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Σνκέαο Κιαζηθήο Φηινινγίαο, Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ. 

 

ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ:  

ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΟ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΓΙΚΑΙΟ 
 

ηνπο θόιπνπο ελόο «νίθνπ» νη αλζξώπηλεο ζρέζεηο ξπζκίδνληαη από έλα 

μερσξηζηό ζύλνιν θαλόλσλ δηθαηηθνύ ραξαθηήξα, ην ιεγόκελν Αηηηθό νηθνγελεηαθό 

θαη θιεξνλνκηθό δίθαην. Έλαο από ηνπο ηξόπνπο θιεξνλνκηθήο δηαδνρήο ζηελ 

θιαζηθή Αζήλα ήηαλ ε εμ αδηαζέηνπ δηαδνρή. Απηή είρε άκεζε ζπλάξηεζε κε ηελ 

πξνηεξαηόηεηα ησλ αλδξώλ ζε ζύγθξηζε κε ηηο γπλαίθεο θαη ηελ πξνηίκεζε ησλ εθ 

γόλσλ ζε ζύγθξηζε κε ηνπο εθ πιαγίνπ
1
, ηελ ζρέζε δειαδή αγρηζηείαο

2
. Από ηελ 

άιιε, ε εθ δηαζήθεο θιεξνλνκηθή δηαδνρή αθνξνύζε ηνπο Αζελαίνπο πνπ δελ είραλ 

γλήζην γηό. Οη ίδηνη κε βάζε ην λόκν ηνπ όισλα απέθηεζαλ ην δηθαίσκα λα 

επηιέγνπλ ηνλ θιεξνλόκν θαη ζπλερηζηή ηνπ νίθνπ ηνπο, κέζσ ηεο πηνζεζίαο θαη ηεο 

δηαζήθεο
3
. Έηζη, νπζηαζηηθά ζηακαηά ε αλαγθαζηηθή δηαδνρή από ηνπο ζπγγελείο, ηε 

ζέζε ηεο νπνίαο αλαιακβάλεη ην λνκνζεηηθό πιαίζην ηεο ηερλεηήο ζπγγέλεηαο. Σέινο, 

ην δίθαην ηεο θιαζηθήο Αζήλαο κεξίκλεζε ζρεηηθά κε πνιιαπιά ζέκαηα πεξί 

θιεξνλνκηάο, όπσο κεηαμύ άιισλ, ε αθπξόηεηα ησλ δηαζεθώλ θαη ε δηεθδίθεζε 

θιεξνλνκηάο από ηνπο εθ πιαγίνπ  ζπγγελείο. 

 

                                                           
1
 ρεηηθά κε ηελ εμ αδηαζέηνπ θιεξνλνκηθή δηαδνρή βι. πεξηζζόηεξα ζην Biscardi (2010) 200-203 

2
 ρεηηθά κε ηελ αγρηζηεία βι. πεξηζζόηεξα ζην MacDowel (1989) No. 1 pp. 10-21 

3
 ρεηηθά κε ηελ πηνζεζία κέζσ δηαζήθεο βι. πεξηζζόηεξα ζην Rubinstein (1993) 21-29 
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Ο ΙΑΙΟ ΚΑΙ ΣΟ ΑΣΣΙΚΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΓΙΚΑΙΟ 

 

εκαίλνπζα ζέζε ζηηο γλώζεηο καο γηα ην θιεξνλνκηθό δίθαην θαηαιακβάλνπλ 

νη ιόγνη ηνπ Ιζαίνπ. Αδηάξξεθηε θαη πνιπζήκαληε είλαη ε ζρέζε ηνπ ξήηνξα κε ην 

θιεξνλνκηθό δίθαην, ν πξώηνο ιόγνο ηνπ νπνίνπ ζα κειεηεζεί ζηελ παξνύζα έξεπλα. 

Ο ίδηνο απνηειεί κνλαδηθή πεγή ηνπ λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ ηεο επνρήο γηα πνιινύο 

από ηνπο θαλόλεο δηθαίνπ πνπ θηάλνπλ ζήκεξα ζηα ρέξηα καο θαζώο είρε εμαηξεηηθή 

αληίιεςε απηνύ ηνπ δπζλόεηνπ ζπζηήκαηνο ηεο Αζελατθήο λνκνζεζίαο. Ο 

Ιζαίνο ζπγθαηαιέγεηαη αλάκεζα ζηνπο δέθα θαιύηεξνπο ινγνγξάθνπο θαη νη 

ζσδόκελνη ιόγνη ηνπ αξηζκνύληαη ζηνπο δώδεθα. 

ηε κειέηε εηνύηε γίλεηαη πξνζπάζεηα, ώζηε λα επηηεπρζεί ε ηζνξξνπία 

αλάκεζα ζηα δεδνκέλα ηνπ Αηηηθνύ δηθαίνπ θαη ζηε ξεηνξηθή ηέρλε ηνπ 

Ιζαίνπ. Οη ιόγνη ηνπ απνηεινύλ πξσηνγελή πεγή γηα ην Αζελατθό δίθαην - 

εηδηθά ην θιεξνλνκηθό, ηηο ζπγγεληθέο ζρέζεηο θαη ηελ θνηλσληθή αζελατθή 

δσή. ε απηνύο απνηππώλεηαη ε ηειηθή πεξίνδνο κηαο κεηαβαηηθήο επνρήο, 

θαηά ηελ νπνία ν Ιζαίνο απνηειεί παξάδεηγκα κηαο επαγγεικαηηθήο δηθαληθήο 

ξεηνξηθήο, ε νπνία θαλεξώλεη ηηο ζπλήζεηεο ηεο αζελατθήο θνηλσλίαο. Η 

ξεηνξηθή ηνπ ηέρλε ππεξεηεί ηα θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα ηεο θνηλσλίαο αθνύ 

ππεξαζπίδεηαη ηα ζπκθέξνληα ελόο δηαδίθνπ, γηα απηό θαη επηδηώθεη, όρη 

ηπραία, ηελ απιόηεηα αλαδεηθλύνληαο ηελ αθέιεηα θαη ηελ αζσόηεηα ησλ 

πειαηώλ ηνπ. 

Δηδηθόηεξα, ν ιόγνο ηνπ Ιζαίνπ Πεπί ηος Κλεωνύμος κλήπος , εθθσλήζεθε 

θαηά ηε δηεμαγσγή δηθαζηηθνύ αγώλα γηα θιεξνλνκηθή ππόζεζε (δηαδηθαζία).    

ηε κία κεξηά ησλ δηαδίθσλ βξίζθνληαη νη  αληςηνί ηνπ Κιεσλύκνπ (έλαο εθ 

ησλ αληςηώλ είλαη θαη ν νκηιεηήο). Γηεθδηθνύλ ηελ πεξηνπζία ηνπ άηεθλνπ 

ζείνπ ηνπο, ηελ νπνία άθεζε κε δηαζήθε ζε θάπνηνπο ιηγόηεξν ζηελνύο 

ζπγγελείο ηνπ. Οη ελάγνληεο δελ ακθηζβεηνύλ ηε γλεζηόηεηα ηεο δηαζήθεο, 

αιιά επηθαινύληαη θαη ζηεξίδνληαη ζηε βνύιεζε ηνπ ζείνπ ηνπο γηα αθύξσζή 

ηεο. Δπηζπκία πνπ δελ πξόιαβε λα ηθαλνπνηήζεη ν Κιεώλπκνο πξηλ από ην 

ζάλαηό ηνπ, όπσο νη ίδηνη ηζρπξίδνληαη. 

ηνλ πξώην ιόγν ηνπ Ιζαίνπ ζπλαληώληαη πνιιαπιά δεηήκαηα, ηδηαίηεξνπ 

ελδηαθέξνληνο, πνπ ζα απνηειέζνπλ ηνλ ππξήλα ηεο παξνύζαο έξεπλαο. 

Μεηαμύ απηώλ, ζα πξνζεγγηζζεί ε ζεκαζία ηεο αγρηζηείαο ζηελ θιεξνλνκηθή 

δηαδνρή θαηά ηελ θιαζηθή επνρή, δήηεκα πνπ ζέηεη ν ίδηνο ν Ιζαίνο σο 

θεληξηθό άμνλα ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο  ηνπ. Ο ξήηνξαο ζηεξίδεη ηελ 

πεξίπησζε ησλ ελαγόλησλ κε έλα αιεζνθαλέο επηρείξεκα, πνπ ζηόρν έρεη λα 

θέξεη ηνπο δηθαζηέο πξν ηνπ παξαθάησ δηιήκκαηνο: έππεπε να αποθαζίζοςν 
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ςπέπ ηηρ διαθήκηρ ή ηηρ ζηενόηαηηρ ζςγγένειαρ και θιλίαρ;  

Παξάιιεια, εληζρύεη ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ αλαθεξόκελνο ζε 

ζέκαηα όπσο ε θεδεκνλία, ε πηνζεζία, ε δηαζήθε, ε αθπξόηεηα ησλ δηαζεθώλ, 

ε βνύιεζηο, ν ξόινο ησλ καξηύξσλ. Σα δεηήκαηα απηά πνπ αθνξνύλ ην 

νηθνγελεηαθό θαη θιεξνλνκηθό δίθαην ζα δηεξεπλεζνύλ ζηελ παξνύζα 

δηαηξηβή σο πξνο ηε ζεκαζία ηνπο ζηνλ παξόληα ξεηνξηθό ιόγν, ελώ 

παξάιιεια ζα πξνζεγγηζζνύλ εθ λένπ.  

Αθόκα ζα εμεηαζηνύλ ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε 

ηελ πξνβιεκαηηθή πνπ παξνπζηάδεηαη, θαηά ηελ εξκελεία ηνπ ξεηνξηθνύ 

ιόγνπ. Σέηνηνπ είδνπο ζεκεία - εξσηήκαηα είλαη, επί παξαδείγκαηη, ηα 

παξαθάησ: αλ ζθεπηόηαλ ινγηθά ή όρη ν Κιεώλπκνο όηαλ ζπλέηαμε ηε 

δηαζήθε θαη όηαλ δήηεζε λα θιεζεί ν άξρνληαο , - εάλ πξάγκαηη ν δηαζέηεο 

ήζειε λα θιεξνδνηήζεη ηα ππάξρνληά ηνπ ζηνπο αληςηνύο ηνπ, γηα πνην ιόγν 

δελ ην έθαλε αθνινπζώληαο ηε ζπλήζε θαηά ηελ επνρή δηαδηθαζία ηεο 

πηνζεζίαο, - γηαηί δελ κεξίκλεζε λα δηαθνξνπνηήζεη ηε δηαζήθε ηνπ λσξίηεξα 

θαη κόιηο ζην ηέινο ηεο δσήο ηνπ πήξε ηε ζρεηηθή απόθαζε. Δπίζεο, ζα γίλεη 

πξνζπάζεηα λα πξνζδηνξηζηνύλ  κε αθξηβέζηεξν ηξόπν ηα νλόκαηα ησλ 

αληηδίθσλ, ε θνηλσληθή ηνπο ζέζε θαζώο θαη νη ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο, 

δεηήκαηα πνπ παξακέλνπλ κέρξη ζήκεξα αζαθή. 

 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ 

 

Ωο πξνο ηε κεζνδνινγία ηεο ελ ιόγσ δηαηξηβήο, ζεσξείηαη ζεκαληηθό λα 

παξνπζηαζηεί κία ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ Αηηηθνύ νηθνγελεηαθνύ θαη 

θιεξνλνκηθνύ δηθαίνπ. Αλαιπηηθόηεξα, ζα δηεπθξηληζηνύλ νη θαλόλεο δηθαίνπ 

νη νπνίνη θαζίζηαληαη κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηελ θαηαλόεζε ηνπ λνκνζεηηθνύ 

πιαηζίνπ ηνπ Πεπί ηος Κλεωνύμος κλήπος . Σν θύξην ηκήκα ηεο έξεπλαο ζα 

αθηεξσζεί ζηελ αλάιπζε επηιεγκέλσλ πεγώλ, όπνπ ζηόρνο είλαη λα 

αλαδεηρηνύλ όζν ην δπλαηόλ θαιύηεξα ηα ζέκαηα ηνπ ζεσξεηηθνύ πεδίνπ, κε 

βάζε ηνλ πξώην ξεηνξηθό ιόγν ηνπ Ιζαίνπ. Η πξνζέγγηζε γίλεηαη 

θεηκελνθεληξηθά κε ηελ ππνβνήζεζε αξραίσλ πεγώλ, θαζώο θαη ηεο 

επξύηεξεο δηεζλνύο αξζξνγξαθίαο θαη βηβιηνγξαθίαο , πνπ ζπληεινύλ ζηελ 

πξόνδν θαη δηεθπεξαίσζε ηεο εξεπλεηηθήο πξόηαζεο .  

Σνηνπηνηξόπσο, ν θεληξηθόηεξνο ζηόρνο απηήο ηεο δηαηξηβήο θαζίζηαηαη, 

ελ ηέιεη, ε εθ ηνπ ζύλεγγπο αλάγλσζε ηνπ πξώηνπ ιόγνπ ηνπ Ιζαίνπ θαη ε 

αλάδεημε κηαο επηκειεκέλεο ζρνιηαζκέλεο έθδνζεο, ζηίρν πξνο ζηίρν. Η 

πξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο, ελ πξνθεηκέλσ , ζα γίλεη κε άμνλα ηε θηινινγηθή 

ζθνπηά, γεγνλόο πνπ ζεκαίλεη πσο ζα ζρνιηαζηεί θάζε αξάδα όρη κόλν σο 
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πξνο εξκελεπηηθά ζέκαηα πνπ έρνπλ αλαθεξζεί πξνεγνπκέλσο θαη αθνξνύλ 

ζε λνκηθά δεηήκαηα, αιιά θαη σο πξνο ζεκαληηθέο γηα ηελ εμέιημε ηεο 

ππόζεζεο γισζζηθέο παξαηεξήζεηο . πλάκα, ζην πιαίζην ηεο ζρνιηαζκέλεο 

έθδνζεο, ζα γίλεη νπζηαζηηθή πξνζπάζεηα Νενειιεληθήο απόδνζεο ηνπ 

πξαγκαηεπνκέλνπ ιόγνπ. 

Δπηπιένλ θαη παξάιιεια κε ηα παξαπάλσ, ζα εθηηκεζεί ην πξσηνγελέο 

πιηθό - θείκελα γξακκέλα ζε πάππξν, ραξηί θαη ζπλαθείο θνξείο γξαθήο πνπ 

παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ην ζέκα πξαγκάηεπζεο. Η κειέηε ηεο 

αξραίαο ρεηξόγξαθεο παξάδνζεο θαη ηνπ δεπηεξνγελνύο πιηθνύ ζα 

ζπληειέζεη, ζηελ πνηνηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ζηε ζπγγξαθή 

θξηηηθνύ ππνκλήκαηνο. 

θνπόο ηεο έξεπλαο είλαη ε ξεηνξηθή αλάιπζε ηνπ ιόγνπ απηνύ κε ηε 

ρξήζε ησλ κεζνδνινγηθώλ εξγαιείσλ. Ο ζρνιηαζκόο ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο 

ζα βαζηζηεί αλάκεζα ζε άιινπο ηξόπνπο θαη ζηελ Αξηζηνηειηθή Ρεηνξηθή 

Κξηηηθή. Σέινο, σο πξνο ηε δηαθεηκεληθόηεηα, θαζώο ε ζεσξεηηθή ζθεπή ηνπ 

Ιζαίνπ ζηεξίδεηαη αλακθηζβήηεηα ζε ζπγθεθξηκέλν λνκηθό πιαίζην , ην νπνίν 

ν ίδηνο έρεη κειεηήζεη θαη αμηνπνηήζεη θαη ζηνπο ππόινηπνπο ιόγνπο ηνπ, 

είλαη θπζηθό ε κεζνδνινγία ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο λα ζπκπεξηιάβεη ηε 

ζύλδεζε ησλ ζπλνιηθώλ αλαθνξώλ ηνπ ξήηνξα ζηνπο ιόγνπο ηνπ ζε θνηλά 

λνκηθά δεηήκαηα. 

 

ΠΡΩΣΟΣΤΠΙΑ 

 

Η πξσηνηππία ηνπ ζέκαηνο «Ο πξώηνο ιόγνο ηνπ Ιζαίνπ, Πεπί ηος 

Κλεωνύμος κλήπος, ηο Οικογενειακό και Κληπονομικό Γίκαιο  θαηά ηελ 

Κιαζηθή επνρή» έγθεηηαη, πξσηίζησο, ζην γεγνλόο όηη δελ ππάξρεη, κέρξη 

ηώξα, θάπνηα επεμεγεκαηηθή ζρνιηαζκέλε πξνζέγγηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ιόγνπ, ε νπνία αθελόο λα ηνλ κειεηά δηεμνδηθά, θαη αθεηέξνπ λα θσηίδεη θαη 

λα επαλεμεηάδεη ηηο εθθάλζεηο ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο θαη ηεο ζηξαηεγηθήο 

ηνπ ξήηνξα. Παξάιιεια, ε πξσηνηππία ηεο έξεπλαο δηαθαίλεηαη θαη από ηελ 

εμέηαζε ηεο ηζηνξίαο ηνπ Γηθαίνπ. Μέζσ ηεο θηινινγηθήο κειέηεο θαη ηεο εθ 

ηνπ ζύλεγγπο αλάγλσζεο ηνπ ζεκαληηθνύ απηνύ έξγνπ ηνπ Ιζαίνπ, ζρεηηθνύ 

κε ηε λνκνζεζία ηνπ θιεξνλνκηθνύ δηθαίνπ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θιαζηθήο 

επνρήο ζηα κέζα ηνπ πέκπηνπ θαη ζηηο αξρέο ηνπ ηεηάξηνπ αηώλα π.Χ., ζα 

δηαπηζησζεί όηη νη ζεκειηώδεηο αξρέο θαη έλλνηεο ηνπ θιεξνλνκηθνύ δηθαίνπ 

ηέζεθαλ θαηά βάζε ηελ σο άλσ θιαζηθή επνρή, έλλνηεο θαη αξρέο νη νπνίεο 

δηαηεξήζεθαλ έσο ζήκεξα.  
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Δλ θαηαθιείδη, ελώ νξηζκέλνη από ηνπο ιόγνπο ηνπ Ιζαίνπ έρνπλ ηύρεη 

ελδειερνύο αλάιπζεο από θηινινγηθή θαη πξαγκαηνινγηθή άπνςε, κε 

ηθαλνπνηεηηθή ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, ελ ηνύηνηο ε ιεπηνκεξήο ζρνιηαζκέλε 

κειέηε ηνπ πξώηνπ ιόγνπ ηνπ, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ παξνύζα 

δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, δελ έρεη επηρεηξεζεί έσο ηώξα θαη δελ έρεη αλαδεηρζεί 

ηθαλνπνηεηηθά. Η ξεηνξηθή αλάιπζε ηνπ ιόγνπ θαζίζηαηαη ζεκαληηθή, δηόηη 

κεηαμύ άιισλ απνηειεί αμηόπηζην δείγκα νηθνγελεηαθνύ θαη θιεξνλνκηθνύ 

δηθαίνπ ηεο θιαζηθήο επνρήο. 

Γηα λα είλαη όκσο πιεξέζηεξε θαη ζαθέζηεξε ε εξκελεία ηνπ αξραίνπ 

ειιεληθνύ νηθνγελεηαθνύ θαη θιεξνλνκηθνύ δηθαίνπ, ζε ζρέζε κε όζα ζα 

κειεηεζνύλ ζην ξεηνξηθό ιόγν, Πεπί ηος Κλεωνύμος κλήπος, ζα ζρνιηαζηνύλ, 

ζπλάκα, ηα ζηνηρεία ξεηνξηθήο δεηλόηεηαο ηνπ Ιζαίνπ πνπ εληνπίδνληαη ζηνλ 

πξναλαθεξόκελν ιόγν θαζώο θαη ν έληερλνο ηξόπνο παξνπζίαζεο ηνπ 

λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ εθ κέξνπο ηνπ ξήηνξα, ελ ζπγθξίζεη κε ηε λνκνζεηηθή 

πξαγκαηηθόηεηα εθείλεο ηεο επνρήο. 
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