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ΚΕΙΜΕΝΟ: Ισαίος, Περί του Κλεωνύμου κλήρου, 5-8 

 

Ένας ανιψιός του Κλεώνυμου με τα αδέλφια του διεκδικούν την περιουσία, που ο θείος τους 

άφησε με διαθήκη σε κάποιους άλλους, όχι τόσο στενούς, όπως αυτοί, συγγενείς. Ο θείος 

τους όμως, λίγο πριν πεθάνει, ήθελε να την αλλάξει και δεν πρόλαβε. Γι’ αυτό τα ανίψια του 

προσπαθούν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι η διαθήκη πρέπει να ακυρωθεί.    

 

τοσούτων τοίνυν ἡμῖν ὑπαρχόντων οὗτοι, καὶ συγγενεῖς ὄντες καὶ οὐδὲν δίκαιον εἰπεῖν 

ἔχοντες, οὐκ αἰσχύνονται καταστήσαντες ἡμᾶς εἰς ἀγῶνα περὶ τούτων, περὶ ὧν αἰσχρὸν ἦν 

ἀμφισβητῆσαι καὶ τοῖς μηδὲν προσήκουσιν. οὐχ ὁμοίως δέ μοι δοκοῦμεν, ὦ ἄνδρες, 

διακεῖσθαι πρὸς ἀλλήλους. ἐγὼ μὲν γὰρ οὐχ ὅτι ἀδίκως κινδυνεύω, τοῦθ᾽ ἡγοῦμαι μέγιστον 

εἶναι τῶν παρόντων κακῶν, ἀλλ᾽ ὅτι ἀγωνίζομαι πρὸς οἰκείους, οὓς οὐδ᾽ ἀμύνεσθαι καλῶς 

ἔχει: οὐ γὰρ ἂν ἐλάττω συμφορὰν ἡγησαίμην κακῶς ποιεῖν τούτους ἀμυνόμενος, οἰκείους 

ὄντας, ἢ κακῶς παθεῖν ἐξ ἀρχῆς ὑπὸ τούτων. οὗτοι δ᾽ οὐ τοιαύτην ἔχουσι τὴν γνώμην, ἀλλ᾽ 

ἥκουσιν ἐφ᾽ ἡμᾶς καὶ τοὺς φίλους παρακαλέσαντες καὶ ῥήτορας παρασκευασάμενοι καὶ 

οὐδὲν ἀπολείποντες τῆς αὑτῶν δυνάμεως, ὥσπερ, ὦ ἄνδρες, ἐχθροὺς τιμωρησόμενοι, καὶ οὐκ 

ἀναγκαίους καὶ συγγενεῖς κακῶς ποιήσοντες. τὴν μὲν οὖν τούτων ἀναισχυντίαν καὶ τὴν 

αἰσχροκέρδειαν ἔτι μᾶλλον γνώσεσθε, ἐπειδὰν πάντων ἀκούσητε: ὅθεν δ᾽ οἶμαι τάχιστ᾽ ἂν 

ὑμᾶς μαθεῖν περὶ ὧν ἀμφισβητοῦμεν, ἐντεῦθεν ἄρξομαι διδάσκειν.  

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

καθίστημι τινά εἰς ἀγῶνα: εμπλέκω κάποιον σε δικαστικό αγώνα  

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 

Γ1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του κειμένου 

Μονάδες 20 

 

Γ2. ὄντες: τη δοτική πληθυντικού αριθμού του ίδιου γένους 

εἰπεῖν: το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής του ίδιου χρόνου 

ἔχοντες: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής παρακειμένου 

ἀγῶνα: τη δοτική πληθυντικού αριθμού 

ὧν: τη δοτική ενικού αριθμού του ίδιου γένους 

αἰσχρὸν: την αιτιατική πληθυντικού αριθμού του ουδετέρου γένους στον συγκριτικό βαθμό 

δοκοῦμεν: το γ΄ ενικό πρόσωπο της ευκτικής του ίδιου χρόνου 
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καλῶς: τον συγκριτικό βαθμό του επιρρήματος 

ἀπολείποντες: το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του β΄ αορίστου 

οἶμαι: το β΄ ενικό πρόσωπο του παρατατικού 

Μονάδες 10 

 

Γ3. α. ὄντες, μέγιστον, τῶν κακῶν, ἀδίκως, πάντων, μαθεῖν: Να κάνετε πλήρη συντακτική 

αναγνώριση των λέξεων 

Μονάδες 6 

 

Γ3. β. τὴν μὲν οὖν τούτων ἀναισχυντίαν καὶ τὴν αἰσχροκέρδειαν ἔτι μᾶλλον γνώσεσθε, 

ἐπειδὰν πάντων ἀκούσητε: 

Να μετατρέψετε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο 

Μονάδες 4 

 

 

 


