5.
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στολή μεταπέμπτων από τή Νάξο κατά διαταγή του Πτολεμαίου: [ Επειδή 
Βάκχων Νικήταν... κατά τά προσταχθέντα υπό τοϋ βασι]λέως Πτολεμαίον 
καί το[ϋ κοίνοϋ των νησιωτών καί ήι]τήσατο δικαστάς καί διαλ[λα- 
κτήρας...].16

ε) τον ίδιο αιώνα ή εκδίκαση υποθέσεων άπό ξένους δικαστές στή Σάμο 
επιτυγχάνεται μετά άπό γραπτή εντολή τοΰ βασιλέα τών Σιδωνίων Φιλο- 
κλή, προς τή Μύνδο, τήν ’Αλικαρνασσό καί τή Μίλητο. Ή μαρτυρία πού 
διαθέτουμε αφορά τήν πρώτη άπό αυτές τις πόλεις, αν καί θεωρείται βέ
βαιο ότι παρεμφερή ψηφίσματα έκδόθηκαν καί προς τιμήν τών άλλων δύο 
πόλεων: Φιλοκλής βασιλεύς Σιδωνίων εγραψεν, όπως ô δήμος ό Μννδίων 
άποσταλείηι δικαστήριον..}1

στ) στήν ίδια κατηγορία ενδεχομένως εντάσσεται ή αποστολή τριών δι
καστών άπό τήν Πριήνη28 στή Λαοδίκεια. Ή σχετική μαρτυρία προέρχεται 
άπό τό ψήφισμα τών Λαοδικέων πού χρονολογείται τό 200 π.Χ. περίπου, 
στο όποιο προτάσσονται οί λόγοι μετάκλησης Πριηνέων δικαστών: επειδή 
εκ πλ[ε]ίονος [χρόν]ον δικών ου[σ]ών άδικάστων παρ’ ήμίν.... Τό κείμενο,26 27 28 29 
τό όποιο παρέμεινε αναλλοίωτο άπό τό 1906 όπότε δημοσιεύθηκε άπό τόν 
Η. V. Gaertringen μέ τις περισσότερες συμπληρώσεις πού είχε δεχθεί μέχρι 
τότε άπό προηγούμενους επιγραφικούς, διορθώθηκε προσφάτως άπό τόν 
Ph. Gauthier.30 Ό Γάλλος επιγραφικός αντί τοΰ: ό δήμος έπι\στροφ]ής αξίαν 
προ[έν\τευ'ξιν περί ξενικού δικαστηρίου ποιούμενος, ϋπολαμβ[άν]ων μάλι
στα προστήσεσθαι τώγ κατά τάς δίκας αυτών τους πα[ρά\ Πριηνέων άπο- 
σταλησομένονς δικαστάς, διορθώνει σέ: ό δήμος επε[μψ]ε πρεσβείαν πρό[ς 
Ζ\εϋξιν περί ξενικού δικαστηρίου, Ζ[ε]ϋξις δέ ϋπολαμβ[άν]ων μάλιστα 
προστήσεσθαι τώγ κατά δίκας [δεόν\τως τούς πα[ρά\ Πριηνέων άποσταλη- 
σομένονς δικαστάς. Ή διόρθωση τοΰ Gauthier κρίνεται πειστική διότι: ή

26. Βλ. OGIS.43, 1-3.
27. Βλ. Μ. Schede, «Aus dem Heraion von Samos», AM 44 (1919), 9, σσ. 21-23, στ. 7-9
28. Σύμφωνα μέ τόν Ph. Gauthier, «Rois hellénistiques et les juges étrangers», Journal des 

Savants, Ίούλιος-Δεκέμβριος 1994, σ. 182 κ.έ., ô όποιος σχολιάζει καί διορθώνει τήν Ι.ν. 
Priene, 59,6-9: εγρ[αψ\εν αυτών τήι βο[υλ]ήι καί τώι δήμωι, δπως προ[χειρίσων]ται δικα- 
στάς τρεις ώς επιμ[ε]λεστάτους καί πέμψωσι προς τιμάς· άποστείλαντός τε καί τοϋ 
δ[ή]μου προς αυτούς πρεσβείαν..., σέ εγ[ραψ]εν αυτών τήι βο[υλ]ήι καί τώι δήμωι, όπως 
προχει[ρίσων]ται δικαστάς τρεις ώς έπιε[ι]κεστάτους καί πέμψωσι προς ημάς- άποστεί
λαντός τε καί τοϋ δ[ή]μου προς αυτούς πρεσβείαν... Τό ρήμα εγραψεν άναφέρεται στον 
Ζεύξι, ένώ ή πρεσβεία άπεστάλη, μετά τήν ευνοϊκή απάντηση τοϋ Ζεύξι, άπό τήν Λαοδί- 
κεια στους Πριηνεϊς. Άπό τά πολυάριθμα ψηφίσματα πού άναφέρουμε στο κείμενό μας 
καί τό χάρτη πού έπισυνάπτουμε, άποδεικνύεται ότι ήταν συνήθης ή προσφυγή διαφό
ρων πόλεων στήν Πριήνη προκειμένου νά άποστείλει ξένους δικαστές.

29. Βλ. Ι.ν. Priene, 59,2-8.
30. Βλ. Ph. Gauthier, «Rois hellénistiques et juges étrangers», Journal des Savants, βλ. 

ΰποσ. 28, σσ. 178-195.
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περίοδος κατά τήν οποία χρονολογείται το κείμενο συμφωνεί μέ τήν εποχή 
κατά τήν οποία ό Ζεύξις, έπενέβαινε στά δημόσια πράγματα τής Λαοδικεί- 
ας επί Λύκψ, ώς εκπρόσωπος του Άντιόχου τοΰ Γ' στή Μικρά Άσία. Θε
ωρείται επομένως πιθανόν δτι οί Λαοδικεις ενημέρωσαν τόν Ζεύξι για τή 
δυσλειτουργία πού παρουσίαζε ή απονομή δικαιοσύνης στή χώρα τους, ή 
όποια αποτελούσε τμήμα τής έπικράτειάς του· ό τοπικός αντιπρόσωπος 
τού Άντιόχου αντιμετώπισε ευνοϊκά τό αίτημα καί έγραψε στήν Πριήνη 
από τήν οποία ζήτησε τήν άποστολή δικαστών στή Λαοδίκεια, κατ’ αναλο
γία μέ τήν πρωτοβουλία πού άνέλαβε ό Φιλοκλής, προκειμένου νά διευθε
τηθούν οί διενέξεις μεταξύ πολιτών τής συγκεκριμένης πόλεως.

Σύμφωνα μέ τά προηγούμενα παραδείγματα ή αίτηση δικαστηρίου, δια
τυπώνεται σε ψήφισμα ή επιστολή, ενώ όπως έχει ήδη άναφερθεΐ άπό τόν 
L. Robert11 προηγείται διαδικασία κατά τήν οποία έκδίδεται ψήφισμα τού 
δήμου όπου γνωστοποιείται ή άπόφασή του. Ό ίδιος επιγραφικός υποστη
ρίζει ότι άξιες προσοχής είναι οί διορθωτικές άλλαγές πού έγιναν κατά 
καιρούς άπό αρμόδια όργανα, τούς διορθωτές ή διορθωτήρες, τούς νομοθέ- 
τες κ.ά., σέ νομοθετικές ρυθμίσεις καί επικυρώθηκαν άπό τό λαό γιά νά 
αντιμετωπίσουν κοινωνικές αλλαγές.31 32 Οί μεταρρυθμίσεις αυτές προέβλεπαν 
μεταξύ άλλων καί τήν προσφυγή σέ μετάπεμπτα δικαστήρια. Ή ουσιώδης 
αυτή λεπτομέρεια είναι γνωστή κυρίως ώς κατά τό διόρθωμα τό κυρωθέν 
υπό τοϋ δήμου, μνεία τής όποιας υπάρχει σέ δύο επιγραφές τής Αντιόχει
ας τοΰ Μαιάνδρου, τοΰ 2ου π.Χ.33 34 Πάντως σέ ψήφισμα τών Πελτηνών 
προς τιμήν δικαστή άπό τήν Άντανδρο, περιγράφεται ότι ό μετάπεμπτος 
υπήρξε: [παρ\εχόμενος τάς τών νομοθετώμ βονλ\ήσεις τώμ προγενομένω]ν 
παρ’ ήμιν...Μ

Δεσμοί μεταξύ τών πόλεων - «Γεωγραφία» τοϋ θεσμού

Όπως προκύπτει άπό τά κείμενα μια πόλη απευθυνόταν στήν έκκλητο πό
λη γιά δικαστική αγωγή βάσει δύο, κυρίως κριτηρίων: τή φιλία ή συμμαχία 
καί τή συγγένεια, πραγματική ή πλασματική, πού ύπήρχε άνάμεσά τους.

Οί καλές σχέσεις όπως ή οικειότητα, ή φιλία, ή εύνοια, ή φιλανθρωπία

31. Βλ. L. Robert, Ξένιον, σ. 770.
32. Βλ. L. Robert, «Etudes d’épigraphie grecque», Op. Min., II, σσ. 1085-87. Γιά τό διορ

θωτικό δίκαιο βλ. L. Gernet, Droit et Société dans la Grèce ancienne, Παρίσι 1955. σσ. 80- 
81.

33. Βλ. I.v. Magnesia, 90, 9-10: [— διά τ]ό διόρθωμα τό κυ[ρ]ωθέν ύπό τοϋ δήμου 
μετά [προθυμίας]... I.v. Erythrai, 116, 1-3: [— έπ^δή ό ξξ Έρ[υθρά>ν παραγενόμενος 
κατά] τό δι[όρθ]ωμα τό κυρω[θέν ύπό τοϋ δήμου μετάπ]§μη:τ[ος] δικαστής Βα[~ τοϋ 
δει-].

34. Βλ. Corpus Inscriptionum Graecarum (=CIG), II, 3568f, 12-13.
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η ή συμμαχία μεταξύ των πόλεων υπήρξαν αφορμή για αποστολή Πριηνέων 
ξένων δικαστών στή Μαγνησία Μαιάνδρου,35 λίγο πριν τό 200 π.Χ., καί 
στα Βαργύλια36 περίπου τό 200 π.Χ., όπου μνημονεύονται οί Μητρόδωρος 
’Αριστοδήμου, Σίμων Λαμπροκλείους, Άγέλαος Άγελάου. Ό δικαστής Ά- 
μυναμενός Βρησικλέους από τήν "Ασσο άποστέλλεται μετά τό 166 π.Χ. στή 
Στρατονίκεια τής Καρίας37 καί ό συνάδελφός του Σατυρίων Σατυρίωνος 
από τήν ’Άντανδρο τής Μυσίας δικάζει στή Φρυγική πόλη των Πελτών 
στίς άρχές τού 2ου αί. π.Χ. ύποβοηθούμενος άπό τό γραμματέα Δημήτριο 
’Αθηναίου.38 Επίσης άναφέρονται: Μήλιος δικαστής στήν Πέργη τής Παμ- 
φυλίας,39 οί Άστυπαλαιεΐς ’Αγαθοκλής Κλευστράτου, Γόργαιθος Μικίωνος, 
Εύκλής Άρχωνίδα στή Σμύρνη40 τον Ιο αί. π.Χ. δπου στά τέλη τού 2ου- 
άρχές τού 1ου αί., φθάνουν τέσσερις ομόλογοί τους άπό τή Θάσο,41 έκ των 
οποίων διατηρήθηκε τό όνομα μόνο τού Δημητρίου Άρχία. Ή Πριήνη όπου 
τό ένωρίτερο τό 328/327 π.Χ. μαρτυρειται ή άφιξη δικαστών άπό τήν ιωνι
κή Φώκαια, τή δωρική ’Αστυπάλαια καί άπό άγνωστη πόλη σέ μάς καί 
άποσκοπούσε στήν επίλυση διαφορών προερχομένων άπό έννομες σχέσεις 
ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου.42

Άντιστρόφως άπό τά σχετικά χωρία συνάγεται πώς ή Πριήνη παραχώ
ρησε δικαστές σέ περιοχές όπως: τούς Άθηναγόρα Εύκτίτου, Νύνφωνα 
Καλλικράτου, ’Αριστόδημο Φίλωνος στήν αιολική ’Αλεξάνδρεια Τρωάδος43 
τό 2ο αί. π.Χ.· τόν Κλέανδρο Καλλιστράτου καί τό γραμματέα Μοαγέτη 
Παυσανίου στά ιωνικά εδάφη τών ’Ερυθρών·44 τόν Ποσειδώνιο Ήρώιδου 
στό Πάριο τής Προποντίδας,45™ 200 π.Χ. περίπου. Σύμφωνα μέ άλλη επι
γραφή ή ίδια πόλη46 τής Βορείου Μικρός ’Ασίας, τόν 3ο αί. π.Χ., τιμά τούς 
Έρεσίους Βάκχιο Έρμοδίκου, ’Αμφικλή "Ίσωνος, Άρχία Εύρυσιλάου.

Πριηνεις δικαστές τών όποιων τά ονόματα δέν διασώθηκαν δίκασαν πε-

35. Βλ. Ι.ν. Prìene, 61,4-6
36. Βλ. Ι.ν. Prìene, 47, 3-8.
37. Βλ. Inschriften Griechischer Städte aus Kleinasien, 4, Die Inschriften von Assos, Βόννη 

1976 (=I.v. Assos), 8, 30-33.
38. Βλ. CTG, II, 3568', 5-7,25-26.
39. Βλ. IG, XII 3, 1073,5-6.
40. Βλ. IG, XII 3,172,5-6: ό δήμος ό Άστυπαλαιέων εϋνους καί φίλος ύπά[ρχων τωι\ 

δήμωι, 9-10, 30-32.
41. Βλ. Ι.ν. Smyrna, 582,6-7: [... καί τούς] παραγενομένους δικαστάς [τόν δείνα τον 

δεινός, τόν δείνα (ca. 10 Bst.)]^ov, Δημήτριον Αρχία, Κςα) [ - τού δεινός....
42. Βλ. Ι.ν. Prìene, 8,2-5, 6 καί οικείο κεφάλαιο.
43. Βλ. Ι.ν. Prìene, 44,5-6, 11-13,20-21,26-27.
44. Βλ. Ι.ν. Prìene, 50, 17-20.
45. Βλ. Ι.ν. Prìene, 63, 1-4,35-36.
46. Βλ. Δ. Εύαγγελίδης, «’Αρχαιολογική Περιφέρεια» Αρχαιολογικόν Αελτίον 9 

(1924-25), σσ. 52-54 και στ. 9-10 της δημοσιευμένης έπιγραφης.
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ρύπου το 200 π.Χ. στή Χίο,47 στην Κολοφώνα48 τον 3ο αί. π.Χ., άλλα καί 
στην Ίασό49 σύμφωνα μέ δύο ψηφίσματα πού χρονολογούνται το 2ο αί. 
π.Χ. Έξ αυτών στο μέν πρώτο κείμενο ό δήμος τών Πριηνέων μνημονεύε
ται ότι έστειλε το δικαστή Ήροκράτη Άνδρίου καί το γραμματέα Ήγέπο- 
λιν Ήγίου· στο δεύτερο προσκαλείται, δ μετάπεμπτος Καλλικράτης ’Απολ
λώνιου καί δ γραμματέας ’Άτταλος Άττάλου.

Τδ 200 π.Χ. περίπου οί Πριηνεις μετάπεμπτοι Μενίσκος Μητροδώρου, 
’Αγίας Σίμου, Μόλων Διαγόρου καί δ γραμματέας Ήγέπολις Ήγίου εύρί- 
σκονται στή Λαοδίκεια έπί Λύκμ> τής Φρυγίας.50

’Από τις ’ιωνικές Μίλητο καί Σάμο καί τήν αιολική πόλη τών Αιγών 
προέρχονται μαρτυρίες παρουσίας δικαστών τους στις αιολικές Μήθυμνα 
καί Έρεσδ τής Λέσβου,51 καί ή χρονολόγησή τους τοποθετείται τδ 2ο αί. 
π.Χ. καί πάντως πριν τδ 167 π.Χ., έτος κατά τδ όποιο καταστράφηκε ή 
"Άντισσα, μιά άπδ τις πόλεις, ή όποια μαζί μέ τή Μήθυμνα, τήν Έρεσδ καί 
τή Μυτιλήνη υπέγραψαν συνθήκαν πού άνακαλύφθηκε στή Δήλο, καθιέρωνε 
τδ κοινόν τής Λέσβου, καί όπου έκτος τών άλλων προβλεπόταν ή προ
σφυγή σέ ξένους δικαστές γιά τδ διακανονισμό τών διαφορών μεταξύ τών 
ιδιωτών τών τεσσάρων αυτών πόλεων.52 Έν συνεχείμ, οί συμβληθεΐσες πό
λεις επικύρωσαν τή συμφωνία υπογράφοντας άνά δύο μία συμπληρωματική 
σύμβαση, τήν έπισυνθήκαν.53 Τά συγκεκριμένα ψηφίσματα έκδόθηκαν προς 
τιμήν τής Μιλήτου καί τών δικαστών της Άξιόχου Μόλπου, ’Αντιγόνου 
Δημητρίου, ένώ είναι πιθανόν άνάλογα ψηφίσματα νά έκδόθηκαν προς 
τιμήν τών άλλων δύο έκκλήτων πόλεων καί τών μεταπέμπτων τους. Σημει
ώνεται ότι ή Έρεσός έστειλε δικαστές καί σέ άδηλη πόλη λόγφ τής φιλίας 
τών δήμων εκ παλαιών χρόνων,54

Ή Κώς άποδέχεται αίτημα άγνωστης πόλεως.55 Τό Βυζάντιο τής Προ
ποντίδας τό 2ο αί. π.Χ. εμπιστεύεται τήν άπονομή τής δικαιοσύνης σέ Μι- 
λήσιους λειτουργούς, τό δικαστή Άπολλωνίδη Μέμνονος καί τό γραμματέα 
Καύνιο Άριστοκλείους.56 Ή Ερέτρια κατόπιν παρακλήσεώς της υποδέχθηκε

47. Βλ. Ι.ν. Priene, 49,2,9.
48. Βλ. Ι.ν. Priene, 58, 11-12.
49. Βλ. Ι.ν. Priene, 53 1,4-5,6-8,32- II, 38-39, 66-67' 54 I, 5-7, 21, 27-29, 35-36.
50. Βλ. Ι.ν. Priene, 59,9-11, 16,20-21.
51. Βλ. Delphinion, 152 A 4-6, B 21 -22, 30-32,51 -52, C 68-70, 96-97.
52. Βλ. A.F. DUrrbach-A. Jardé, «Fouilles de Délos», BCH 29 (1905), σσ. 5-257 καί κυ

ρίως 209-214.
53. Βλ. L. Robert, «Lesbiaca», REG 38 (1925), σσ. 38-40, για τίς εννοιες συνθήκα καί 

έπισυνθήκα καί τό σχολιασμό τής έπιγραφής 152.
54. Βλ. IG, XII 2,530,4-5.
55. Βλ. Herzog, Koische Forschungen und tónde, Λιψία 1899, 190, 16-19: ...καί παρακαλέ- 

σουσιν αυτούς φίλους ϋπάρχον(τα)τας διατηρείν τήν προς τήν πόλην ημών εϋνοιαν(αν).
56. Βλ. Delphinion, 153,5-7.
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τούς Μιλήσιους Μενίσκο Μενίσκου, ’Απολλόδωρο Άπολλωνίδου ίσως τό 
2ο αί.57 Στην Κνίδο δικάζουν τέσσερις δικαστές από τή Μαγνησία τού Μαι
άνδρου58 έκ των οποίων οί δύο είναι: ό Αίγυπτος Άναξήνορος καί ô "Αν
δρών ό γιος τού "Ανδρωνα ενώ γιά τούς άλλους δύο γνωρίζουμε μόνο τα 
πατρώνυμά τους: ο μέν ένας ήταν ό γιος τού Άνδροτίμου καί ό άλλος ό 
γιος τού Κωλωτίωνα. Στό κείμενο άναφέρεται ως γραμματέας ό Κράτης 
Κράτητος τού Κρ[άτητος. Μέ τή σειρά της ή δωρική αύτή πόλη προωθεί
τούς: Ξενόκριτο Ξενοκρίτου καί Άγησικράτη ...........  στη Σμύρνη,59 όπου
φθάνει καί πρεσβευτής μέ αίτημα αποστολής δικαστών στή Στρατονίκεια.60 
Ή προσφυγή στή νομική αύτή πρακτική στή Σμύρνη ήταν πολύ διαδεδομέ
νη, αφού άπετέλεσε τόν προορισμό δικαστών άπό διάφορες πόλεις. ’Από 
τήν Καύνο τής Καρίας61 στα τέλη τού 2ου-άρχές τού 1ου αί. π.Χ. έρχονται 
οί μετάπεμπτοι Άντιγένης ’Απολλώνιου, Αινείας Άρτεμιδώρου, Τιμούχος 
Εύάρχου καί ό γραμματέας Πυθίων Δημητρίου. Σέ ψήφισμα τής Σμύρνης 
γιά τήν ίδια πόλη τονίζονται πάλι οί δεσμοί μεταξύ τών δύο περιοχών, 
όμως τα ονόματα τών δικαστών δέν είναι εύανάγνωστα.62 Τρεις δικαστές 
τα στοιχεία τών όποιων δέν έφθασαν σέ μάς ακέραια έστειλε στήν ίδια πό
λη τής ’Ιωνίας τό 2ο αί. π.Χ. ή Μίλητος.63

Ή Ίασός64 τής ’Ιωνίας αποτείνεται στή Ρόδο ή όποια αποστέλλει δικα
στές, καί ώς γραμματέα, τόν Άριστότιμο Άλεξιμάχου, άλλα δέχεται δικα
στήρια καί άπό άλλες έκκλήτους πόλεις, τα τοπωνύμια τών όποιων μάς 
είναι δυσανάγνωστα. Στό πρώτο κείμενο γίνεται μνεία γιά αποστολή τριών

57. Βλ. Delphinion, 154, 12-13.
58. Βλ. Ι.ν. Magnesia, 15a, 11-14: Μάγνητες συγγενείς δ-^τες άμών κα]ί εϋνοι τώι 

δ[ά]μωι διά προγόνων άκολουθ[ήσαντες τ]οϊς ύπάρχουσί ταις πόλεσι ποθ’αύτάς οϊκ[ο- 
θεν φιλα]νθρώποις, 16-17, 22-23.

59. Βλ. Ι.ν. Smyrna, 578,5-6.
60. Βλ. Ι.ν. Smyrna, 585,6-9.
61. Βλ. Ι.ν. Smyrna, 579, 6, 8-9.
62. Βλ. Ι.ν. Smyrna, 580, 3, 6-7: [... άπέσ]τειλεν δίκαστάς ανδρας [κ]αλούς [καί 

άγ]αθ[ούς, τόν δείνα- -]ος, Ζ[ή]νωνα Κ[- - , τόν δείνα του δεινός,...].
63. Βλ. Ι.ν. Smyrna, 583, 3-4, 6-7: [... άπέστειλεν δίκαστάς τόν δείνα Ίπ[ποθώντος, Θε

όδωρον (?) τοϋ δεινός, τόν δείνα τοϋ δεινός,...].
64. Βλ. Ι.ν. ìasos, 76, 10-12, όπου οί δικαστές ΰποβοηθοΰμενοι από τό γραμματέα

τιμώνται: [...καί τούς παραγενομένους δ]ικαστάς Α[ύ]τόφιλον Πανσικ[--------- ------------ ]
Θεστίδαν Θευδότου, καί τόγ συ[ναποσταλεντα αϋτοΐς γραμματέα] Άριστότιμον Άλεξιμά
χου. L. Robert, «Nouvelles Inscriptions d’Iasos», Op. Min., Ill, σ. 1498 σημ. 3. G. Cousin-Ch. 
Diehl, «Inscriptions d’Iasos et de Bargylia», BCH 13 (1889), σσ. 25, 32-34 στ. 33-34: έπειδή
'Ρόδιοι συγγενεΐ[ς τε----- υπάρχοντες καί φίλοι κ]αί [σ]ύμμαχοι τής πόλ[εως,...]. 'Όσον
άφορά τή χρονολόγηση τής έπιγραφής οί G. Cousin-Ch. Diehl, δ.π., σ. 32 ’ισχυρίστηκαν 
πώς ή χρήση των όρων φιλία καί συμμαχία δηλώνει δτι ή έπιγραφή τοποθετείται είτε 
πριν τό 189 π.Χ. (όπότε ή Ρόδος υπέταξε τήν Καρία καί τή Λυκία) είτε μετά τό 167 
π.Χ. (έτος υποταγής τών δυο αυτών περιοχών στή Ρώμη).
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δικαστών. Οί ’Ιταλοί D. Levi καί G. Pugliese Carratelli65 έφεραν στήν επιφά
νεια σχετικό μέ το θέμα μας ψήφισμα το όποιο συμπεριελήφθη σέ σειρά 
επιγραφών πού δημοσιεύθηκαν μέ τον τίτλο Decreti in onore di stranieri. Στή 
μαρτυρία αυτή είναι γνωστό το όνομα τού ενός μόνο δικαστή καί τό πα
τρώνυμο τού δευτέρου· πρόκειται γιά τούς: Δ]άϊον Άλκίμου καί --- Ήγη- 
σιλάου. Έξ άλλου ή Κάλυμνος66 εμπιστεύεται τή διευθέτηση ή εκδίκαση 
ενός ’ιδιαίτερα μεγάλου αριθμού υποθέσεων σέ πέντε Ίασείς: τόν Κλέανδρο 
Διόδωρου, τό Λέοντα Εύβούλου, τόν Κέφαλο Δράκοντος, Θεόδωρο Νουμη- 
νίου καί Λέοντα Δρακοντίδου, όπως αναγράφεται σέ ψήφισμα πού χρονο
λογείται τόν 4ο αί. π.Χ. καί είναι από τις πολυτιμότερες πηγές τού ζητή
ματος πού έξετάζουμε. Τρεις Ίάσιοι μετάπεμπτοι, οί: Φιλήμων Φιλώτου, 
Ίατροκλής Άριστείδου, Αύτοκλής Δέοντος μαζί μέ τό γραμματέα Δημήτριο 
Εύβουλίδου μετέβησαν στήν Κολοφώνα.67 Ή πόλη αύτή68 σέ δεύτερο ψήφι
σμά της περιγράφει τήν αρετή καί τή δικαιοσύνη τών Ίασίων δικαστών καί 
τού γραμματέα. Δύο ακόμη λειτουργοί ό Πίνδαρος Δημοφώντος, ό Βασιλεί- 
δης [....]θου καί ό γραμματέας Διομήδης Πασιφώντος, τιμώνται γιά τις πο
λύτιμες υπηρεσίες τους από πόλη69 γιά τήν όποια δέν έχουμε περισσότερα 
στοιχεία.

Έρυθραΐοι δικαστές μνημονεύονται τόσο στήν ’Αντιόχεια τού Μαιάν
δρου70 τό 200 περίπου π.Χ. καί πρόκειται γιά τούς: Θευφάνη Φανέα, Έχέ- 
δημο Δεινομένου (οί όποιοι έχουν καταχωρηθεΐ καί σέ άλλο ψήφισμα)71 καί 
Έπαμείνωνα Ζωπύρου, όσο καί σέ άγνωστη πόλη,72 όπου δικάζουν τό 
πρώτο τρίτο τού 2ου αίώνα, οί: Διόδοτος Κλεωνύμου,73 Μόνιμος Πόσεως 
συνοδευόμενοι από τό γραμματέα Ηράκλειο Πύρωνος. Μετάπεμπτοι από 
τήν Κώ74 έπιλύουν διαφορές στις Ερυθρές άκολουθούμενοι από τό γραμ
ματέα τό πρώτο ήμισυ τού 2ου αί. π.Χ.· Έρυθραΐοι δικάζουν: α) στά Μύ- 
λασα75 τής Καρίας τό 112/113 μ.Χ. όπου μνημονεύονται ό δικαστής Λού- 
κιος Γάουιος Λαβέων καί ό γραμματέας Λούκιος Γάουιος Λαβέων νέος·

65. Βλ. D. Levi-G. Pugliese Carratelli, «Nuovi inscrizioni di Iasos», Annuario Sc. Arch. 
Atene 39-40(1963), σσ. 575-76.

66. Βλ. I.v. Iasos, 82, 30-35,55-57.
67. Βλ. I.v. Iasos, 80, 2-4: έπειδή ό δήμος ό Ίασέων συγγενής ών καί φίλος τ[οΰ] δή

μου τον Κολοφωνίων πρότερόν τε τήν καθ’αϋτό[ν] εϋνοιαν καί χρέαν παρεχόμενος διε- 
τέλει τήί πόλε[ί], 6-8, 13.

68. Βλ. I.v. Iasos, 81,2-3.
69. Βλ. I.v. Iasos, 83, 5-7, 8-11.
70. Βλ. I.v. Erythrai, 117,2-3.
71. Βλ. I.v. Erythrai, 118.
72. Βλ. I.v. Erythrai, 120,5-9.
73. Βλ. I.v. Erythrai, 120, σ. 225 (σχόλιο)' Ph. Gauthier, Nouvelles Inscriptions de Sardes 

II, Γενεύη 1989, σ. 123 (γιά τόν Ιδιο δικαστή σέ πολλές πόλεις).
74. Βλ. Ι.ν. Erythrai, 112, 1-2.
75. Βλ. Ι.ν. Erythrai, 125a, 4-5, 125b.
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β) στήν Τένεδο76 όπου δικάζει δ Διάδοχος Κλεωνύμου, τά Ιο τρίτο τού 2ου 
αί. π.Χ.

Στή Λέβεδο77 τον 3ο-2ο αί. π.Χ. μαρτυρειται ή άφιξη του μεταπέμπτου 
’Απολλώνιου Δημητρίου καί του γραμματέα ’Αντιπάτρου Θρασίππου άπά 
τή Σάμο· τον Ιο αί. π.Χ. φθάνουν άπά τήν Τήνο δικαστής καί γραμματέας 
σέ πόλη ή ονομασία τής οποίας είναι δυσανάγνωστη, ενδεχομένως τις Ερυ
θρές.78 Επίσης ο Μυλασέας δικαστής Θεόδωρος Θεοδώρου κατά δε υιοθε
σίαν Ίσιοδώρου, ιερέα Ίσιδος, ύποβοηθούμενος άπά τά γραμματέα Διονύ
σιο Μέλανος άπονέμει δικαιοσύνη σέ πόλη79 στά τέλη τού 2ου-άρχές τού 
1ου αί. π.Χ. Πιθανόν στις καλές σχέσεις μεταξύ των πόλεων οφείλεται τήν 
ίδια εποχή ή παρουσία δικαστή όμοιας προελεύσεως τού Διονυσίου Μέλα
νος τού Φανίου στις Τράλλεις.80 Έξ άλλου, επιγραφές μαρτυρούν Τηνίους 
μεταπέμπτους στή Στρατονίκεια τής Καρίας,81 ένώ οί Άτταλεις Κ. Στή'ίος 
υιός Μάκερ καί Κλαύδιος Φρόντων μνημονεύονται στά Μύλασα.82 Επίσης 
παραθέτουμε: Κίους άνδρες στή Μαγνησία τού Σιπύλου,83 τόν Τύρωνα τής 
ιωνικής Τέω στά Βαργύλια.84 Τόν 3ο ή 2ο αί. οί Βαργυλίτες καλούν καί 
αίολεΐς Κυμαίους85 ένώ σημειώνεται ή άφιξη τών δωριέων Ροδίων καί Κώ- 
ων καί τών ίώνων Δηλίων καί Παρίων ξένων δικαστών στό αιολικό Ηλιο.86 
Έπισημαίνεται ότι τό συγκεκριμένο ψήφισμα άποτελεί τή μοναδική μέχρι 
στιγμής μαρτυρία γιά παρουσία Δηλίων ξένων δικαστών. ’Αποστολές μετα- 
πέμπτων άναφέρονται: από τήν Πριήνη σέ αιολική πόλη όπου απονέμει δι
καιοσύνη ό Ζηνόδοτος Άρτέμωνος συνοδευόμενος άπό τόν Άπολλά τού

76. Βλ. Ι.ν. Erythrai, 121,2-5,9.
77. Βλ. L. Robert, «Décret de Lébédos», Op. Min., I, σσ. 94-97, κυρίως σ. 94, στ. 2-4, 6- 

8, 11-12 καί συμπληρώσεις άπό τόν ίδιο, «Décret de Lébédos», Hellenica 11-12, σσ. 210-13.
78. Βλ. IG, XII V2, 871,2-4: [... παρακαλέ\σα αυτούς δντα[ς φίλους καί συγγενείς του 

δή]μου,...· L. Robert, «Notes d’épigraphie hellénistique», Op. Min., I, σ. 53 σημ. 3, ό όποιος 
άποδίδει τό ψήφισμα στις ’Ερυθρές, ένώ ό μέν πρώτος έκδοτης του Η. Demoulin, τό άπέ- 
διδε σέ πόλη της Βιθυνίας ό δέ F. Hiller von Gaertringen άπέφυγε να προσδιορίσει τήν 
προέλευσή του. Μάλιστα ö L. Robert συμπληρώνει τούς στ. 3-4 ώς: αυτούς δντα[ς συγγε
νείς καί φίλους καί εϋνους τού δή]μου....

79. Βλ. Ι.ν. Mylasa, 632, 8-9: ό δήμος ό Μϋ[λασέων, συγγενής ών καί φίλος τώι ήμετέ- 
ρωι δήμων..], 14: [... παρά δήμο]υ συγγενούς καί φίλου. Γιά δικαστή καί γραμματέα στ. 
10, 16.

80. Βλ. I. V. Mylasa, 631, 6-7,24.
81. Βλ. R. Etienne, Ténos II, Ténos et les Cyclades du milieu du IVe siècle av. J.-C. au 

milieu du IIle siècle après J.-C., Παρίσι 1990, σ. 131, 9, 5.
82. Βλ. G. Doublet-G. Deschamps, «Inscriptions de Carie», BCH 14 (1890), σ. 621.
83. Βλ. Ι.ν. Magnesia am Sipylos, 7, 6: μεταπέμπτους άνδρας [έγ Κίου],
84. Βλ. Sylt: 426, 35-37.
85. Βλ. Ι.ν. Kyme, 2,2.
86. Βλ. Inschriften Griechischer Städte aus Kleinasien, 3, Die Inschriften von Ilion, Βόννη, 

1975 (=I.v. Ilion), 51,10-11.
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Έπινίκου·87 τό 100 π.Χ. περίπου από την "Άσσο88 σέ άγνωστη πόλη δικά
ζουν ό Έχέλαος γιος του Άθηναγόρα, ό Λάτιμος γιος του Κλεομόρτου μέ 
τό Μέλαγχρο γιο του Μελάγχρου ώς γραμματέα· στη Θήρα89 δικάζουν οί 
μετάπεμπτοι άπό τήν Ίουλίδα: ό Σωμένης, ô Τιμόστρατος, ò Φρασικύδης, ό 
Καλλίδαμος καί ό Μ . . . . ς.

Οί καλές σχέσεις καί ή συγγένεια ώθησαν τούς Έρυθραίους ξένους δι
καστές Έκαταΐο Δημητρίου, Διόδοτο Κλεωνύμου στή Μυτιλήνη90 στις 
αρχές τού 2ου αί. π.Χ. ’Ίδιοι δεσμοί μεταξύ των πόλεων υπήρξαν αφορμή: 
α) ή Λάμψακος νά δεχθεί σχετική πρόσκληση αιολικής, άν κρίνουμε άπό 
τούς γλωσσικούς ’ιδιωματισμούς, πόλεως καί νά εξουσιοδοτήσει μέ άνάλογη 
αρμοδιότητα τό Δαμοκρέοντα Ζήνωνος·91 β) ή Ξάνθος τής Λυκίας νά άπο- 
στείλει στά ’Άγγειρα τής Πισιδίας τό δικαστή Ούλιάδη Άριστίωνος καί τό 
γραμματέα του Αισχύλο Αισχύλου,92 όπως προκύπτει άπό επιγραφή πού 
χρονολογείται τό 2ο αί. π.Χ., καί άποτελεΐ τή μοναδική μέχρι στιγμής μαρ
τυρία για τήν ύπαρξη αυτής τής πόλεως. Οί πηγές μάς προσφέρουν παρό
μοιες πληροφορίες γιά Μιλήσιους δικαστές σέ πόλη τής Αίολίδας93 Ισως τό 
2ο αί. π.Χ., στούς Γόννους τής Θεσσαλίας94 άλλα καί στή Στράτο τής 
’Ακαρνανίας95 μέ τήν όποια διατηρεί σχέσεις συγγένειας (ώς απόγονοι των 
Λελέγων).96 Επίσης τούς Μαγνήτες Φιλοκράτη Διονυσίου, Σωκράτη Άρκε- 
σίλου, ’Αρισταγόρα Νεύμωνος, καί τό γραμματέα Μόσχο Ζηνοδότου τό 2ο 
ήμισυ τού 2ου αί. π.Χ. στά Λάρβηνα,97 τούς Σάμιους Τίμωνα ’Αρχελάου,

87. Βλ. Ι.ν. Priene, 60, 6, 10, 14, 18.
88. Βλ. Ι.ν. Assos, 7, 10-12, 17.
89. Βλ. OGIS, 44, 8-10. Γιά τό όνομα του Φρασυκίδη ό συγγραφέας υπενθυμίζει ότι 

συνηθίζεται στήν Κέω.
90. Βλ. Ι.ν. Erythrai, 122,5-6, 16-17.
91. Βλ. Ι.ν. Lampsakos, 34, 8-9: [... Λ\αμψακανοί, έοντες άμμι συγγέ[νεες καί εΰνο]ι, 

ταμ πάσαν έπιμέλειαγ καί σπονι5[άν.„], 10-11. Γιά τήν έννοια τής λέξης συγγένεια βλ. L. 
Robert, «Notes d’épigraphie hellénistique», Op. Min., I, σσ. 39-40. Επίσης J. Bousquet-Ph. 
Gauthier, «Un juge de Xanthos à Angeira de Pisidie», REO 106 (Ίανουάριος-Ίούνιος 1993), σ. 
19 σημ. 7.

92. Βλ. J. Bousquet-Ph. Gauthier, δ.π., σσ. 12-14 στ. 2-3, 38-39. "Οσον άφορά τή συγγέ
νεια, ή επίκληση σ’αυτό τό στοιχείο ήταν συνήθης σέ αίτηση καί άποστολή δικαστών. 
Στή συγκεκριμένη περίπτωση μάς είναι άγνωστες οί παραδόσεις πάνω στις όποιες αυτή 
θεμελιώθηκε.

93. Βλ. Delphinion, 152α 16-17.
94. Βλ. B. Helly, Gonnoi II. Les inscriptions, "Αμστερνταμ 1973, σσ. 87-88, έπ. 81, 3, 6,

11.

95. Βλ. Th. Wiegand, Didyma, II (Die inschriften von Albert Rehm), Βερολίνο 1958, 
(=DidymaII), 487, 1-3, 14.

96. Βλ. Bull. Ep., 1961, σ. 639: «...dans le décret de Stratos d’Acamanie pour des juges de 
Milet (aussi IG, IX l2, 417), la parenté entre les deux villes viendrait de leurs origines 
“Légèges”».

97. Βλ. Ι.ν. Magnesia, 101, 9-11, 19-20: dm ύπάρχων (ό δήμος τών Μαγνητών) φίλος
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Δοΰριν Καλλίμαχου, Άσκληπιάδη Έρταίου στα Βαργύλια* 98 99 το 2ο αί. π.Χ., 
καί τούς Τηνίους Ξενοκράτη Ξενοφάντου καί Καλλιφώντα Καλλιφώντος 
δικαστή καί γραμματέα άντιστοίχως στις Τράλλεις." Παρομοίου περιεχομέ
νου είναι τα ψηφίσματα τών Άλαβανδέων100 γιά τούς Καρύστιους δικαστές 
καί το γραμματέα τους τόν Ιο αί. π.Χ.· τού Άδραμυττίου τής Μυσίας101 
ύπέρ τών Άνδρίων δικαστή καί γραμματέα Τιμοκρίτου Σωκλέους καί Ίφι- 
κράτη Ίσοχρύσου άντιστοίχως. Επίσης ό Λαμψακηνός Τατ- ’Απολλώνιου 
καί ό γραμματέας Άριστοκλής Άντιοχίδου άποστέλλονται στην Κολοφώ- 
να.102

Ό θεσμός τών ξένων δικαστών παρατηρούμε ότι εφαρμοζόταν μεταξύ 
γειτονικών καί μή πόλεων. ·ν

Στην ίδια περιοχή λοιπόν ανήκουν ή Πριήνη καί ή Μαγνησία τού Μαι
άνδρου, ή Κολοφώνα καί οί Κλαζομενές, οί Ερυθρές καί ή Τέω, ή Σάμος 
καί ή Λέβεδος, ή Ίασός καί ή Κάλυμνος, ενώ ευρύτερα γειτονικές είναι οί 
Αίγές, ή Μήθυμνα καί ή Έρεσός.

’Αξιοπρόσεκτη είναι ή απόσταση μεταξύ τών Βαργυλίων καί τής Πριή- 
νης, τών Ερυθρών καί τής Μυτιλήνης αλλά καί τής Πριήνης καί τού Πα- 
ρίου τής Προποντίδος, όπως μεταξύ τού Παρίου καί τής Έρεσοΰ. Επίσης 
άρκετά απέχουν ή Πριήνη από τήν Χίο καί από τήν Κολοφώνα, ή Κνίδος 
από τή Μαγνησία τού Μαιάνδρου, ή Μίλητος από τή Σμύρνη, ή Ίασός άπό 
τήν Κολοφώνα. Παρόμοια παραδείγματα αποτελούν: τα Μύλασα άπό τις 
Τράλλεις, ή Σάμος από τά Βαργύλια.

Περιπτώσεις περιοχών όπου εφαρμόζεται ό ύπό μελέτη θεσμός, άν καί 
γεωγραφικά απέχουν πολύ μεταξύ τους, είναι οί ακόλουθες: τό κοινό τών 
Θεσσαλών άπό τή Μίλητο καί τά Μύλασα, ή Μαγνησία Μαιάνδρου άπό τή 
Θεσσαλική Δημητριάδα, ή ' Στρατονίκεια τής Καρίας άπό τήν "Ασσο, ή 
"Αντανδρος τής Μυσίας άπό τις Πέλτες τής Φρυγίας, ή Μήλος άπό τήν 
Πέργη τής Παμφυλίας, ή ’Αστυπάλαια άπό τή Σμύρνη, ή Πριήνη άπό τήν 
ιωνική Φώκαια καί τή δωρική ’Αστυπάλαια. Έξ άλλου, ή Πριήνη άπό τήν

καί εϋνους καί συγγενής τοϋ ήμετέρου δήμου..., 53-54: άφικόμενος προς Μάγνητας φί
λους όντας [καί εϋνους καί] συγγενείς του δήμου..., 74: Λαρβηνοίς φίλοις οϋσιν καί 
εϋνοις.

98. Βλ. Ι.ν. Iasos, 609, 3-4: έπειδή ό δήμος ό Σαμίων φίλος καί εϋνους [καί] οικείος 
υπάρχων, 7-8.

99. Βλ. IG, XII 5, 869, 47-48: ...τόν δή[μον τών Τ]ηνί(ώ)ν δν[τα συγγενή καί] οίκεΐον 
καί φίλον καί εϋνουν.

100. Βλ. IG, XII 9, 4, 3-4: έπεί Άγαθόποϋ[ς τοϋ δείνα καί ό ό. τοϋ ά] καί Λαμπρός 
Ίλάρον γραμματεύς Καρύσηοι άνδρες....

101. Βλ. IG, XII V, 722, 25-27, 35-36, 50. Γιά τή χρονολογία βλ. G. Reger, «Decree of 
Adramytteion», Epigraphica Anatolica 15-16 (1990), σσ. 1-5, όπου δέχεται τήν άποψη τοϋ 
Brought πού χρονολογεί τήν έπιγραφή τό 106 π.Χ.

102. Βλ. Ι.ν. Lampsakos, 33,5-7,11-12.
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’Αλεξάνδρεια Τρωάδος καί τη Λαοδίκεια επί Λύκο,) τής Φρυγίας, ή Μίλητος 
από τή Μήθυμνα, τήν Έρεσό, το Βυζάντιο καί τήν Ερέτρια. Επίσης: ή 
Σμύρνη άπό τήν Κνίδο, τή Στρατονίκεια καί τήν Καΰνο· οί Ερυθρές άπό 
τήν ’Αντιόχεια τού Μαιάνδρου, τήν Κώ, τά Μύλασα τής Καρίας καί τήν 
Τένεδο· ή Μαγνησία τού Μαιάνδρου άπό τά Λάρβηνα, ή Τήνος άπό τις 
Τράλλεις καί τή Στρατονίκεια. Άπό τις άνακαλυφθεΐσες επιγραφές προκύ
πτει ότι οί Ερυθρές δέχονται δικαστές καί γραμματείς άπό τήν Άφροδι- 
σιάδα, τή Σίδη,103 τήν ’Αττάλεια τής Παμφυλίας,104 τήν Ξάνθο105 καί τήν Τλώ 
τής Λυκίας,106 τή Λάμψακο107 τού Ελλησπόντου.

Άπό τά παραδείγματα πού προαναφέραμε συνάγεται ότι οί σχέσεις με
ταξύ αίτούσης πόλεως καί αντίστοιχης έκκλήτου ήταν ιδιαίτερα καλές, 
όπως τεκμηριώνεται άπό τήν εμπιστοσύνη μέ τήν όποια περιεβάλλοντο οί 
δικαστές. 'Όσον αφορά τό συγγενικό δεσμό των πόλεων, παρατηρειται ότι, 
αν καί αποτελούσε συνεκτικό ιστό μεταξύ τους καί πολυάριθμα είναι τά 
παραδείγματα πρόσκλησης συγγενών πόλεων, εν τούτοις δέν ήταν τό μονα
δικό καί ουσιώδες κριτήριο.

1Ανάδειξη δικαστών

Ή επιλογή των δικαστών γινόταν δι’αίρέσεως. Συγκεκριμένα: οί πολίτες 
τής Μαγνησίας τού Μαιάνδρου108 άπέστειλαν στήν Κνίδο δικαστάς άνδρας 
[καλούς κόγα]θούς έλόμενοι άξιους αυτών τε καί τοϋ δάμ[ου-...]. Επίσης 
σε ψήφισμα τής Στράτου τής ’Ακαρνανίας άναφέρεται πώς ό δήμος τής 
Μιλήτου [...άνδρας κα]λούς κάγαθούς χεφοτονήσας δ[ικαστάς τάι πάλι].'09 
Οί Μιλήσιοι έπαινώνται άπό τό Βυζάντιο110 επί τάι σπουδάι, αν έποιήσαν- 
το περί τάν αϊρεσιν τάν τοϋ δικαστά, ενώ ή Σμύρνη μάς προσφέρει τά πα
ραδείγματα τής Καύνου111 καί τής ’Αστυπάλαιας."2 Επιλογή δι’αίρέσεως 
υιοθέτησαν καί τά Μύλασα113 σέ πόλη τό όνομα τής όποιας δέν διασώθηκε,

103. Βλ. Axel Persson, «Inscriptions de Carie», BCH 46 (1922), σ. 415 για τήν Άφροδει- 
σιάδα καί για τή Σίδη.

104. Βλ. G. Doublet-G. Deschamps, «Inscriptions de Carie», BCH 14 (1890), a. 621.
105. Βλ. Axel Persson, δ.π., a. 416.
106. Βλ. G. Doublet-G. Deschamps, δ.π., σ. 621.
107. Βλ. Axel Persson, δ.π., σ. 417.
108. Βλ. Ι.ν. Magnesia, 15a, 14-15.
109. Βλ. Didyma 11,487, 1-2.
110. Βλ. Delphinion, 153,44-45.
111. Βλ. I. V. Smyrna, 579, 7-8' 580,5-6.
112. Βλ. IG, XII 3, 172, 7-8.
113. Βλ. I.v. Mylasa, 635 , 3-5: [— έπειδή Θεόδωρος] Θεοδώρου κα[τά δε υιοθεσίαν 

Ίσιοδώρου ίερεΰς Ίσιδος, αίρεθείς δικαστ]ής [ϋπό τ]οϋ δήμ[ου] τοϋ Μυλασέων...
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ενώ οί Λαοδικεΐς ζητούν από τούς Πριηνέίς114 όπως προ[χειρίσων]ται δικα- 
στάς τρεις...

"Οπως προαναφέραμε οί δικαστές χαρακτηρίζονται στα ψηφίσματα ώς 
επί το πλεΐστον καλοί κάγαθοί Έξ άλλου για τήν αξιολόγηση των μεταπέ- 
μπτων χρησιμοποιούνται καί άλλοι χαρακτηρισμοί.

Στο ψήφισμα των Άλαβανδέων υπέρ των Καρυστίων ξένων δικαστών, 
αυτοί ονομάζονται άνδρες ενάρετοι καί ύπερβαλλούση σννέσ[ει κεκοσμημέ- 
νοι μεταπεμφ]θέ[ντες] δικασταί."5

Το Κοινό τών Θεσσαλών τιμά τούς Μυλασεΐς δικαστές διότι: [εν] τε 
τοίς [κατά] τήν δικαστείαν άξίως [ποιησαμένους] τήν επιμέλειαν τής 
έγχε\ι\ρισθείσης αϋτοίς πίστεως....

Οί Πέλτες τής Φρυγίας χαρακτηρίζουν τό δικαστή Σατυρίωνα άπό τήν 
’Άντανδρο ώς καλόν κάγαθόν καί πίστιν εχοντα καί κρίσιν υγιή προσφερό- 
μεν[ον]."6

Σύνθεση δικαστηρίου

Άπό τό υλικό πού συλλέξαμε δύο στοιχεία παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδια
φέρον:

1 ) Συχνή είναι ή αποστολή τού ίδιου ατόμου ώς δικαστή σέ διάφορες 
πόλεις.117 Σημειωτέον πώς υπηρετούσαν τή δικαιοσύνη καί άνδρες πού προ
έρχονταν άπό οικογένειες μέλη τών όποιων, παλιότερα ή καί τήν ίδια πε
ρίοδο ήσαν μετάπεμπτοι· πρόκειται δηλαδή για έξέχουσες προσωπικότη
τες,118 πού επιλέγονταν βάσει άτομικών προσόντων όπως ή αρετή καί ή επι
είκεια.

114. Βλ. Ι.ν. Prìene, 59, T H.G. Liddell-R. Scott, δ.π., τόμ. 2, 2, λήμμα προχειρίζομαι: 
έκλέγομαι.

115. Βλ. IG, XII9,4,4-5.
116. Βλ. C/G, II 3568', 6-7.
117. Βλ. τά παραδείγματα πού παραθέτει ό Ph. Gauthier. Nouvelles Inscriptions de 

Sardes U, Γενεύη 1989, σσ. 123-124, ένώ για τήν περίπτωση τού δικαστή Ήλιοδώρου άπό 
τις Σάρδεις βλ. σ. 122. Ενδεικτικό είναι τό παράδειγμα τής επιγραφής Ι.ν. Prìene,52, στ. 
4-5, κατά τήν αποκατάσταση τών όποιων ό έκδοτης προσπάθησε νά άποδείξει δτι ό όρος 
μετάπεμπτος υποδηλώνει πρεσβευτή, θεωρία πού δέν έπιβεβαιώνεται άπό κανένα κείμε
νο. Γιά τό ίδιο σημείο ό L. Robert, προτείνοντας ώς συμπλήρωση: μετάπεμπτ[οι άνδρες ή 
δικασταί] Μενίσκος, αναφέρει πώς κάποιος μέ τό όνομα Μενίσκος Μητροδώρου είχε 
σταλεί καί στή Λαοδίκεια έπί Λύκψ, ταυτίζει δηλαδή τά δύο πρόσωπα. Προσθέτουμε 
πώς αύτή ή άποψη θεωρείται βάσιμη διότι τά δύο κείμενα χρονολογούνται τήν ίδια έπο- 
χή, περίπου τό 200 π.Χ. Για τό θέμα αυτό βλ. L. Robert, «Notes épigraphiques», Op. Min., 
I, σ. 237 καί σημ. 5. Ι.ν. Prìene, 59, 10, 16.

118. Βλ. A.W. Persson, δ.π. σ. 395' Ph. Gauthier, ö.jr., σσ. 117-118. 124- L. Robert, Ξέ
νιον, σ. 778.
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2) Ή σύνθεση τού δικαστηρίου άπό δικαστές προερχόμενους από περισ
σότερες τής μιας πόλεως οφειλόταν σέ δύο κυρίως λόγους: άφ’ ενός διότι ή 
ταυτόχρονη εκδίκαση υποθέσεων άπό τα δικαστήρια, επιτάχυνε ενδεχομέ
νως την απονομή δικαιοσύνης,119 άφ’ ετέρου διότι μπορούσε να άποτελέσει 
έγγύηση άμεροληψίας.120 "Οταν λοιπόν μια πόλη στέλνει ένα ή δύο δικα
στές, δέν σημαίνει πώς τό δικαστήριο απαρτίζεται αποκλειστικά άπ’αύτά 
τά άτομα, άλλα πιθανόν καί άπό μεταπέμπτους άλλων πόλεων. Καί τούτο 
διότι τά τιμητικά ψηφίσματα τά όποια μαρτυρούν τό δικαστικό αυτό φαι
νόμενο, άλλοτε απευθύνονται ταυτόχρονα σ’όλες τις έκκλήτους πόλεις, 
ενώ άλλοτε σέ καθεμιά χωριστά. Σχετικά μέ τήν πρώτη περίπτωση παραθέ
τουμε ενδεικτικά τό τιμητικό ψήφισμα τής Χίου121 για τούς πέντε δικαστές 
πού ήλθαν άπό τή Νάξο καί σέ Ισάριθμους άπό τήν ’Άνδρο: Β. εκ Νάξο[υ] 
Επιμενίδης Ήγησίμάχου, Σωσίλος '.Ιππολύτου, Ξενό[φ]αντος [Ά]ρχέλεω, 
Εόχάρης Εόστράτον, Σώπολις Σωσίου, εξ ’Άνδρου Πνθόδωρος Πυθίππου, 
Μυρτιάς Ίδνάδου, Κλεόδωρος Κλεονίχο] υ|, Θεαγένης Άρχαγορίδο[υ], Θεό- 
τιμος 'Ρίκωνος.'22

Στή δεύτερη περίπτωση, μαρτυρειται ή ταυτόχρονη πρόσκληση δικαστών 
άπό περισσότερες πόλεις, ιδιαίτερες τιμές, όμως, άποδίδονται μόνο στούς 
εκπροσώπους τής μιας πόλεως. Τό γεγονός αύτό μάς κάνει να υποθέσουμε 
ότι άνάλογα ψηφίσματα έστάλησαν καί στις άλλες πόλεις.123 Ώς παράδειγ
μα άναφέρεται ψήφισμα τής Σάμου124 όπου γίνεται λόγος για άφίξεις δικα
στών άπό τή Μύνδο, τή Μίλητο καί τήν Αλικαρνασσό, ένώ τιμώνται οί 
εκπρόσωποι τής πρώτης πόλεως: ό Θεοκλής Θεαγένους καί ό Ήρόφαντος 
Άρτεμιδώρου.

Ξεχωριστή περίπτωση ιδιαίτερα πολυπληθούς αποστολής ξένων δικα
στών άπό τήν ίδια πόλη αποτελεί τό τιμητικό ψήφισμα πού βρέθηκε στήν 
Ίασό καί χρονολογείται τόν 3ο-2ο αί. π.Χ. καί απονέμει τό δικαίωμα τής 
προξενιάς σέ επτά μεταπέμπτους άπό δωρική πόλη,125 εκ των όποιων μόνο

119. Βλ. L. Robert, «Notes d’épigraphie hellénistique», Op. Min., I, σσ. 10-11· Ιδ., Lesbia- 
ca, REG 38 (1925), σσ. 34-35, όπου παρατίθενται παραδείγματα στά όποια προσθέτουμε 
έκεινο τής Χίου ή όποια τό 320 π.Χ. δέχθηκε δικαστές άπό τήν Άνδρο καί τή Νάξο- 
D.W.S. Hunt, «An archeological survey of the Classical antiquities of the island of Chios carried 
out between the months of March and July», BSA 41 (1946), σσ. 29-52 καί κυρίως σσ. 45-46.

120. Βλ. L. Robert, Ξένιον, σ. 772.
121. Βλ. D.W.S. Hunt, δ.π., στ. 2-3, 49-59.
122. Βλ. παρόμοιες περιπτώσεις Ι.ν. Prìene, 8,23-28· Ι.ν. Ilion 51, 10-11.
123. Άνάλογα ψηφίσματα όπου οί τιμές άποδίδονται μόνο σέ μία άπό τις άποστέλ- 

λουσες πόλεις παρατηρούμε καί στις: Delphinion, 152 Β 22· IG, XII V2, 871,0-2, 12-14- IG, 
XII V, 722,25-60.

124. Βλ. Μ. Schede, δ.π., σ. 22 στ. 4, 12-13.
125. Βλ. SEG, 38, 1061, σ. 318. Ή πόλη κρίνεται ώς δωρική άπό τό όνομα τού δικα

στή Τιμόδαμου.
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τα πλήρη ονόματα των τεσσάρων μάς είναι γνωστά καί πρόκειται για τούς: 
Νικόλοχο 'Ιππάρχου, Ίθικλέα Ήγησιμάχου, Νικόμαχο 'Ρύκχου, Τιμόδαμο 
’Ιθαγενούς, ενώ αγνοούμε τά πατρώνυμα των άλλων τριών: τού Πισίλα, 
τού Άντιφώντος [----------- ]ωνος καί τού Λεωσθένη.126 Επίσης, πέντε δικα
στές άπεστάλησαν από τήν Ίασό στην Κάλυμνο,127 άπό τή Νάξο καί την 
’Άνδρο στή Χίο128 καί άπό τήν Ίουλίδα τής Κέω στή Θήρα.129

Σημειώνεται ότι στά τμήματα τών τιμητικών ψηφισμάτων πού διαθέτου
με καί καταγράφουν τήν αίτηση δικαστηρίου, ή αιτούσα πόλη συχνά διευ
κρινίζει τόν αριθμό τών δικαστών πού επιθυμεί, ακόμη καί άν πρόκειται 
γιά ένα μόνο λειτουργό.130 Δηλαδή υπολογίζει μόνη της τόν άριθμό τών με- 
ταπέμπτων πού κρίνει ότι είναι άναγκαιος γιά τήν εκδίκαση τού συγκεκρι
μένου αριθμού άδικάστων δικών.

Σχετικά μέ τήν παρουσία τού γραμματέα, βασικού επίσης μέλους τής 
σύνθεσης τού δικαστηρίου, οί έπιγραφές μάς πληροφορούν ότι αντίθετα μέ 
τούς δικαστές, τών όποιων ό αριθμός δέν ήταν σταθερός, άποστελλόταν 
ένας μόνο γραμματέας.

Αποσπάσματα δύο έπιγραφών μάς πληροφορούν γιά τό άξιοσημείωτο 
φαινόμενο ότι έκδόθηκαν χωριστά ψηφίσματα προς τιμήν τών γραμματέων 
άπό τήν Καΰνο131 καί τήν ’Αστυπάλαια, πού συνοδέυσαν συμπατριώτες τους 
δικαστές στή Σμύρνη.132 Πιθανόν άντανακλά τήν προσπάθεια τών αίτουσών 
πόλεων να τονίσουν τήν προσφορά τών οργάνων αύτών στήν έκδίκαση τών 
έκκρεμουσών υποθέσεων.

Στήν Καρία τό 113/116 μ.Χ. ή κατά άλλους τό 112/113, μαρτυρειται ότι 
ο δικαστής καί ό γραμματέας συνδέονται μεταξύ τους μέ συγγενικό δε
σμό,133 προφανώς πρόκειται γιά πατέρα καί γιό, όπως άποδεικνύεται άπό 
τά όνόματά τους: δικαστής Λούκιος Γάουιος Λαβέων καί γραμματέας Λού- 
κιος Γάουιος Λαβέων νέος. ’Αξιόλογα στοιχεία γιά τις αρμοδιότητες καί τά 
πρόσωπα τού δικαστή καί τού γραμματέα αντλούμε άπό επιτύμβια στήλη 
πού προέρχεται άπό τήν Πάρο, βρέθηκε στή Νάξο καί χρονολογείται πριν

126. Βλ. SEG, δ.π.
127. Βλ. Ι.ν. Iasos, 82, 30-35,55-57.
128. Βλ. D.W.S. Hunt, δ.π.
129. Βλ. OGIS, 44, 8-10.
130. Βλ. I.v.Priene, 53 1,7, 19- 53 11,47- 54,6-7, 17-18,44- 59,6-8- Delphinion, 153,8-9- 

Ι.ν. Erythrai, 120, 1-4- 121, 6-7- Ι.ν. Lampsakos, 33, 3-4- 34, 6-8- Ι.ν. Smyrna, 585, 3-4- Ι.ν. 
Mylasa, 631, 16-17- 632, 7-8- 634, 2-3- Ι.ν. Iasos, 75, 6- 78, 7- SyU.' 426, 1-2- Tit. Cal. 17A. 
J.Bousquet-Ph. Gauthier, δ.π. σ. 12 στ. 4.

131. Βλ. Ι.ν. Smyrna, 579 II.
132. Βλ. L. Robert, «Notes d’épigraphie hellénistique», Op. Min., 1, σ. 8, ό όποιος φθά

νει σ’αΰτό τό συμπέρασμα κυρίως άπό τή φράση του στίχου 88 πού ό ίδιος άποκαθιστά: 
πε[ρ]ί τον γραμμα[τέως?].

133. Βλ. Ι.ν. Erythrai, 125 μέ τά σχόλια σ. 237.
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άπό τή ρωμαϊκή κατάχτηση όπου ό Πάριος Άκρίσιος, γιος τοΰ Ίάσονα 
αναλαμβάνει άπό τήν πατρίδα του τήν υποχρέωση να έκτελέσει καθήκοντα 
δικαστή όπως μνημονεύεται ήδη άπό τόν πρώτο στίχο:134 Πατ[ρίς μεν μ’ 
άπέ\πεμχβε δικαστήν Μυλασέεσι. Τό συγκεκριμένο ξένο δικαστή συνοδέυσε 
ώς γραμματέας ό γιός του, Άκρίσιος (στ. 7-8): Υίός δ’ Άκρίσιος συν όμό- 
πλοος ήλνΟε πατρί γραμματέως τά[ξιν] πειθόμενος πόλει. Άλλωστε, άπό 
τό κείμενο φαίνεται ότι ô γραμματέας αναλαμβάνει τελικά δικαστικές άρ- 
μοδιότητες λόγω τοΰ θανάτου τοΰ πατέρα του δικαστή κατά τή διάρκεια 
τής παραμονής τους στή μικρασιατική πόλη (στ. 9-10): καί μου πνεϋμα λι- 
π[όν]τος, εμάς άρετάς εφάμιλλος Μυλάσεσιν δικά[σας έν]διέδεκτο κρίσεις. 
Επίσης σέ ψηφίσματα135 136 πού προέρχονται τό μεν ένα άπό τίς Τράλλεις τό 
δέ άλλο άπό άγνωστη πόλη καί απευθύνονται στα Μύλασα, μαρτυρεΐται ή 
παρουσία κάποιου Διονυσίου Μέλανος ό όποιος καταγράφεται ώς δικα
στής στό ένα ψήφισμα καί στό άλλο ένας συμπολίτης καί ομώνυμός του ώς 
γραμματέας. Τό γεγονός ότι οί δύο επιγραφές χρονολογούνται τήν ίδια 
εποχή, τέλος 2ου-άρχές τοΰ 1ου αί. μάς οδηγεί νά σκεφθοΰμε ότι πρόκειται 
ίσως γιά τό ίδιο άτομο.

Συνοδεία δικαστών

Τά κείμενα δέν δίνουν αρκετές πληροφορίες γιά τίς δραστηριότητες τοΰ δι- 
κασταγωγοΰ. Είναι πολίτης τής αίτούσης πόλεως καί μπορεί επίσης νά 
ονομάζεται πρεσβευτής αίτησόμενος δικαστήριον, πρεσβεία, άγαγών ή άγω- 
γεύς'*6 καί ήταν αρμόδιος γιά τήν παρουσίαση τής αίτησης δικαστηρίου. "Ο
πως τεκμηριώνεται άπό τά κείμενα ήταν μόνο ένας, ενώ σέ ένα μόνο ψήφι
σμα, πού γίνεται λόγος γιά άγαγόντες πρέπει νά πρόκειται γιά συλλογική 
άναφορά σέ δικασταγωγούς, πού κατευθύνονταν ό καθένας σέ μιά άπό τίς 
έκκλήτους πόλεις. Ό δικασταγωγός ασκούσε τή δικαστοφυλακία, συνόδευε 
δηλαδή τούς επιλεγμένους άπό τήν πόλη τους δικαστές στή δική του πόλη

134. Βλ. IG, XII 5, 305 μέ τά σχόλια τοΰ πρώτου έκόότη· J. Martha, «Inscription 
métrique de Paros», BCH 6 (1882), σσ. 245-249.

135. Βλ. Ι.ν. My/asa, 631,24· 632, 16.
136. Βλ. ένδεικτικά τίς περιπτώσεις: IG, 9 2, 507, 6· L. Robert, «Décret de Lébédos», 

Hellenica 11-12, Παρίσι 1960 σ. 205 στ. 7. Sy//7426, 1-2: [- τοΰ] δήμου πρέσβε[ις άπο]στεί- 
λαντος προς Τηΐους υπέρ τοϋ δικαστοϋ..., δπου ό L. Robert, «Notes d’épigraphie hellé
nistique», Op. Min.,1,0. 25, σημ. 3 διορθώνει τό στ. 1 πρεσβ[ευτήν] plutôt que πρέσβ[ εις]: 
Ι.ν. Priene, 59, 8-9: άποστείλαντός τε καί τοϋ δ[ή]μου προς αυτούς πρεσβείαν...· Ι.ν. Ilion, 
51, 16-18: καλέσα[ι δέ εις τό πρυτανείον τό δικαστήριο]ν καί τούς άγαγόντας [τούς δικα- 
στάς· Delphinion, 152 A, 15-16: ό δέ πρύτανις καί ό βασιλεύς καλεσσάταααν τοίς τε δικα- 
σταίς καί τόν άγωγέα είς τό πρυτανήιον....
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όπου έπρόκειτο να δικάσουν,137 καί μεριμνοΰσε επίσης γι’αυτούς καθ’όλη 
τή διάρκεια της παραμονής τους.138 Σύμφωνα με τό Larsen μόνο, ό άγαγών 
έπέβλεπε τή διαδικασία εκδίκασης τών υποθέσεων.1” "Οσον άφορά την αρ
μοδιότητα επίβλεψης λειτουργίας τών δικαστηρίων από τή βουλή διαθέτου
με μία μόνο μαρτυρία καί αύτή από τις Πέλτες τής Φρυγίας όπου φαίνεται 
ο πρωτεύων ρόλος τού συλλογικού αύτοΰ οργάνου στον τομέα τής άπονο- 
μής τής δικαιοσύνης,140 141 τουλάχιστον τήν εποχή πού χρονολογείται ή επιγρα
φή (αρχές 2ου αί. π.Χ.)· Συγκεκριμένα τό ψήφισμα αναφέρει: καί μετά τό 
διχάοαι επικρινάσης [τ]ής βουλής τάς κειμένας δίκας καί όφειλούσας τελε- 
σθήναι επί τοϋ μετά ταϋτα δικαστηρίου, παρακαλέσαι τον δικαστήν Σατυ- 
ρίωνα... .

Οί επιγραφές δέν διευκρινίζουν άν οί ίδιοι οί πρεσβευτές ή δικασταγω- 
γοί είναι καί οί συμπαραπομποί,'Α' όρος πού δηλώνει τούς συνοδούς τών 
ξένων δικαστών στήν πατρίδα τους.

Σέ κείμενο ώστόσο τών Σμυρναίων142 προς τιμήν αύτοΰ τών Καυνίων 
καί τών δικαστών τό 2ο αί. π.Χ. άναφέρεται ότι ό ίδιος δικασταγωγός κοι
νοποίησε τό τιμητικό ψήφισμα στήν πατρίδα τών δικαστών μετά τή λήξη 
τής αποστολής.

Παρόμοια μαρτυρία αντλούμε καί από τμηματικά σωζόμενη επιγραφή 
τής Σμύρνης143 όπου ό Λεύκιος Διονυσίου μαζί μέ τούς στρατηγούς συμμε
τέχει στήν απόφαση για τις αποδιδόμενες τιμές σέ μεταπέμπτους δικαστές 
καί γραμματέα άπό τήν ’Αστυπάλαια,144 άναφέρεται αμέσως μετά ως δικα- 
σταγωγός, ενώ πιθανότατα ταυτίζεται καί μέ τόν πρεσβευτή πού κοινοποι
ούσε στήν εκκλητο πόλη τις αποφάσεις τού δήμου του.145

137. Βλ. Α.Μ. Woodward, «Excavations at Sparta, 1924-25, 3. Sparta-The Inscriptions», 
BSA 26 (1923-1925), σσ. 159-239 κυρίως σσ. 163-165, 180-181 (γιά δικασταγωγό πού έστά- 
λη άπό τή Σπάρτη στή Σάμο γιά νά μεταφέρει τό αίτημα τής πόλεώς του καί να συνο
δεύσει Σάμιους δικαστές στήν πατρίδα του)· IG, XII 5, 869, 13 (γιά ψήφισμα των Τράλ- 
λεων προς τούς Τηνίους)' Ι.ν. Smyrna, 583,2-3 (τής Σμύρνης γιά Μιλήσιους δικαστές)· Β. 
Helly, Gonnoi II. Les inscriptions, "Αμστερνταμ 1973, σσ. 87-88, έπ. 81, στ. 4-5:
. ος Διοκλ[έους δικ]ασταγω[γός πεμφθείς ύπό τής] πόλεως [πρός] Μιλη[σίους-............... ■]·
Ι.ν. Erythrai, 120, 1-4· 125, 6' J. Bousquet-Ph. Gauthier, δ.π., σ. 12 στ. 3-4.

138. Βλ. L. Robert, Xenion, α. 771.
139. Βλ. J.A.O. Larsen, δ.π., ο. 251.
140. Βλ. CIG, II 3568', 15-20. Γιά τήν πόλη τών Πελτών βλ. W.M. Ramsay, The cities 

and Bishoprics of Phrygia,'Οξφόρδη 1895, σσ. 239-241.
141. Βλ. παραπομπή 220 κεφαλαίου γιά τά οικονομικά θέματα.
142. Βλ. Ι.ν. Smyrna, 579 I, 5, II, 47, 62.
143. Βλ. τις καθοριστικές άποκαταστάσεις τοϋ L. Robert, «Notes d’épigraphie hellé

nistique», Op. Min., I, σσ. 6-8.
144. Βλ. IG, XII 3, 172,2-3: στρατηγών καί Λευκίου τοϋ Διον[υσί]ου γνώμη.
145. Βλ. L. Robert, «Notes d’épigraphie hellénistique», Op. Min., I, σ. 124.
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Μια άλλη τέλος πτυχή του ρόλου του δικασταγωγοΰ φωτίζεται από μια 
σειρά επιγραφών: ή συνοδεία των δικαστών κατά τήν πρόσκληση είς ξένια 
καί ή συμμετοχή τους στο δείπνο στο πρυτανείο τής πόλεως.146

Λειτουργία δικαστηρίων-όρολογία

Ή άσκηση τών δικαστικών καθηκόντων, γνωστή ως δικαστεία,147 περιελάμ- 
βανε δύο στάδια: στο πρώτο, γνωστό ως σύλλυσις προσπαθούσαν να συμ
φιλιώσουν τούς άντιδίκους148 οί όποιοι, συμβιβαζόμενοι, θά άπέφευγαν τή

146. Βλ. Ι.ν. Ilion, 51, 16-18: καλέσα[ι δέ εις το πρύτανεων το δικαστήριο]ν καί τούς 
άγαγόντας [τούς δικαστάς-—].

147. Βλ. Ι.ν. Prìene, 60, 8' Ι.ν. Erythrai, 120, 13· CIG, li, 3568f, 29-31' IG, XII 9, 4, 7-8- 
Ι.ν. Assos, 8, 6, 8-9.

148. Βλ. ένδεικτικά παραδείγματα: Delphinion, 152 C, 71-72: τινάς δέ καί συνέλυσαν...· 
153, 13-14: τάς μέν συνέλυσε τάν δικόν ίσως καί δικαίως· 154, 18-19: άς (δηλ. τών δι
κών) δέ καί συλλύοντες συμφερόντως τοϊς τά πράγματα εχουσιν...· IG, XII 3, 172, 11-12: 
ά[ς δέ διέλν]σ[αν δικαί]ως...· IG, IX, 507, 18-20: [σπεύδοντας τ]ά[ς] μέν [π]λ[ε]ί[στ]α[ς] 
τών [κρίσ]εων συν[λ]ύσα[ντας] τούς δια[φερομ]ένο[υς] είς όμ[όν]οιαν καταστήσαι...· J. 
Bousquet-Ph. Gauthier, δ.π., σ. 12, στ. 9-10- Tit.Cal. 17 B, 1-4- Μ. Schede, δ.π., σ. 22, στ. 
15-18: τάς μέν έδίκασαν, τάς δέ διέλυσαν προαιρούμενοι τούς διαφερομένους τώμ πο
λιτών διαλυθέντας έν όμονοίαι πολιτεύεσθαι άπαλλαγέντας τών πρός άλλήλους έγκλημά- 
των, 22-3: δτι καλώς καί συμφερόντως τάς μέν διέλυσαν τών δικών, τάς δέ έδίκασαν...· 
Syll.\ 426, 7-8, 13-14- Ι.ν. Assos, 7, 13-14: τάς [δέ διαλ]ϋσαι άπό παντός τού βέλτιστου· 8, 
4-5: &ς δέ κ[αί διέλυσεν τών δικ\ών, Ισον έαυτόν παρεχόμενος πάσιν τοϊς δι[αφερομέ- 
νοι]ς· Τ. Taijliklioglu-P. Frisch, «Inscriptions from the Troad», Zeitschrift tlir Papyrologie und 
Epigraphik (= ZPE) 19(1975), σ. 219, στ. 8-9. Επίσης παρόμοια πρόθεση γίνεται εμφανής 
καί στά έπόμενα άποσπάσματα: Ι.ν. Magnesia, 15a, 20-21- 90, 12-14- 101, 13-14- Ι.ν. 
Lampsakos, 33, 9-10, 16- 34, 12-13- Ι.ν. Ilion, 51, 3-4, 14-15- Ι.ν. Smyrna, 579, 10-11, 38- 580, 
9-11-583, 9-11- Ι.ν. Iasos,78, 8-10- 80, 11-12- Ι.ν. Prìene, 8, 7-8' 47, 9-10- 53 I 9-11,20-22, II 
41-43,50- 54, 8-10, 39-40,46' 58, 12- 61, 9-10- B. Helly, δ.π., 81, 7-8' CIG, II, 3568', 13-15- 
στο I. V. Iasos, 82, 33-34 είναι έμφανές ότι ή σύλλυσις καί ή κρίσις άποτελοΰσαν δύο φά
σεις τής διαδικασίας: [ο?τι]νες παραγενόμενοι μάλιστα μέν διαλυσεϋντι τούς [διαφ]ερο- 
μένους τών πολιτάν, εί δέ μή, κρινεϋντι διά ψόφου..., 35-37. Ή διαρκής μέριμνα για τήν 
προστασία τών συμφερόντων τής πατρίδας γίνεται έκδηλη άπό τούς στ. 38-43: [καί 
ά\πογραφεισάν δικόν είς τό δικαστήριον [πλε]όνων [η τρι]ακοσιαν πεντήκοντα, τάς μέν 
πλείσγτας διέλυσαν [πείσ]αντες τούς άντιδίκους, δπως μή διά ψόφου τών πρα[γμά]των 
κρινομένων εις πλέω ταραχάν ό δόμος [καθισ]τάται· τινάς δέ καί διαίτασαν συμφερόν
τως [έκα\τέροις τοϊς άντιδίκοις- Ι.ν. Erythrai, 116,5-8- 120, 11-12- 506,6-8- Ι.ν. Mylasa, 
632, 12- Ά.Π. Στεφάνου, δ.π., σ. 141, 2-3 καί τίς διορθώσεις τών J. καί L. Robert, Bull. 
Ep. 1961, σ. 466, δπου τούς στ. 2-3: έν ούκ όλίγοις δέ τών δικαστηρίων] ως αίτιος γέγο- 
νεν εϋτάκτως δέ πεπόη[κε τούς διορθώνουν ώς: -εν, ούκ όλίγοις δέ τών δι[αφερομένων 
τής συλλύσε]ως αίτιος γέγονεν, εϋτάκτως δέ πεπόη[ται....\ Ι.ν. Smyrna, 585, 13-15- L. 
Robert, «Décret de Lébédos», Op. Min., I, σσ. 94-97- ίδ., Hellenica, τόμ. 11-12, σσ. 210-11- 
Ι.ν. Iasos, 608, 6-7, 13-14- OGIS, 43, 9-11 · 44, 10-12- IG, XII V2, 870, 7-8. T.W. Jacobsen-P.M.
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δικαστική όδό. Ή σύλλνσις αποτελούσε είδος συμβιβασμού, ô όποιος δέν 
καθιστούσε αναγκαία την εφαρμογή νομοθετικών διατάξεων τής πόλεως. 
"Οταν αποτύγχανε ή πρώτη φάση προχωρούσαν στήν κρίσιν επί τή βάσει 
τού τοπικού δικαίου.

’Αξιοπρόσεκτη είναι ή ποικιλία των όρων πού χρησιμοποιούνται γιά να 
δηλώσουν τήν εκδίκαση τών υποθέσεων:

1) Ή έκφραση δικάζω δίκας χρησιμοποιείται σέ κείμενα τών Ιωνικών πό
λεων: Στρατονίκεια,149 Κολοφών,150 Πριήνη,151 Ερυθρές,152 Χίος,153 Τράλλεις,154 
Πάριον τής Προποντίδας,155 Λαοδίκεια156 καί Πέλτες τής Φρυγίας.157 Επίσης 
σέ ψηφίσματα τού Άδραμυττίου τής Μυσίας,158 τής Τενέδου,159 160 τού Παρίου1“

Smith, «Two kimolian dikast Decrees from Geraistos in Euboia», Hesperia 37 (1968), σ. 191: 
«The distinction between διάλυσις and κρίσις is common enough in decrees honoring foreign 
judges, and clearly refers to the difference between out-of-court settlement or informal 
arbitration and the binding verdict of a judge. The latter is sometimes described as being «in 
accordance with the law(s); which makes the distinction even more clear: κρίσις derives its 
authority from the law, διάλυσις from the agreement of the disputing parties themselves».

149. Βλ. I.v. Smyrna, 585, 4-5: [... άπ]οστειλαι (έννοείται ot Σμυρναΐοι) δικαστήν τον 
δ[ικάσοντα τάς συνε\στηκυίας δίκας.

150. Βλ. I.v. Erythrai, 506, 1-3: [- τάς μέν έ]δίκασα[ν τών είσαχθεισών είς αϋτούς 
δικών ? όρθ]ώς καί δι[καίως...].

151. Βλ. I.v. Prìene, 8, 8-9: [καί τά\ς μέν έδίκασαν τών δικών τήι ψήφ[ώ]ι....
152. Βλ. Ι.ν. Prìene, 50, 6: έπί τήν δίκτιν τής μηνύσεως τήν τε δίκην έδίκασεν....
153. Βλ. D.W. Hunt, δ.π., σ. 46, στ. 9-10: έπαινέσαι δέ καί τούς δικαστάς, δτι [κ]αλώς 

καί δικαίως έδίκαζον τάς [δίκας..Βλ. καί τίς παρατηρήσεις τών J. καί L. Robert, «Bull. 
Ep.», REG 62 (1949), σ. 133.

154. Βλ. I.v. Mylasa, 631,29-30: [κα]ί τάς τε (δηθείσας έπ’αύτ[όν (έννοείται τόν Μυλα-
σέα δικαστή) δίκας πάσα ?]ς έδίκασεν ..: 632, 24-26: [... ό δήμος στέφανοί δικαστήν έ]γ 
Μυλάσων Θεόδωρον [Θεοδώρον κατά δέ υιοθεσίαν Ίσιοδώρου, ιερέα Ίσ]ιδος, καλώς 
καί δικαίως [— τάς δίκας δικάσαντα] (άγνώστου προελεύσεως). IG, XII 5, 869, 28: καί 
τάς----- δι\κας κ[α]ί κ[ρ]ίσεις έδίκασεν....

155. Βλ. Ι.ν. Prìene, 63, 4: δς (έννοείται ό δικαστής) παραγενόμ[ε]νος έδίκασεν τάς 
δ[ίκας] κ[αλώς ...], 10-12: δτι [ό δήμος στέφανοί τόν δικαστήν ... δικάσαντ]α τά[ς δ]ί- 
κας..., 19-20: [... δτι ό δ]ήμος ό Παριανών στέφανοί στεφάνω[ι] χρν[σώ]ι Πο[σειδώνιον 
Ήρώιδου καλώς καί δι]καίως καί συμφερόντως δικάσαντα τάς δίκας.

156. Βλ. Ι.ν. Prìene, 59, 11: of παραγενόμενοι (έννοείται δικασταί) εις τήμ πόλιν έδί
κασαν τάς δίκας δικαί[ως]....

157. Βλ. CIG, II, 3568', 8-10: έδίκασεν τάς δίκας όσίως καί δικαίως μετά πάσης σω
φροσύνης.

158. Βλ. IG, XII5, 722,4-5: έπεί τών παραγεγονότων δικαστών άπό τής ξένης δεδικα- 
κότων τάς τε κατά τούς νόμους συνεστηκείας δίκας.

159. Βλ. I.v. Erythrai, 121, 10-11: δστις παραγενόμενος είς τά[μ πόλην έ]δίκασε ταίς 
δίκαις —.

160. Βλ. Δ. Εϋαγγελίδης, δ.π., σ. 52, στ. 9-11: δτι ό δ[ή]μος ό Παριανών στέφανοί ... 
καλώς καί δικαίως καί συμφερόντως δικάσαντας παρ’ αϋτώι τάς δίκας....
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και τής Μήθυμνας161 καί άλλης αιολικής περιοχής,162 των Λαρβηνών163 άλλα 
καί των Άγγείρων τής Πισιδίας.164

2) Παραδείγματα τής περίφρασης διαδικάζω καθώς καί τών παραγωγών 
διαδικασία δίκης, ποιούμαι διαδικασία, αντλούμε άπό άδηλη πόλη165 πού 
στεφανώνει "Άσσιους δικαστές έπ[ί τώ\ ι τάς μεν διαδικάσαι τών δικών ί
σως, καί δικαίως, άπο τή Σμύρνη166 αλλά καί άπό ψηφίσματα τής Κολοφώ- 
νας,'67τής Μαγνησίας τού Σιπύλου,168 τού Άδραμυττίου,169 άγνωστης πόλεως 
σε άπόφαση άπονομής τιμών στις Ερυθρές.170

3) Τιμές άποδίδονται σέ Μιλήσιους δικαστές171 έπειδή: κρίνοντες τών 
δικών ίσως καί δικαίως. Ή ίδια έννοια διατυπώνεται είτε ως κρίσις κρίσε
ων όπως στήν ’Αντιόχεια τού Μαιάνδρου172 173 είτε ώς διεξαγωγή κρίσεων.™

4) Σέ άποφάσεις μικρασιατικών πόλεων εμφανίζονται συχνά καί οί φρά
σεις: διαλαμβάνω καί υπολαμβάνω, ποιώ ή ποιούμαι τάς κρίσεις άπό τοϋ 
δικαίου,174

161. Βλ. Delphinion, 152 Β, 32.
162. Βλ. Ι.ν. Lampsakos, 34, 11-12: ôç καί παραγενόμεν[ος ταίς] δίκαις έδίκασσε, 23- 

25: ό δόμος στέφανοί τον άποσταλέντα δικαστάν έγ Λαμψάκω Δαμοκρέοντα Ζήνωνος 
δικάσαντα ταίς δί[κ]αις....

163. Βλ. Ι.ν. Magnesia, 101, 7-11: έπεί οί άπ[οσ]ταλέντες ύπό τοϋ δήμου του Μαγνή- 
των των προς τώι Μαιάνδρ[ωι μετάπεμπτοι δικασταί Φιλοκράτης Διονυσίου, Σωκράτης 
Άρκ[εσ]ίλου Αρισταγόρας Νεύμωνος καί ό γραμματεύς αύτών Μόσχος Ζηνοδότου τών 
δικών &ς μέν έδίκασαν....

164. Βλ. J. Bousquet-Ph. Gauthier, δ.π., σ. 12, στ. 8.
165. Βλ. Ι.ν. Assos, 7, 12-13.
166. Βλ. Ι.ν. Smyrna, 579 I, 9: οϊτινες παραγενόμενοι τάς μέν διεδίκασαν τών δικών... 

580, 8· 583, 8.
167. Βλ. Ι.ν. Lampsakos, 33, 14-15: έπ[ί τώι] τάς μέν δίκας [διαδικάσαι]....
168. Βλ. Ι.ν. Magnesia am Sipyios, 1, 7-8: [τούς διαδικά]σοντας ύγιώς καί [συμφερό- 

ντως τάς δίκας τά]ς....
169. Βλ. IG, XII V, 722, 47-48: έπειδή ... άποσταλείς δικαστής ... τήν τε διαδικασίαν 

έποιήσατο....
170. Βλ. Ι.ν. Erythrai, 120, 9-11: οϊτινες π[αραγενό]μενοι εις τήν πόλην ημών διεδί- 

κα[σαν τάς έπι]δοθείσας εις αύτούς δίκας....
171. Βλ. Delphinion, 154, 17-18. Παρόμοια παραδείγματα άντλοΰμε άπό τις έπιγρα- 

φές: IG, XII 2, 530, 2-3: <3 δή[μος σ]πεύδων ώς δικαιότατα κριθήναι αύτάς (έννοειται τάς 
δίκας)· Ι.ν. Erythrai, 120,4-5: άποστεϊλαι δικαστάς δύο τούς κ[ρινοϋν]τας τάς δίκας ψήφφ 
μετ’άποφάσε[ως...]· IG, XII V2, 870, 18-19.

172. Βλ. Ι.ν. Magnesia, 90, 15-17: όπως ο[ϋν καί ό δ]ήμος φαίνηται μνείαν ποιούμενος 
τών φιλοπόνω[ς καί δικ]αίως κρινάντων τάς κρίσε[ι]ς....

173. Βλ. Ι.ν. Erythrai, 114, 3-4: έπειδή τοϋ δήμου προείρημέ[νου] καί τάς εις τό π[ο- 
λι]τικόν κρίσεις είσαγομένας διεξάγεσθα[ι]....

174. Βλ. Ι.ν. Iasos, 608, 8, 14,42-43· Ι.ν. Magnesia, 101, 9-13: μετάπεμπτοι δικασταί ... 
τών δικών &ς μέν έδίκασαν άξίως τοϋ τε άποστείλαντος καί τοϋ ήμετέρου δήμου ποιού
μενοι τάς κρίσεις άπό τοϋ δικαίου· 104, 11: ...καλώς καί δικαίω[ς πεποιήσθαι τάς κρί
σεις —]· Ι.ν. Mylasa, 631, 26: [κα]ί αϋτοί διειλείφεισ[αν μάλήστα πάντα ποιήσειν τά
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5) Ή Σμύρνη175 απευθυνόμενη στην πατρίδα τών ξένων δικαστών εξαιρεί 
τη συμβολή τής πόλεως αυτής στο συντελεσθήναι τάς κρίσεις.

6) Πληροφορίες για έκδικασία δικών προέρχονται από τις αιολικές πό
λεις Κύμη176 καί Έρεσό.177

7) Σέ ψήφισμα τής Κάλυμνου178 179 παρουσιάζεται ή περίφραση κρίνω διά 
ψήφου.

8) Σέ ψήφισμα τής Μυτιλήνης γιά Έρυθραίους δικαστές καί τήν πατρί
δα τους άναφέρεται ότι αυτοί: τάν προσήκοισαν πρόνοιαν έποιήσαντο περί 
τάν δικόν.'19

Οί δίκες πού παρουσιάζονται τελικά στα ξενικά δικαστήρια, τα όποια 
πιθανότατα συνεδρίαζαν στο ιερό,180 181 182 ονομάζονταν είσαχθείσαι ή έναχθεί- 
σαι.18'

Υπήρχαν δύο κατηγορίες δικών: οί ιδιωτικές καί οί δημόσιες: Στο 
ιδιωτικό δίκαιο αφορούσαν δύο ενότητες δικών: α) τά εγκλήματα καί β) τα 
συναλλάγματα ή συμβόλαια.'82 Ή πρώτη περιελάμβανε μηνύσεις πού ύπο-

δίκ[αια...]· L. Robert, «Etudes d’épigraphie grecque», Op. Min., II, σσ. 1060, σημ. 3, 1061' 
Ι.ν. Prìene, 50, 7-8: ποιησάμενος τήν κρίσιν άπό τοϋ δίκαιον 53, 14-15: καί οί λοιποί οί 
παραγινόμενοι ... ποιείσθαι τάς κρίσεις...· 54, 13-14: ... καί οί λοιποί οί παραγινόμενοι 
δικάζειν εις τήν πόλιν ζητώσιν άξίως επαίνου καί τιμών ποιείσθαι τάς κρίσεις...]· Ι.ν. 
Iasos, 78, 12-14: καί οί λοιπο[ί οί παραγινόμενοι δικάζειν εις τήν πόλην ζητώσιν άξ(]ως 
έπαινον ποιείσθαι τά[ς] κρίσεις...· Ι.ν. Lampsakos 33, 10-11: μετά παντός τοϋ βέλτιστου 
π[οιησάμεν]ος τάς κρίσεις..., 17· Syll.3,426, 7-8, 14, 43' Tit. Cal. 17 B, 4-5' Ι.ν. Erythrai, 506, 
3-4.

175. Βλ. Ι.ν. Smyrna, 579, 7·580, 4· 583, 4-5' IC, XII 3, 172,7.
176. Βλ. Ι.ν. Kyme, 1, 3: έπί ταίς δίκαις ταίς ίδίαις έγδεδίκακε παίσαις....
177. Βλ. Δ. Εΰαγγελίδης, δ.π., σ. 52 στ. 6-8: ό δήμος ό Παριαν[ών] στέφανοί τον 

δήμον [τ]όν Έρεσίων δτι άπέστειλεν επί τή[ν έ]γδικασίαν τών δικώ(ν]....
178. Βλ. Ι.ν. Iasos, 82, 33-34: [οϊτι]νες παραγενόμενοι μάλιστα μέν διαλυσεϋντι τούς 

[διαφ]ερομένους τών πολιτάν, είς δε μή, κρινεϋντι διά ψάφου..., 39-42: τάς μέν πλείστας 
διέλυσαν [πείσ]αντες τούς άντιδίκονς, όπως μή διά ψάφου τών πρα[γμά]των κρινομένων 
είς πλέω ταραχάν ό δάμος [καθισ]τάται, 43-45: δέκα δέ δικάν είσαχθεισάν [είς τό] δικα- 
στήριον έκριναν διά ψάφου κατά τε τό διάγραμ[μα τοϋ] βασιλέως...· L. Robert, Ξένιον, 
σ. 770.

179. Βλ. Ι.ν. Erythrai, 122,23-24.
180. Βλ. Delphinion, 152 C, 70 έπ.· CIG, II, 3568', 20-22· L. Robert, «Lesbiaca», REG 38, 

(1925), σσ. 37-38.
181. Βλ. Μ. Schede, δ.π., σσ. 21-22, 9, 13-14' Ι.ν. Iasos, 82, 43-44- Ι.ν. Erythrai, 114,4- 

506, 1-2' IG, XII 5, 722, 29' Ι.ν. Magnesia am Sipylos, 7, 8. L. Robert, «Notes d’épigraphie 
hellénistique», Op. Min., I, σ. 46.

182. L. Robert, «Lesbiaca», REG 38 (1925), σ. 35: «έγκλήματα, désigne les plaintes 
résultant d’un délit: συναλλάγματα, de même que συμβόλαια, les revendications fondées sur 
un contrat». Ίδ., «Notes d’épigraphie hellénistique» Op. Min., I, σσ. 35-36 μέ παραδείγματα· 
ίδ., Ξένιον, σ. 773: «Parmi ces δίκαι, on distingue deux catégories dans le droit privé: les 
έγκλήματα, plaintes pour des délits, et les litiges de commerce ou d’emprunt, pour les συναλ
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βάλλονταν μετά τήν τέλεση αδικήματος ενώ ή δεύτερη απαιτήσεις πού προ- 
έκυπταν από κάποια συμβατική σχέση.'83

Μία μόνο έπιγραφή μάς μνημονεύει ότι οί δικαστές εκτός άπό τις υπο
θέσεις ιδιωτικού δικαίου δίκαζαν καί διενέξεις δημοσίου δικαίου. Στην πε
ρίπτωση αύτή τό κράτος έμπλεκόταν σέ τέτοια ζητήματα όταν έπρόκειτο 
για υποθέσεις εμπορικής υφής μεταξύ δημοσίου καί ιδιωτών, όπότε γίνεται 
λόγος για συμβόλαια τά τε κοινά καί τά ίδια'84 αίτησαμένων ήμώ[ν δικα
στήριο] V επί τά συμβόλαια τά τε κοινά καί τά ίδια.

Επίσης παρουσιάζονται οί εκφράσεις δίκαι κατά πόλιν ή κατά έθνος. 
Ό πρώτος τύπος εφαρμόζεται μόνο όταν είναι δυνατόν να υπάρξουν δίκαι 
κατά έθνος,183 184 185 δηλαδή στήν περίπτωση πόλεων πού συμμετέχουν σέ μια 
συμμαχία καί δικάζονται υποθέσεις μεταξύ πολιτών τών χωρών-μελών της.

Τρία ψηφίσματα προερχόμενα άπό τήν ’Αντιόχεια τού Μαιάνδρου, μάς 
πληροφορούν ότι οί δικαστές δέν έκριναν μόνο συνήθεις δίκες άλλα καί 
τις παραγραφές.186 Ώς παραγραφή ορίζεται ή ένσταση καί αποτελούσε μια 
ιδιαίτερη δίκη στήν όποια ό αρχικός μηνυτής διωκόταν ό Ιδιος για τήν 
υποβολή τής καταγγελίας κατά τρόπο μή σύννομο, ενώ τό αποτέλεσμα τής 
ένστασης αυτής καθόριζε τήν τύχη τής αρχικής δίκης. ’Αν μέν ή παρα
γραφή άπερρίπτετο τότε ή αρχική δίκη συνεχιζόταν, ένώ άν γινόταν δεκτή 
από τό δικαστήριο τότε ή πρώτη δίκη διεκόπτετο.187

Έξ άλλου, σέ δύο άπό τά προηγούμενα κείμενα τής ’Αντιόχειας, άναφέ- 
ρεται πώς οί ξένοι δικαστές ήταν επίσης αρμόδιοι για να κρίνουν τούς 
όρκους, τις ένορκες διαβεβαιώσεις, κατά τις όποιες ό μάρτυρας ορκιζόταν 
πώς ή δίκη δέν ήταν είσαγώγιμη, για τούς συγκεκριμένους λόγους πού 
οφείλε να τούς αναφέρει στό δικαστήριο.188

λάγματα ou les συμβόλαια, les contrats et les obligations, donc notamment les multiples 
différends entre créanciers et débiteurs,... τών όφειλόντων». Βλ. π.χ. IG, XII5, 1065.

183. Για τις δίκες πού άφοροΰν ύποχρεώσεις πού άπορρέουν άπό συμβόλαια βλ. 
Θουκυδίδου 1, 77 δπου άναφέρονται αί έν ταϊς ξυμβολαΐοις δίκαι. Κατά τούς Henry G. 
Liddell-Robert Scott, λ. συμβόλαιος, τό συγκεκριμένο άπόσπασμα Ισοδυναμεϊ μέ τις δίκες 
προς επιβολήν τών έκ τών συμβολαίων υποχρεώσεων.

184. Βλ. I.v.Priene, 8,3-4.
185. Βλ. L. Robert, «Notes d’épigraphie hellénistique» Op. Min., I, σσ. 18-20 Ιδίως σ. 19 

σημ. 5' IG, XII V2,870,4.
186. Βλ. Ι.ν. Erythrai, 116,4-5· 117, 4-5, σχόλια σ. 220- L. Robert, Ξένιον, σ. 773' Ι.ν. 

Magnesia, 90, 11.
187. Βλ. για τήν παραγραφή D. Mac Dowell, Τό δίκαιον στήν ’Αθήνα τών κλασικών 

χρόνων, ’Αθήνα 21988, σσ. 331-337.
188. ’Επιγραμματικά δ L. Robert, Ξένιον, σ. 773 σημειώνει: «Outre les procès 

ordinaires, il y eut les procès retardés par la procédure de la παραγραφή, de l’exception. Le 
dernier mot a été interprété de diverses façons: je croirais que “les serments” sont une allusion à 
la procédure du serment excusatoire, Γέξωμοσία». Για τό ίδιο θέμα βλ. Ι.ν. Erythrai, 117, 
σχόλια σ. 220 δπου παρατηρείται πώς ή έννοια τού δρου παραμένει άσαφής.
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’Από τούς ξένους δικαστές τέλος, έκδικάζονταν σπανιότερα καί οί δίκαι 
τών παρανόμων καί βίαιων,189 πού άφοροΰσαν άτομα κατηγορούμενα ότι 
πρότειναν ψήφισμα αντίθετο προς τούς νόμους (βλ. καί γραφή παρανόμων) 
ή δτι είχαν ασκήσει βία.

"Ολες οί προηγούμενες εκφράσεις αποκαλύπτουν τό βάθος καί τή σπου- 
δαιότητα τής επέμβασης των ξένων δικαστών όχι μόνο στήν άστική άλλά 
καί τήν πολιτική ζωή τής πόλεως.

Στήν τελευταία ενότητα τών όρων ανήκουν εκείνοι πού περιγράφουν 
τήν αντικειμενικότητα τών δικαστών καί τήν ίσοδικία τους: άπό παντός 
του βέλτιστου, άπό τοϋ δίκαιον, περί πλείστου τό δίκαίον ποίουμένους,'90 
άφ’ ίσου πάσι ποιησάμενος τάς κρίσείς,'9' καλώς καί δίκαίως,'92 ίσως καί 
δίκαιος,'92 όσίως καί δίκαίως,'94 προσήκοντος, συμφέροντος, ίσως άνερι- 
θεύτως.'95

Εφαρμοστέο δίκαιο

Ένα άπό τα βασικά ερωτήματα πού θέτουν οί επιγραφικές μαρτυρίες στις 
όποιες άναφέρονται οί ξένοι δικαστές, αφορά τό δίκαιο πού εφαρμοζόταν άπό 
τα ξενικά δικαστήρια κατά τήν επίλυση τών διαφορών. Πληροφορούμεθα, λοι
πόν, ότι τά δικαστήρια αύτά έκριναν κατά τους νόμους, τοΐς ψηφίσμασι189 190 191 192 193 194 195 196

189. Βλ. Ι.ν. Prìene, 44, 18: ...καί δικαίως άπάσας έκριναν τάς τε τώμ παρανόμων καί 
τάς τώμ βίαιων... μέ τά σχόλια τοϋ L. Robert, δ.π., σσ. 773-4.

190. Βλ. Ι.ν. Smyrna, 579, 16-580, 15-16- 583, 16-17- Ι.ν. Magnesia, 101, 12-13.
191. Βλ. SyII.', 426, 14.
192. Βλ. Ι.ν. Magnesia, 104, 11.
193. Βλ. Ι.ν. Erythrai, 121, 11-12-122, 35-36.
194. Βλ. CIG, II, 3568', 8-9- J. Bousquet-Ph. Gauthier, δ.π., ο. 12 στ. 8-9.
195. Βλ. Ι.ν. Iasos, 82,45 Ι.ν. Kyme, 1, 3-4 μέ τά σχόλια.
196. Βλ. ένδεικτικά L. Robert, «Décret de Lébédos», Op. Min., I, σσ. 94-97- ίδ., «Décret 

de Lébédos», Hellenica 11-12, σ. 205 στ. 14-15: τάς δέ έδίκασεν όρθώς καί δικαίως καί 
τοϊς νόμοις καί τοΐς ιρηφίσμασιν ακολούθως..., σ. 211 στ. 9-11: τάς δέ έ[δίκασεν όρθώς 
καί δήκαίως καί τοΐς νόμοις κα[ί τοΐς ρηφίσμασιν άκολού]θως...· Ι.ν. Magnesia, 15a, 19- 
20: τάς τε δίκας έδίκασαν όρθώς καί δικαί[ως καί άκολον]θως τοΐς νόμοις· Ι.ν. Smyrna, 
579, 9-10: τάς μέν διεδίκασαν τών δικών καλώς καί δικαίως καί κατά τον[ς ν]όμους, 36- 
38: καί διότι μισοπονήρως τε ... καί κατά τούς νόμους, φιλοπονίας τε καί κακοπαθίας 
ούθέν έλλείποντες, &ς μέν έκριναν τών δικών- Ι.ν. Iasos, 80, 10-11: καί τάς μέν έδίκασαν 
[τών δ]ικών κατά τούς νόμους όρθώς καί δικαίως· 609, 9-10: τάς δέ έδίκασαν δικαίως 
κατά [τό]ύς νόμους· Ι.ν. Prìene, 8, 9-10: [τά\ς μέν έδίκασαν τών δικών τήι ψήφ[ω]ι κατά 
τούς νόμ[ονς όρθώ]ς...· 47, 9-10: τάς δέ έδίκασαν δικαίως κατά τούς νόμους...· 59, 11-12: 
οϊ παραγενόμενοι εις τήμ πόλην έδίκασαν τάς δίκας δικαί[ως] κατά τούς ύπάρχοντας 
ήμϊν νόμους- Ι.ν. Lampsakos, 33, 13-15: [έπαι]νέσαι τον δικαστήν [Τατ- Άπο]λλωνίου καί 
στεφανώσαι χρυσώι στεφάνωι έπ[ί τώι] τάς μέν δίκας [διαδικάσαι] κατά τούς νόμους
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καί τό διάγραμμα τοϋ βασιλέως.197 Ή τελευταία περίπτωση ΐσχυε σέ ύστερη 
εποχή, κατά τούς ελληνιστικούς χρόνους. Οί δύο πρώτες περιφράσεις αφο
ρούν κρίση καί όχι σύλλυση ή διάλυση (δηλαδή συμβιβασμό καί συμφιλίω
ση) καί δείχνουν τον τρόπο εφαρμογής τού δικαίου τής πόλεως, πολίτες 
τής όποιας ήταν οί ενδιαφερόμενοι. ’Αντίθετα, στή διαιτησία (σέ διαφορές 
δηλαδή μεταξύ των πόλεων) οί δικαστές είτε όφείλουν νά αποφασίσουν 
κατά ελεύθερα κρίση είτε νά προσαρμόζονται σέ όσα έχουν συμφωνηθει 
από τις δύο πλευρές σέ τυχόν μεταξύ τους συμφωνία.197 198

Σέ επιγραφή τής πόλεως τών Γόννων, διαβάζουμε πώς οί δικαστές από 
τή Μίλητο [— εδίκασαν κατά τά —κ]αί τά εκ τών νόμων.199

Σέ ψήφισμα τής Λέσβου ή εκδίκαση τών υποθέσεων από τούς Μιλήσιους 
δικαστές έγινε κατά τά συγκείμενα τοίς δάμοις200 201 καί άκολούθως τοΐς έγ- 
γράφοις,20' δηλαδή σύμφωνα μέ συμβάσεις πού έχουν υπογράφει από τις 
δύο πόλεις στις όποιες περιλαμβάνονται ή συνθήκη καί ή έπισυνθήκη.

Ξένοι δικαστές καί πολιτική

Ήδη από τήν εισαγωγή τής μελέτης έπισημάναμε πώς ό θεσμός τών ξε
νικών δικαστηρίων έμφανίζεται στις ελληνικές καί κυρίως τις Μικρασιατι

[καλ]ώς...· 34, 11-13: δς καί παραγενόμεν[ος ταίς] δίκαις έδίκασσε, ταί[ς\ δε καί διέλυσε 
ίσως κ[αί δικαίως καί κάτ τοίς νόμοις, 24-25· IG, XII 9,4, 4-5: [— μεταπεμφ]θέ[ντες] δι- 
κασταί δεδικάκααι παρ’ ήμεΐν καλώς καί άκολούθως τοίς νόμοις· IG, XIIV, 722,4-6: έπεί 
τών παραγεγονότων δικαστών άπό τής ξένης δεδικακότων τάς τε κατά τούς νόμους συ- 
νεστηκείας δίκας καί τά άναπεμφθέντα κριτήρια..., 29-30· Delphinion, 153, 14-16: τάς δ’ 
έδίκασσε τοίς νόμοις άκολούθως καί τοΐς ψαφίσμασιν...· CIG, II, 3568', 8-11: έδίκασεν τάς 
δίκας όσίως καί δικαίως μετά πάσης σωφροσύνης άκολο[ύ]θως τοΐς τε νόμοις καί τοΐς 
ψηφίσμασιν....

197. Κατά τήν έλληνιστική περίοδο, ή κρίση γινόταν βάσει όχι μόνο τών έγχωρίων 
νόμων άλλα καί τών θεμελιωδών νομικών ρυθμίσεων πού περιελάμβανε τό διάγραμμα 
τοϋ βασιλέως. 'Ως παραδείγματα παραθέτουμε: Ι.ν. Kyme, 1, 1-2: έπειδή τό δικαστήριον 
παργενόμε[νον] έγ Μαγνησίας κατά τό διάγραμμα τό Αντιγόνα»· Ι.ν. Iasos, 82,43-45: δέκα 
δέ δικάν είσαχθεισαν [εις τό] δικαστήριον έκριναν διά ψάφου κατά τε τό διάγραμ[μα 
τοϋ] βασιλέως καί τούς νόμους....

198. Βλ. L. Robert, «Notes d’épigraphie hellénistique» Op. Min., 1, σ. 82.
199. Βλ. B. Helly, Gonnoi Π. Les inscriptions, "Αμστερνταμ 1973, σ. 81, 8-9 καί σχόλια 

σ. 88: «L’ expression τά έκ τών νόμων paraît rappeler elle aussi une expression banale dans 
ce genre de décrets: les juges ont tranché les procès κατά τούς νόμους».

200. Βλ. Delphinion, 152 B, 32-34: oï καί παραγενόμενοι ταίς τε δίκαις έδίκασσαν 
όρθώς καί δικαίως καί καττά συγκείμενα τοΐς δάμοις καί τάν άναστρόφαν [έ]ποιήσαγ. 
το(ν), 44: ...δικάσσαντας ταίς δίκαις ταίς καττά συγκείμενα προς Έρεσίοις..., 84-85: δι- 
κάσσαντας ταίς δίκαις όρθώς καί δικαίως κατά τά συγκείμενα πρός Μαθυμ(ν)αίοις....

201. Βλ. Delphinion, 152 Β, 44-45: δικάσσαντας ταίς δίκαις ... καί δικαίως καί άκο
λούθως τοΐς έγγράφοις.
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κές περιοχές σέ περιόδους κοινοινικο-πολιτικής κρίσης καί εσωτερικής α
ποδιοργάνωσης πού προκάλεσαν τήν έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών 
στα τοπικά δικαστήρια καί τήν ανεπαρκή λειτουργία τους. Οί πηγές οί 
όποιες κάνουν γνωστή τήν πρακτική αυτή αναφέρουν ρητά πώς ένας από 
τούς στόχους πού όφειλαν να πετύχουν οί δικαστές καί στον όποιο προσ
δοκούσε ή αιτούσα πόλη ήταν ή επαναφορά τής όμαλότητας. Ό άριθμός 
των τιμητικών ψηφισμάτων δείχνει ότι αυτό πραγματοποιείτο. Ενδεικτική 
είναι ή κατ’ έπανάληψη χρήση τών εννοιών τηρεΐσθαι τήν δημοκρατίαν, όπως 
μη ες πλέω ταραχάν ô δόμος καθίσταται, στις όποιες άποσκοπεί ή από
δοση τής δικαιοσύνης.202 Κατά τόν Ph. Gauthier ή εφαρμογή τού θεσμού τών 
ξενικών δικαστηρίων στήν ελληνιστική εποχή συνυφάνθηκε μέ τή γενική 
παραδοχή τής δημοκρατίας ως πατρίου πολιτείας ή οποία έπρεπε να διατη
ρηθεί ή να ανορθωθεί. Ή προσφυγή στούς μεταπέμπτους πού συμβόλιζαν 
τήν άμεροληψία, άποσκοπούσε στήν άμβλυνση τών παθών καί τήν έπανεγ- 
καθίδρυση τής κοινωνικής ομόνοιας, ένώ ή έξάπλωση τού δικαστικού αύ- 
τοΰ θεσμού συνέτεινε στήν καθιέρωση τού δημοκρατικού πολιτεύματος στις 
πόλεις. Σύμφωνα μέ τό L. Robert ή επίκληση για έπαναφορά τής ομόνοιας 
στήν πόλη σημαίνει ότι αύτή είχε διακοπεί ή τουλάχιστον άπειληθεί. Πάν
τως τά τοπικά δικαστήρια συνέχισαν να λειτουργούν ή μάλλον νά υπολει
τουργούν203 περιοριζόμενα σέ ύποθέσεις ήσσονος σημασίας, ένώ τά σοβαρό
τερα θέματα έπαφίοντο στήν κρίση τών μεταπέμπτων.204

202. Βλ. Ι.ν. Priene, 8, 10-12: τάς <5[έ συνέλυσαν] ϊσω[ς κ]αί δικαίως, εις όμόνοιαν 
[καί προθ]υμίαμ προαιρούμενοι τ]όν δ]ήμον τόμ Πριηνέων κ[αθιστάν]αι· 44, 13-15: υπέρ 
τών παραγινομένων εις τήμ πόλιν δικαστηρίων, δπως ίσα καί δίκαια π[άσ]ι τοΐς πο[λί- 
ταις πα]ραγίνηται, διά τό μάλιστα διά τούτο τηρεϊσθαι τήν δημοκρατίαν...· Ι.ν. Jasas, 82, 
39-42: τάς μέν πλείσταβ διέλυσαν [πείσ]αντες τούς άντιδίκους, δπως μή διά ψόφου τών 
πρα[γμά]των κρινομένων είς πλέω ταραχάν ό δόμος [καθισ]τάται· Ι.ν. Magnesia, 101, 13- 
14: ...τινάς δέ καί συνέλνσαν άπό παντός τού βέλτιστου είς όμόνοιαν άποκαθιστάντες τό 
πολίτευμα...· Μ. Schede, δ.π., στ. 5-7: επειδή διαφερομένων τώμ πολιτών τά προς άλλή- 
λους υπέρ τών μετεώρων συμβολαίων βουλόμενος έν όμονοίαι τήμ πόλιν είναι Φιλοκλής 
βασιλεύς Σιδονίων..: IG, XII V2, 870, 10-11, όπου περιγράφεται ή κρίση τών δικαστών 
καί οί προσπάθειες συμφιλιώσεως τών δύο μερών: βουλόμενοι τό πολίτευμα κατ[α- 
στήσαι ε]1ς [ό]μ[ό]νοιαν J. Bousquet-Ph. Gauthier, δ.π., σ. 12 στ. 9-10' για τήν έρμηνεία 
τοϋ όρου πολίτευμα ώς πολιτικό σώμα (corps civique) βλ. L. Robert, Noms indigènes, Πα
ρίσι 1963, σσ. 476, 477 σημ. 2· ίδ., Xenion, σσ. 776-777- J. καί L. Robert, Claros I, Παρίσι 
1989, σ. 93' Ph. Gauthier, Πρακτικά, σσ. 84, 103-104.

203. Βλ. Ph. Gauthier, Symbola, σ. 346- ίδιου, «Les rois hellénistiques et les juges 
étrangers», Journal des Savants, Ίούλιος-Δεκέμβριος 1994, σ. 165’ L. Robert, Ξένιον, σ. 776' 
Fernand de Visscher, Les édits d’Auguste, Λουβέν-Παρίσι 1940, σσ. 126-127.

204. Βλ. D. Magie, Roman Rule in Asia Minor, I, Πρίνστον-Νιού Τζέρσι 1950, σ. 648' 
Ph. Gauthier, Πρακτικά, σ. 103.
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Τιμές

Ή αιτούσα πόλη εξέφραζε τήν ευγνωμοσύνη της τόσο στην αντίστοιχη 
έκκλητο όσο καί στους δικαστές. Οί τιμές πού αποδίδονταν στην πατρίδα 
των μεταπέμπτων καί στό δικαστήριο ήσαν πολύμορφες καί δικαιολογούν
ταν άπό τήν ικανοποίηση για τα αποτελέσματα τής δικαιοσύνης πού άπένε- 
μαν. Οί τιμές αυτές θεωρούνται αξιαι άμφοτέρων τών πόλεων ή άξίως τής 
έγχειριζομένης αυτών πίστεως, αποτελούν δέ στοιχείο διπλωματίας των 
καλών σχέσεων, αφορμή για τή διαφύλαξη καί περαιτέρω σύσφιγξη των 
σχέσεων των δύο πόλεων.205

Δύο ήσαν οί κατηγορίες τών τιμών:
Στήν πρώτη, πού αφορά τόσο τούς δικαστές καί τό γραμματέα όσο καί 

τήν πατρίδα τους, περιλαμβάνονται κυρίως ό έπαινος καί ό στέφανος,206 
χρυσός για τήν πόλη καί τούς δικαστές, από κλαδιά για τό γραμματέα. Ση
μειώνεται ότι σέ τιμητική επιγραφή τής Μυτιλήνης γιά τις Ερυθρές καί 
Έρυθραίους δικαστές, αποτελεί τή μοναδική μέχρι στιγμής, μαρτυρία όπου 
ό έπαινος καί ό χρυσός στέφανος άπονέμονται καί στό δικασταγωγό.207

Στή δεύτερη κατηγορία ανήκουν ή απονομή στους δικαστές διαφόρων 
προνομίων: ή απονομή πολιτείας, τά δικαιώματα τής προξενιάς, ευεργε
σίας, προεδρίας στό θέατρο καί τούς αγώνες, τά προνόμια να εισέρχονται 
σέ βουλή καί δήμο πρώτοι μετά τά ιερά, να μήν προσφέρουν σπονδές, ή 
παροχή ατέλειας καί ασυλίας, έγκτηση γής, οικίας, έγγραφή σέ φυλή, δήμο 
καί γένος, ανάθεση τού άδριάντα, πρόσκληση στό πρυτανείο, μετουσία ό
σων καί τοΐς άλλοις μέτεστι, δηλαδή δικαίωμα συμμετοχής σ’ όλες τις δρα
στηριότητες τών έντοπίων πολιτών208 πού αποτελούν καί ένα άπό τά στοι-

205. Βλ. IG, XII 9, 4, 4-6' IG, 92, 508, 5-7· IG, XII 5, 869, 47-51· Ι.ν. My/asa, 631, 15-17· 
634,6-8- Ι.ν. Iasos, 80.8-10' Ι.ν. Smyrna,579, 11-12, 14-16,20-22-580, 13-15' 582,5-9' 583, 11- 
12, 14-16· Ι.ν. Erythrai, 117, 7-11· 506, 3-6· Ι.ν. Ilion, 51, 12-14· Ι.ν. Assos, 8, 6-10, 13-15, 30- 
32· IG, XII V2, 870, 4-7· IG, XII V, 722, 47-50' Delphinion, 152 B 33-35, C 72-75' 154, 8-11‘ 
Ι.ν. Magnesia, 15 a, 17-19-90, 17-18- 101, 11-12, 14-15, 17-21· Ι.ν. Priene, 49,2-4· 47,23-26· 50, 
6-7, 10-12, 16-21· 53, 32' 54,28-30, 60-62' 60,2,20-21· 61,24-27.

206. Βλ. ενδεικτικά CIG, II, 3568', 33-39· Ι.ν. Priene, 50, 16-17, 21-23- Ph. Gauthier, 
Nouvelles Inscriptions de Sardes II, Γενεύη 1989, σ. 122: «L’obtention de “couronnes”, dans 
les cités où les juges ont séjourné et siégé, est chose si connu que tout commentaire en est 
inutile».

207. Βλ. Ι.ν. Erythrai, 122, 12-14.41-45.
208. Βλ. Delphinion, 152 C 89-92: έμμεναι δέ αϋτοις καί πολίταις ... καί προξένοις ... 

[ε\φοδον έπί τε βόλλαν καί δάμον μετά τά ιερά πρώτοισι καί εϊσπλουν καί έκπλουν καί 
έμ πολέμωι καί έν είράναι (άσύλεί) άσύλι καί άσπόνδι...· Ι.ν. Priene, 8, 34-41: είναι δέ 
αύτούς καί προ[ξ]ένους καί εύεργέ[τα]ς το[ϋ δήμου τοϋ ΓΡριηνέων, δεδόσθαι δέ αϋτοΐς 
καί άτέλειαν ώ[ν αν είσάγωντ]αι ή έξάγωνται εις τον ίδιον οίκον καί εΐσπλον[ν καί 
εκπ]λονν άσυλεί καί άσπονδεί καί έμ πολέμωι καί έν είρήν[ή]ι κ[αί έφοδο]ν έπί τήν
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χεια πού απαρτίζουν την ίσοπολιτεία,209 καί ή παροχή άπό τήν πόλη κάθε 
φιλανθρωπίας, δποτε αυτοί τήν έπεσκέπτοντο.210 Οί τιμές αυτές οί όποιες 
ενίοτε κληρονομούνται,2" αποτελούν έκφραση ευαρέσκειας καί εύγνωμοσύ- 
νης σ’ όσους συνέβαλαν στήν επίλυση των δικαστικών προβλημάτων.

Ή απόδοση τιμών γίνεται κατά τήν ελληνιστική περίοδο, φαινόμενο αρ
κετά διαδεδομένο. Ή απονομή τού δικαιώματος τού πολίτη, ή προξενιά καί 
ή άσυλία άπονέμονται σέ άτομα από άλλα κράτη άκόμη καί σέ όλόκληρες 
πόλεις ή λαούς.212

Τό ίδιο ψήφισμα καθόριζε άφ’ ενός τα αρμόδια όργανα είτε γιά τήν ε
φαρμογή213 είτε γιά τήν άναγγελία τιμών.214

βο[ν]λήν [καί] τον δήμον, έά[ν] του δέωνται, π[ρώτοις μ[ετά τά ιερά, καί προεδρ[(\α[ν\ 
έν το[ΐ\ς άγώ[σ]ι καί έμ πρυτανε[ίωι κ]αί έμ Πανιωνίω[ι] σίτ[η]σιν κα[ί] γ[ής κ]αί οικίας 
εγκτησιν καί ιερών [κ]αί άρχείωμ μετουσίαν ώ[γ κ]αί [οί Πρ]ιηνείς μετέχουσιν ...· Ι.ν. 
Assos, 8, 18-19: καί έπικληρώσαι αυτόν [έ]πί φυλήν καί δήμον ...· Μ. Schede, δ.π., στ. 27- 
29: καί έπικληρώσαι αύτούς έπί τε φυλήν καί χιλιαστόν καί έκατοστύν καί γένος καθότι 
καί τούς άλλους Σαμίους...· Ph. Gauthier, δ.π., ο. 114, 11-12: στεφανώσαι αυτόν χρυσώι 
στεφάνωι καί είκόνι χαλκήι. Άπό τό ψήφισμα αυτό πού χρονολογείται κατά προσέγγιση 
τό πρώτο ήμισυ τού ΙΙου αί., προκύπτει άπό τον καθηγητή Gauthier δτι ò Ηλιόδωρος 
ήταν λαμπρή προσωπικότητα διότι (σ. 119): «en tout cas, l’érection d’une statue restait à 
cette époque un honneur assez rare; cela laisse préjuger de l’importance des services rendu par 
Héliodôros».

209. Βλ. G. Ténékidès, Droit International dans la Grèce des cités, Leude, χ.χ., σ. 539 σημ. 2.
210. Βλ. Ι.ν. Smyrna, 579, 28-30-582, 17-21 · IG, XII V2, 870, 21-22' IG, 92, 507, 30-32· 

CIG, II, 2167c, 1-3, όπως έχει συμπληρωθεί άπό τό L. Robert, «Notes d’épigraphie hellé
nistique», Op. Min., I, σσ. 39, 42· IG, XII, 172, 41-45 συμπληρωμένο άπό τό L. Robert, 
«Notes d’épigraphie hellénistique», Op. Min., I, σ. 6.

211. Βλ. Ι.ν. Priene, 8, 41-42, τιμές άναφερόμενες σέ άπογόνους δικαστών δπως προ
ξενιά, εύεργεσία, άτέλεια, είσοδο σέ βουλή καί δήμο πρώτοι μετά τά ιερά, προεδρία σέ 
άγώνες, αίτηση σέ πρυτανείο, έγκτηση γης καί οικίας, μετουσία Ιερών 47, 19 (έπίσης για 
κατιόντες δικαστών) ή προξενιά καί ή πολιτεία. Στό 53, 28-29, 55-57 καθορίζεται δτι 
κληρονομείται τό δικαίωμα του πολίτη, καί ώς άρμόδια όργανα οί προστάτες πού όφεί- 
λουν να ένεργήσουν έν τοίς έννόμοις χρόνοις- 63, 22-24· Ι.ν. Magnesia, 90, 28-29· 101,28, 
32-33· 104, 13-14· Delphinion, 152 B 48' 152a, 3-4· 153,29-32· 154,22-24· Ι.ν. Assos, 8, 17-18· 
Ι.ν. Mylasa, 633, 3-4· Ι.ν. Smyrna, 579, 30-32, 60-61· 582, 21-24- D.W.S. Hunt, δ.π., σ. 46 στ. 
13-15, 27-28- Ι.ν. Iasos, 82, 59-60· 608, 26-27· Tit. Cal. 17 B 10-11· IG, % 507, 29- IG, 92, 508, 
10-13· IG, XII, 9, 4, 10· IG, XII 5, 869, 67-68· Didyma II, 487, 5-6· SEG, 38, 1061, ΙΟ
Ι.Bousquet-Ph. Gauthier, δ.π., σ. 14 στ. 25.

212. Βλ. F.W. Walbank, The Hellenistic World, Fontana 1981, σ. 148.
213. Βλ. Ι.ν. Priene, 53, 28-29, όπου οί προστάτες παρουσιάζουν σχέδιο ψηφίσματος 

γιά τήν άπονομή πολιτείας σέ δικαστή, γραμματέα καί τούς άπογόνους τους. Delphinion, 
152 A, 15-17: ή πρόσκληση στό πρυτανείο, στήν κοινή έστία τής πόλεως γίνεται άπό τόν 
πρύτανη καί τό βασιλέα. Didyma II, 487, 10-13: δπως δέ ά π[ροξ\ενία άναγραφή καί τό 
ψάφισμα έν τώι έμφανεί, καθ’ δν κα τρόπον [φαίν\ηται έπιτάδειον εϊμεν, έπιμέλειαν ποι- 
ήσασθαι τούς ένάρχο[υς} άρχοντας. Ι.ν. Mylasa, 633, 4-5, όπου οί έξεταστές όφείλουν νά 
άναγράψουν δηλαδή νά τοιχοκολλήσουν προσωρινά τά ψηφίσματα. Γιά τήν άναγραφή
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’Ιδιαίτερη σημασία είχε ή πρόσκληση των δικαστών καί τοΰ πρεσβευτή 
στο πρυτανείο214 215 216 καί ή συμμετοχή τους στις θυσίες μέ το ίερεΐον, εφέστιον 
ή ένέστιον.2'6

Οικονομικά Θέματα

Τα κείμενα πού άναφέρονται στο θεσμό τών ξενικών δικαστηρίων στή Μι
κρά ’Ασία, μάς κατατοπίζουν καί για τις απαραίτητες κατά τήν εφαρμογή 
τοΰ θεσμού διαδικασίες:

1) Ή κάλυψη τής διαβίωσης τών δικαστών άπό τή φιλοξενούσα πόλη πε- 
ριελάμβανε όπως ήταν φυσικό τά οδοιπορικά έξοδα τών ίδιων, τοΰ γραμμα
τέα τους καί τοΰ δικασταγωγοΰ πού ονομαζόταν πορήιον, μεθόδων ή εφό-

ψηφίσματος βλ. L. Robert, Hellenica, VII 188, 7: «il n'y est point question d'une stèle sur 
laquelle serait transcrit le décret. Il s’agit de cette exposition temporaire, par affichage, des 
documents publics»· IG, XII V, 722, 10-12, 40-42· IG, XII 3, 172, 45-47 καί συμπλήρωση τοΰ 
L. Robert, Op. Min., I, σσ. 6-7- I.v. Smyrna, 578, 8-10- 579, 29-32· 582, 21-24· I.v. Erythrai, 
122, 8-9, 37-38· Ph. Gauthier, Nouvelles Inscriptions de Sardes II, a. 114, στ. 11-13, οί στρα
τηγοί στεφανώνουν τον Ηλιόδωρο μέ χρυσό στέφανο καί χάλκινη εικόνα καί μεριμνούν 
για τήν άναγραφή τού ψηφίσματος. Στην προκειμένη περίπτωση άσχολοϋνται μέ τήν 
έκτέλεση τοΰ ψηφίσματος. Γενικά για τις άρμοδιότητες τών στρατηγών βλ. Ph. Gauthier, 
δ.π., σ. 119.

214. Στήν πλειοψηφία τών κειμένων ώς άρμόδιος άναγγελίας τών τιμών όρίζεται ό 
άγωνοθέτης, όπως στις έξης περιπτώσεις: I.v. Priene, 8, 30-32· 44, 22-23· 47, 15-16· 53, 69- 
70· 54, 64-66· 59, 22-24· 60, 15-16· 61,20-2Ρ 63, 12-13· I.v. Magnesia, 15b, 12-13- I.v. Mylasa, 
632, 28-29· I.v. Kyme, 2, 12-14· I.v. Ilion, 51,9, 15-16· I.v. Assos, 7, 19-20, 26-29· 8, 20-2P I.v. 
Erythrai, 112, 1-3· 122,45-46· I.v. Smyrna, 579, 17-18, 24-25· 582, 1-3, 12-13· I.v. Iasos, 80, 16- 
19· 83, 20-22· 608, 19-20· 609, 17-18- I.v. Lampsakos, 33,20-23- Ά.Π. Στεφάνου, δ.π., σ. 141, 
στ. 18-19' IG, XII 3, 172, 27, 36-37 καί συμπληρώσεις άπό τό L. Robert, «Notes d’epigra- 
phie hellénistique», Op. Min., I, σ. 6· Herzog, Koische Forschungen und funde, Λιψία 1899, σ. 
190, 4-6· Delphinion, 152a, 7-8. Ειδικά για τήν επιγραφή Delphinion, 152,46-48, στό σκέλος 
πού άναφέρεται στις τιμές πού προσφέρει ή Μήθυμνα στούς Μιλήσιους δικαστές, τήν 
έπιμέλεια τής άναγγελίας τών στεφάνων τήν είχαν οί στρατηγοί (όπως καί στό Ι.ν. 
Lampsakos, 34, 27-28)· στό τμήμα πού προέρχεται άπό τήν Έρεσό, ή άναγγελία γίνεται 
άπό τόν κήρυκα (στ. 77-78, 83) μέ τήν έπιμέλεια τοΰ χοροστάτη όταν αύτή γίνεται κατά 
τή διάρκεια τών Διονυσείων ή τού γυμνασίαρχου για τά Πτολεμαίεια καί τά Ηράκλεια 
(στ. 88-89). Γιά τήν άναγγελία τών στεφάνων φροντίζουν οί τιμοΰχοι: I.v. Mylasa, 634, 
18-19· ό γραμματέας στήν I.v. Magnesia, 101, 33-34- στήν IG, XII 5, 869, 59-62 ή άναγόρευ- 
ση τών τιμών καί τών στεφάνων γίνεται άπό τόν άρχοντα πού έχει δρισθεΐ έκεινο τό 
χρόνο. Στήν έπιγραφή πού άναφέρεται στό άρθρο τών J.Bousquet-Ph. Gauthier, δ.π., σ. 
14, στ. 24-27 ώς άρμόδιοι άναγορεύσεως στούς καθ’έτος γυμνικούς άγώνες άναγορεύον- 
ται οί πρόβουλοι.

215. Βλ. I.v. Ilion, 51, 16-18· Delphinion, 152 A 15-17, C 100-101.
216. Βλ. L. Robert, «Décret de Parion», Op. Min., I, σσ. 92-94 καί τις έκει σημειώσεις.
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δίον,217 ενώ μια μόνο επιγραφή κάνει λόγο για μισθοδοσία δικαστηρίου.218 
Επίσης επιβαρυνόταν:

2) Τίς δαπάνες διαμονής, όπως προκύπτει από έπιγραφή τού 2ου π.Χ. 
αί., τή συνοδεία κατά την επιστροφή στό κράτος τους, δεδομένου ότι προ- 
βλέπονται συμπαραπομποί, ώς εγγύηση τής άσφαλοΰς μεταφοράς τους.219

3) Τήν προσφορά ξενίων σέ δικαστές.220 Ξένια όμως έδίδοντο, όπως συ
χνά είδαμε καί άπό τήν έκκλητο πόλη στούς πρεσβευτές πού τής διεβίβαζαν 
τίς τιμητικές αποφάσεις τής πατρίδας τους.221

4) Τα έξοδα των ταφικών τελετών, σέ περίπτωση πού ό δικαστής άπε- 
βίωνε στήν αιτούσα πόλη πριν ολοκληρώσει τήν άποστολή του.222

Επίλογος

Άπό τήν ανάλυση τού θεσμού πού επιχειρήσαμε συμπεραίνονται:
Α) Στό νομικό πεδίο:
ΟΙ ξένοι δικαστές άπετέλεσαν συνήθη νομική πρακτική εύρέως διαδεδο

217. Βλ. γιά τή χρήση τού όρου μεθόδων άντί έκείνου έφόδων, L. Robert, «Etudes 
d’épigraphie hellénistique», Op. Min., II, σ. 1182· ίδ., «Notes d’épigraphie hellénistique», Op. 
Min., I, σ. 92· Ι.ν. Prìene, 63, 32' Delphinion, 152 A, 6-8, 11-14, C 102-103, 104-6. Έξοδα με- 
ταβάσεως δικαιολογούσαν καί στό δικασταγωγό, δπως προκύπτει άπό τούς στ. 104-106. 
’Εφόδιο σέ δικαστή μαρτυρειται σέ: Μ. Schede, δ.π., σ. 23, στ. 43-44. Για το Ιδιο θέμα βλ. 
D.W.S. Hunt, δ.π., σ. 46, στ. 35-36- Ι.ν. Lampsakos, 34, 37-38· Ι.ν. Smyrna, 579,43-44.

218. Βλ. G. Deschamps-G. Cousin, «Inscriptions du temple de Zeus Panamaros», BCH 15 
(1891), σσ. 200-201.

[....... Άπ]φίου κζ άπλώς καί φιλο-
τί]μως, καί μετά πάντα τά τής άρχιε- 
ρωσύνης άναλώ[μ]ατα δούς τή πα- 
τρίδί μισθοδοσίαν ξενικού 
δικαστηρίου άργυρίου ( ' σ· καί στρώ- 
σας λευκολίθφ έν τή άγορμ πό- 
δας αφ, καθώς καί τά κυρωθέν- 
τα περί αύτών ψηφίσματα δηλοί, 
ένγεγραμμένος τοΐς δεκαπρώτοις 
ώς έπηνγείλατο. Νεωκ[ό]ρος Θρα
σών Ίεροκλέους Λέων- Ίε.
219. Βλ. Delphinion, 152 A, 14-15, C 94-95- Ι.ν. Magnesia, 15 b, 24-26· Ι.ν. Kyme, 2, 9· Ι.ν. 

Iasos, 608, 32-34· IG, XII V, 722, 16-18· D.W.S. Hunt, δ.π., σ. 46, στ. 37-39- Ά.Π. Στεφάνου, 
δ.π., σ. 141, στ. 19-21.

220. Βλ. IG, XII V, 722, 15-16- IG, 92, 508, 18-19- Ι.ν. Kyme, 2, Τ Ι.ν. Iasos, 608, 31-32- 
Deiphinion, 152 C, 102-104· Ι.ν. Magnesia, 101,48-49· Γιά τά ξένια βλ. P.J. Rhodes, «Ξένια 
andArìJtvov in the Prytaneum», ZPE 57 (1984), σσ. 193-199.

221. Βλ. l.v. Prìene, 49, 10-11-53, 74-75- 54, 69-70· Ι.ν. Magnesia, 15 b, 22- 101,81-82.
222. Βλ. J. Martha, «Inscription métrique de Paros», BCH 6 (1882), σσ. 247, 248.
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μένη στήν όποια προσέφευγαν οί ελληνικές πόλεις. Ώς αποδείξεις παρατί
θενται πολυάριθμες σχετικές επιγραφές, ή χρήση τού ενεστώτα χρόνου 
όταν άναφέρεται σέ τέτοιας μορφής δικαστήρια223 (έν τοΐς πεμπομένοις δι- 
καστηρίοις) καί ή περιγραφή τών άποδιδομένων τιμών καί προνομίων. Οί 
τιμές καί τα προνόμια αυτά δέν ευνοούσαν απλώς τις διεθνείς σχέσεις, ού
τε συνιστούσαν μόνο έκφραση ευγνωμοσύνης για τήν ευθυκρισία τών δικα
στών αλλά είχαν καί χαρακτήρα κινήτρου για τούς λειτουργούς πού θά 
εκαλούντο μελλοντικά να άπονείμουν δικαιοσύνη, γνωρίζοντας ότι ή α
ρωγή καί ή αρετή τους θά έκτιμώντο δεόντως.224 Επίσης ή πρόσκληση ξέ
νων δικαστών αποσοβούσε τόν κίνδυνο υποκειμενικότητας καί δωροδο
κίας,225 αν καί δέν αποκλείονται παρόμοιες τάσεις, οπότε οί κατηγορούμε
νοι παραπέμπονταν σέ δικαστήριο όρισμένο άπό τούς πολίτες.

Ή εφαρμογή τών τοπικών νόμων τών πόλεων όπου κρινόταν ή δια
φορά έκανε τούς δικαστές γνώστες τών εσωτερικών δικαίων τών ελληνικών 
πόλεων226 καί ιδιαίτερα όσους ασκούσαν αυτά τά καθήκοντα κατά τακτά 
διαστήματα καί σέ περιοχές απομακρυσμένες. Δέν αποκλείεται άλλωστε οί 
βασικοί κανόνες δικαίου227 τών πόλεων υποδοχής καί αποστολής να δια
πνέονταν άπό τό ίδιο πνεύμα, άν μάλιστα ληφθοΰν ύπ’ όψη οί δεσμοί συμ- 
μαχίας πού διατηρούσαν. Ή κινητικότητα καί ή ευρύτητα πνεύματος τών 
δικαστών, πού παρατηρεΐται κατά τούς ελληνιστικούς χρόνους, οδήγησε 
στή διείσδυση στοιχείων τού ενός τοπικού δικαίου στό άλλο, καί κυρίως

223. Βλ. Ph. Gauthier, Nouvelles Inscriptions de Sardes II, σ. 113-114, 122: «L’emploi du 
présent et la mention, sans plus de précision, des “autres cités” montrent qu’au moment où le 
décret fut adopté, l’envoi de juges par les Sardiens au dehors n’était pas considéré comme un 
fait exceptionnel, ni comme un fait nouveau».

224. Βλ. I.v. Priene, 8, 12-15· 42-45· 50, 10-15' 53, 13-17, 34-36, 60-6L 54, 12-15, 31-33, 
55-56· 59, 12-13· 61, 12-14· 63, 21-22- I.v. Magnesia, 101, 16-17, 49-51· Delphinion, 154. 5-7· 
D.W.S. Hunt, δ.π., σ. 46, στ. 19-22, 39-41· L. Robert, «Décret de Lébédos», Hellenica 11-12, 
σ. 205, στ. 18-2L Ιδ., δ.π.. σσ. 210-211, στ. 13-15· CTG, 3184, 10-15· IG, Xll 5, 869, 68-69 
καί ή συμπλήρωση πού πρότεινε ò L. Robert, «Etudes d’épigraphie grecque», Op. Min., II, 
σ. 1182- IG, XII V2, 870, 12-14· IG, XII V, 722, 52-53, 58-60· IG, 92, 508, 27-30· I.v. Ilion. 51, 
18-19· CTG, II, 3568', 31 έπ.· I.v. Iasos, 75, 12-13· 78, 11-15- 82,46-50· 608, 14-17· 609, 10-1 L 
I.v. Erythrai, 117, 7-14· 122,27-31· 506, 10-15· I.v. Assos, 7, 2-5· 8, 10-12· I.v. Smyrna, 579, 12- 
14-580, 11-12-582, 13-15-583, 12-14· I.v. Kyme, 2, 1-2· Ph. Gauthier, δ.π., σσ. 113-114 στ. 
10-11· J. Bousquet-Ph. Gauthier, δ.π., σ. 14 στ. 33-35.

225. Βλ. D. Magie, δ.π., σσ. 113· Ph. Gauthier, «Les Rois hellénistiques et les juges 
étrangers», Journal des Savants, Ίούλιος-Δεκέμβριος 1994, σ. 165. L. Robert, «L’épigra
phie», Op. Min., V, σ. 80' Am. Hauvette-Besnaut- M. Dubois, «Antiquités de Mylasa II Inscri
ptions», BCH 5 (1881), σ. 102, 7, 3-4: [ ...εγδιχος δέ ϋπ\δ τοϋ δήμου κατασταθείς κατά 
τών φθειράντων τά ξενικά δικαστήρια..., σχόλια σσ. 103-104.

226. Βλ. L. Robert, Ξένιον, σ. 777.
227. Βλ IG, XII 9, 4, 6-7: άνενεώσαντο δέ κα[ί] έν τή βουλή καί τφ δήμφ καί έδί- 

δα[ξαν τ]ά άρχή[θεν υπάρχοντα] ταΐς πόλεσιν προς άλλήλας συγγενικά δίκαια.
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σ’ εκείνο τής πόλεως τών ξένων δικαστών, καταλήγοντας στην ενότητα του 
ελληνικού δικαίου.228 Τήν περίοδο αυτή οί μετάπεμπτοι προσκαλούνται η 
διατάσσονται άπό τούς ίδιους τούς μονάρχες.229

Β) Στον πολιτικό τομέα:
Ή λειτουργία των ξενικών δικαστηρίων είναι συνυφασμένη μέ τήν πα

ρακμή τών αντιστοίχων τοπικών. Ή παρακμή αύτή αντανακλά τήν ταρα
χώδη πολιτική ζωή καί τήν φθίνουσα πορεία τών δημοκρατικών θεσμών 
καθώς όπως εύστοχα έχει παρατηρηθεί, ή απονομή τής δικαιοσύνης αποτε
λούσε έκφραση τόσο τής κυριαρχίας τής πόλεως όσο καί τής ιδιότητας τού 
πολίτη.230 Τα μετάπεμπτα δικαστήρια έχουν σκοπό τή λύση ή επίλυση τών 
διενέξεων μεταξύ πολιτών, ένέργειες πού συνέβαλαν στήν επαναφορά τής 
όμαλότητας καί, σύμφωνα μέ τούς συντάκτες τών σχετικών ψηφισμάτων, 
τού δημοκρατικού πολιτεύματος.231 Οί δικαστές αύτοί οί όποιοι, δταν δεν 
έπιτελοΰσαν δικαστικά καθήκοντα, εμφανίζονται ώς φορείς πολιτικών ή 
άλλων εξουσιών,232 συνιστοΰν τήν έσχατη λύση στήν απονομή δικαιοσύνης, 
διότι παρά τή γεωγραφική έκταση τής εφαρμογής τού θεσμού αύτού σ’όλο 
τόν ελληνικό χώρο, πόλεις τών οποίων ή πολιτική καί δικαστική ζωή παρέ- 
μειναν εύρωστες, κατ’έξοχή ή ’Αθήνα καί ή Ρόδος, δεν τόν υιοθέτησαν. 
’Αναλυτικότερα, στή μέν πρώτη περίπτωση ή απουσία μεταπέμπτων δικα
στών όφείλεται στό ενδιαφέρον τών πολιτών γιά τήν πατρίδα τους καί 
στήν άποφυγή σοβαρών άνοικτών συγκρούσεων μεταξύ συμπολιτών στή 
Ρόδο, ή ισορροπία πού εξασφάλιζε τό καθεστώς καθώς επίσης ή οικονο
μική εύρωστία τήν όποια έγγυώντο ή άνθηση τού εμπορίου καί τής ναυτι
λίας, δεν δημιουργούσαν αφορμή γιά επίκληση μεταπέμπτων.233

228. Βλ. Ί. Βελισσαροπούλου-Καράκωστα, Θεσμοί τής άρχαιότητας, σ. 212: «σέ τε
λική ανάλυση, ή κατάρτιση συμβάσεων δικαστικής άρωγής (σύμβολα) καί ό θεσμός των 
ξένων δικαστών συνετέλεσαν στήν εναρμόνιση τών τοπικών έλληνικών δικαίων, τουλάχι
στον όσον αφορά τόν τομέα τοϋ δικονομικοϋ δικαίου»· L. Robert, Ξένιον, σσ. 778, 779' 
F.W. Walbank, δ.π., σσ. 144-145' Ό Μ. Rostovtzeff, The Social and Economic History of the 
Hellenistic World, τόμ. 2, ’Οξφόρδη 1941, σ. 1114, υποστηρίζει ότι ή ένοποίηση τών δι
καίων δέν είναι τεκμηριωμένη άπό γεγονότα: «The practice of the courts, especially that of 
the foreign judges, may have led to some unification of civil law, but this is a mere conjecture, 
unsupported by any facts».

229. Γιά τήν πρόσκληση δικαστών άπό τούς βασιλείς βλ. F.W. Walbank, δ.π., σ. 144· 
V. Ehrenberg, The Greek State, Λονδίνο 21969, σ. 218· N. Lewis, Life in Egypt under Roman 
Rule, ’Οξφόρδη 1983, σσ. 186-187.

230. Βλ. Ph. Gauthier, Πρακτικά, σ. 103.
231. Βλ. L. Robert, «L’épigraphie» Op. Min., V, σσ. 80-8 l· Ph. Gauthier, Symbola. Les 

étrangers et la justice dans les cités grecques, Νανσί 1972, σσ. 345-46.
232. Βλ. Ph. Gauthier, Nouvelles Inscriptions de Sardes II, σσ. 118, 119, 124.
233. Βλ. L. Robert, Ξένιον, σ. Ill· Ph. Gauthier, Πρακτικά, α. 103: «Dans les deux pre

mières (έννοειται τής ’Αθήνας καί τής Ρόδου), la permanence et l’efficacité des tribunaux civi
ques tirés au sort va de pair avec l’enracinement ancien de la démocratie et avec la paix sociale».
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Τα κείμενα πού έχουμε μέχρι τώρα στή διάθεσή μας, αν καί ανέρχονται 
σέ δεκάδες, δέν άρκοϋν για να φωτίσουν έπαρκώς το τεράστιο θέμα τών 
ξένων δικαστών στή Μικρά ’Ασία. Μια σημαντική πτυχή τού θέματος είναι 
ή διαδικασία πού προηγείτο τής αίτήσεως δικαστηρίου κατά τή διάρκεια 
τής όποιας έλαμβανόταν ή απόφαση να ζητήσει ή πόλη δικαστές άπό κά
ποια άλλη άντίστοιχη.234 Δυστυχώς, ή πτυχή αυτή όπως καί πολλές άλλες 
παραμένει σκοτεινή. Οί πληροφορίες αυτές θά ήταν χρήσιμες για νά κρί
νουμε τήν εσωτερική οργάνωση τών πόλεων καί κυρίως τόν άκριβή ρόλο 
τών οργάνων πού ήταν επιφορτισμένα μέ δικαστικές αρμοδιότητες. Επι
πλέον θά αντλούσαμε στοιχεία για τήν κατάσταση πού επικρατούσε εν γέ- 
νει στον τομέα τής άπονομής τής δικαιοσύνης στις πόλεις πού είχαν προ- 
σφύγει στα ξενικά δικαστήρια.

Είναι καί αύτό τό ζήτημα τών ξένων δικαστών, ένα άπό τά πολλά τής 
αρχαιότητας, γιά τά όποια περιμένουμε περισσότερες πληροφορίες άπό νε
ότερα επιγραφικά εύρήματα.

234. Βλ. L. Robert, Ξένιον, ο. 770.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

* (άριθμός μέ άστερίσκο) = άποστέλλουσα πόλη 
1, 2 ... = αΐτούσα πόλη 
X = άγνωστη άποστέλλουσα πόλη 
Ψ = άγνωστη αιτούσα πόλη
8Χ = άριθμός μέ X δηλώνει έλευση δικαστή άπό άγνωστη πόλη καί ταυτόχρονη άφιξη 

δικαστών (μέ τον ίδιο προορισμό άπό άλλες, γνωστές πόλεις)
Άδραμύττιον (50)
Αίγαί (17*)
Άλάβανδα (49)
’Αλεξάνδρεια Τρωάδος (9)
’Αλικαρνασσός (58*)
•Άνδρος (50*, 57*)
Άντανδρος (4*)
’Αντιόχεια Μαιάνδρου (29)
Άντισσα (άναγράφεται χωρίς άριθμό)
Άσσος (3*, Ψ)
’Αστυπάλαια (6*, 8*)
’Αττάλεια (37*, 54*)
’Αφροδίσιας (52*)
Βαργύλια (2, 39, 40, 47)
Βοιωτών κοινόν (59)
Βυζάντιον (18)
Γόννοι (44)
Δήλος (41*)
Δημητριάς (61)
Έρεσός (12*, 17, Ψ)
’Ερέτρια (19)
Έρυθραί (10, 29*, Ψ, 30, 31*, 32*, 34, 43*, 52, 53, 54, 55, 56)
Θάσος (7*)
Θήρα (42)
Ίασός (15, 26, X, 21*, 28*, Ψ, Ψ)
Ίλιον (41)
Κάλυμνος (27)
Κάρυστος (49*)
Καΰνος (23*, 24*)
Κέος (42*)
Κίος (38*)
Κνίδος (20, 21*)
Κολοφών (14, 28, 51)
Κύμη (40*)
Κώς (Ψ, 30*, 41*)
Λάμψακος (Ψ, 51*, 57*)
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Λαοδίκεια έπί Λύκψ (16)
Λάρβηνα (46)
Λέβεδος (33)
Μαγνησία Μαιάνδρου (1, 20*, 46*, 61*)
Μαγνησία Σιπύλου (38)
Μήθυμνα (17)
Μήλος (5*)
Μίλητος (17*, 18*. 19*. 25*. Ψ, 44*, 45*, 58*)
Μύλασα (31, Ψ, 35*, 37. Ψ, 60)
Μύνδος (58*)
Μυτιλήνη (43)
Νάξος (57*)
Ξάνθος (55*)
ΙΙάριον (11, 12)
Πάρος (41*, 60*)
ΙΙάταρα (X)
Πέλται (4)
Πέργη (5)
Πίναρα (άναγράφεται χωρίς άριθμό)
Πριήνη (1*, 2*, 8, 8Χ, 9*. 10*. 11*. 13*. 14*, 15*, 16*, Ψ) 
Ρόδος (26*. 41*, 59*)
Σάμος (17*, 33*. 47*, 58)
Σάρδεις (Ψ)
Σίδη (53*)
Σκήψις (Ψ)
Σμύρνη (6, 7, 21, 22*, 23, 24. 25)
Στρατονίκεια (3, 22, 36)
Στράτος (45)
Τελμεσσός (άναγράφεται χωρίς άριθμό)
Τένεδος (32)
Τέος (39*)
Τήνος (34*. 36*, 48*)
Τλώς (56*, X)
Τράλλεις (35, 48)
Φώκαια (8*)
Χίος (13, 57)
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