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Η ΑΥΤΟΠΑΘΕΙΑ 
 
Ωο ‘Απηνπάζεηα’ νλνκάδνπκε ην θαηλόκελν εθείλν θαηά ην νπνίν κηα αληωλπκία κέζα ζηελ πξόηαζε ζε νπνηαδή-

πνηε πηώζε θη αλ βξίζθεηαη, ζπλδέεηαη ινγηθά κε ην ‘ππνθείκελν’ ηεο πξόηαζεο. Π.ρ. ζηελ πξόηαζε ‘Ο Βρούτος 

σκότωσε τον εαυτό του (=αυτοκτόνησε)   Brutus interfecit se’ έρνπκε απηνπάζεηα, δηόηη ε αληωλπκία ‘se’ είλαη ζε-

καζηνινγηθά ζπλδεδεκέλε κε ην ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο. Η ‘Απηνπάζεηα’ εκθαλίδεηαη ζηελ ιαηηληθή πξόηαζε κε 

ηελ πξνζωπηθή αληωλπκία ηνπ γ΄ πξνζώπνπ ‘  , sui, sibi, se, a se’, ε νπνίαο ζηεξείηαη νλνκαζηηθή πηώζεωο, θαη 

κε ην αληωλπκηθό θηεηηθό επίζεην γηα ην α΄ πξόζωπν: ‘meua, -a, -um’, γηα ην β΄ πξόζωπν ‘tuus, -a, -um’, θαη γηα 

ην γ΄ πξόζωπν ‘suus, -a, -um’.  

 

Οη απηνπαζείο αληωλπκίεο έρνπλ δπν επηινγέο: 

1. Να βξίζθνληαη ζε κία Κύξηα πξόηαζε, αλεμαξηήηωο ηνπ αλ ε πεξίνδνο ιόγνπ έρεη θαη άιιεο πξνηάζεηο, 

θύξηεο ή δεπηεξεύνπζεο, ή δελ έρεη θακία άιιε.  

2. Να βξίζθνληαη ζε κία δεπηεξεύνπζα πξόηαζε κηαο πεξηόδνπ.  

 

 

1. Η Αστοπάθεια ως ‘sui, sibi, se, a se’ και ‘suus, -a, -um’ στις Κύριες Προτάσεις.  

Αλ ε απηνπαζήο αληωλπκία βξίζθεηαη ζε κία Κύξηα πξόηαζε, ηόηε ππνρξεωηηθά ζα ζπλδέεηαη ινγηθά (δει. ζα 

αλαθέξεηαη) ζην ππνθείκελν ηεο πξόηαζεο απηήο. Άιιε επηινγή δελ ππάξρεη. Π.ρ. ιέκε: 

‘Ei se amant  αυτοί αγαπούν εαυτούς ’ 

‘Ille suos amicos adjuvat  αυτός βοηθάει τους φίλους του ’ 

      

‘se ex navi projecit  αυτός πέταξε τον εαυτό του έξω από το πλοίο, Caes. Bell. Gall. iv,25 ’ 

‘Dumnorigem ad se vocat  αυτός φωνάζει τον Δουμνόρηγα κοντά του, Caes. Bell. Gall. i,20 ’ 

‘sese castris tenebatn  αυτοί κρατούσαν τους εαυτούς τους μέσα στο στρατόπεδο, Caes. Bell. Gall. iii,24 ’ 

‘Caesar suas copias subducit  ο Καίσαρ οδηγεί τις δυνάμεις του,  Caes. Bell. Gall. i,22 ’ 

‘Caesar statuit sibi Rhenum esse transeundum  ο Καίσαρ έκρινε ότι ο Ρήνος έπρεπε να γίνει διαβατός από τον ίδι-

ον, Caes. Bell. Gall. iv,16 ’ 

 

2. Η Αστοπάθεια ως ‘sui, sibi, se, a se’ και ‘suus, -a, -um’ στις Δεστερεύοσσες Προτάσεις. 

Αλ όκωο ε απηνπαζήο αληωλπκία εκθαλίδεηαη ζε κηα δεπηεξεύνπζα πξόηαζε, ηόηε νη πηζαλόηεηεο είλαη δπν:   

(i) ε απηνπαζήο αληωλπκία λα ζπλδέεηαη ινγηθά (δει. λα αλαθέξεηαη) ζην ππνθείκελν ηεο δηθήο ηεο πξόηαζεο, 

δει. ηεο δεπηεξεύνπζαο (ε απηνπάζεηα ελ πξνθεηκέλω αλήθεη ζηνλ Επζύ Λόγν), ή  

(ii) ε απηνπαζήο αληωλπκία λα αλαθέξεηαη ζην ππνθείκελν ηεο Κύξηαο πξόηαζε (ε απηνπάζεηα εδώ αλήθεη 

ζηνλ Πιάγην Λόγν). 

 

2.(i): ηελ πξνθεηκέλε πεξίπηωζε ε απηνπάζεηα πνπ εκθαλίδεηαη ζε κία δεπηεξεύνπζα πξόηαζε είλαη ινγηθά 

ζπλδεδεκέλε κε ην ππνθείκελν ηεο ίδηαο ηεο δεπηεξεύνπζαο, νπόηε ιέκε όηη ε απηνπάζεηα απηή αλήθεη 

ζηνλ Επζύ Λόγν: 

 ‘judicari potest quantum habeat in se boni constantia   είναι δυνατόν να καθοριστεί  πόσο από καλοσύνη 

έχει επάνω της η επιμονή, Caes. Bell. Gall. i,40 ’. Εδώ έρνπκε δπν πξνηάζεηο: Η 1
ε 

ΠΡΟΣΑΗ (judicari 

potest) είλαη θύξηα, θαη απηνπάζεηα εδώ δελ ππάξρεη.  Η 2
ε
 ΠΡΟΣΑΗ (quantum habeat in se boni con-

stantia) είλαη δεπηεξεύνπζα, πιάγηα εξώηεζε, ππνθείκελν ζην ξ. ηεο θύξηαο. Η απηνπάζεηα βξίζθεηαη ζ’ 
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απηήλ ηελ πξόηαζε, θαη εηδηθά ζηνλ εκπξόζεην ‘in se’, ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζην ππνθείκελν ηεο ίδηαο ηεο 

δεπηεξεύνπζαο, πνπ είλαη ην ‘constantia’. Αλ θαη ε δεπηεξεύνπζα απηή πξόηαζε είλαη πιάγηα εξώηεζε, 

εληνύηνηο ε απηνπάζεηα ιέκε όηη αλήθεη ζηνλ Επζύ Λόγν, δηόηη ε απηνπαζήο αληωλπκία ζπλδέεηαη ινγηθά 

κε ην ξ. ηεο δηθήο ηεο πξόηαζεο.  

 ‘Caesar noluit eum locum vacare, ne Germani e suis finibus transirent  ο Καίσαρ αρνήθηκε να εκκενώσει 

αυτόν τον χώρο, για να μη περάσουν οι Γερμανοί πέρα από την δική τους περιοχή’. Πάιη θη εδώ έρνπκε 

δπν πξνηάζεηο, όπνπ Η 1
ε
 ΠΡΟΣΑΗ (Caesar noluit eum locum vacare) είλαη θύξηα, θαη ε δεύηεξε είλαη 

δεπηεξεύνπζα ηειηθή, θαη εδώ βξίζθεηαη ε απηνπάζεηα κε ηνλ εκπξόζεην ‘e suis’. Επεηδή ηώξα ε απην-

παζήο αληωλπκία ‘suis’ ζπλδέεηαη κε ηνλ ππνθείκελν ηεο δηθήο ηεο δεπηεξεύνπζαο πξόηαζεο, ιέκε όηη ε 

απηνπάζεηα απηή αλήθεη ζηνλ Επζύ ιόγν.    

 

2.(ii): Τπάξρεη ηώξα ην ελδερόκελν ε απηνπάζεηα λα βξίζθεηαη πάιη ζε κία δεπηεξεύνπζα πξόηαζε, αιιά ηώξα 

ε απηνπαζήο αληωλπκία λα είλαη ζπλδεδεκέλε ινγηθά όρη κε ην ξήκα ηεο δηθήο ηεο δεπηεξεύνπζαο πξό-

ηαζεο, αιιά κε ην ξήκα ηεο θύξηαο. ’ απηήλ ηελ πεξίπηωζε ιέκε όηη ε απηνπάζεηα αλήθεη ζηνλ Πιάγην 

Λόγν: 

 ‘petiverunt ut sibi liceret  αυτοί ζήτησαν να επιτραπεί στους ίδιους, Caes. Bell. Gall. i,30’. Εδώ ηώξα πάιη 

έρνπκε δπν πξνηάζεηο, κία θύξηα θαη κία δεπηεξεύνπζα, θαη πάιη ε απηνπαζήο αληωλπκία βξίζθεηαη ζηελ 

δεπηεξεύνπζα πξόηαζε. Όκωο ηώξα απηή είλαη ινγηθά ζπλδεδεκέλε κε ην ππνθείκελν ηεο Κύξηαο, θη όρη 

ην ππνθείκελν ηεο δηθήο ηεο πξόηαζεο, γη΄ απηό κηιάκε γηα απηνπάζεηα ηνπ Πιαγίνπ ιόγνπ. 

 ‘Iccius nuntium mittit, nisi subsidium sibi submittatur,  ο Ίκκιος στέλνει ένα μήνυμα, πως αν δεν αποστα-

λεί σ’ αυτόν βοήθεια.....Caes. Bell. Gall. ii,6 ’ 

 ‘decima legio ei gratias egit, quod de se optimun judicium fecisset,   η δέκατη λεγεώνα έστειλε ευχαριστίες 

σ’ εκείνον, διότι για την ίδιαν εκείνος είχε αποφασίσει τα καλύτερα, Caes. Bell. Gall. i,41’.  Οκνίωο θη εδώ ε 

απηνπάζεηα βξίζθεηαη ζηελ δεπηεξεύνπζα πξόηαζε, όκωο ε αληωλπκία είλαη ινγηθά ζπλδεδεκέλε όρη κε 

ην ππνθείκελν ηνπ δηθνύ ηεο ξήκαηνο, αιιά κε ην ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο ηεο θύξηαο.  

 

3. ΕΙΔΙΚΕ ΠΕΡΙΠΣΩΕΙ ΑΤΣΟΠΑΘΕΙΑ 

Τπάξρνπλ θαη θάπνηεο πεξηπηώζεηο απηνπάζεηαο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηηο δπν πξνεγνύκελεο: 

 

3.1: Η απηνπαζήο αληωλπκία δελ ζπλδέεηαη ινγηθά κε ην ππνθείκελν νύηε ηεο δηθήο ηεο δεπηεξεύνπζαο, νύηε 

ηεο θύξηαο, αιιά κε κία νπνηαδήπνηε ιέμε ηεο πεξηόδνπ, ε νπνία έρεη ην κεγαιύηεξν ζεκαζηνινγηθό βά-

ξνο.  

 ‘Socratem cives sui interfecerunt  τον Σωκράτη τον σκότωσαν οι δικοί του συμπολίτες’, όπνπ ε απηνπαζήο 

αληωλπκία ‘sui’ δελ ζπλδέεηαη ινγηθά κε ην ππνθείκελν ηνπ ξ., ην νπνίν είλαη ην ‘cives’, αιιά κε ην αληη-

θείκελν, πνπ είλαη ην ‘Socratem’, δηόηη απηό έρεη ην κεγαιύηεξν λνεκαηηθό βάξνο ζηελ πξόηαζε.  

 ‘hunc si secuti erunt sui comites   αυτόν αν τον ακολουθήσουν οι δικοί του συνοδοί, Cic. Cat. ii,10’. Καη εδώ 

νκνίωο ε απηνπαζήο αληωλπκία ‘sui’ δελ ζπλδέεηαη ινγηθά κε ην ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο ‘secuti erunt’ 

πνπ είλαη ην ‘comites’, αιιά κε ην αληηθείκελν, πνπ είλαη ην ‘hunc’.  

3.2: Ελδέρεηαη ε απηνπαζήο αληωλπκία λα κελ ζπλδέεηαη ινγηθά κε ην ππνθείκελν νύηε ηεο δηθήο ηεο πξόηα-

ζεο, νύηε ηεο θύξηαο, αιιά κε έλα ξεκαηηθό νπζηαζηηθό ε επίζεην: 

 ‘habetis ducem memorem vestri, oblitum sui  έχετε ως οδηγό αυτόν που θυμάται τα δικά σας, και αυτόν που 

ξεχνά τα δικά του’. Έρνπκε κία πξόηαζε κε ξ. ην ‘habetis’ θαη ππνθείκελν ην ελλ. ‘vos’. Αληηθείκελν ηνπ 

ξ. είλαη ε αηηηαηηθή ‘memorem’. Η γεληθή ‘vestri’ είλαη πιεζπληηθνύ αξηζκνύ θαη ιεηηνπξγεί ωο γεληθή α-

ληηθεηκεληθή ζην ‘memorem’. To ‘ducem’ είλαη θαηεγνξνύκελν ηνπ αληηθεηκέλνπ. Σα ίδηα ηζρύνπλ θαη γηα 

ην ‘sui’.  
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3.3: Είλαη πηζαλόλ ε απηνπαζήο αληωλπκία λα ζπλδέεηαη ινγηθά κε ην ππνθείκελν ελόο απαξεκθάηνπ ή ελόο 

ξεκαηηθνύ επηζέηνπ:  

 ‘contentum suis rebus esse aliquem maximae divitiae sunt  το  να είναι κάποιος ικανοποιημένος με τα δικά 

του πράγματα αυτό είναι μεγάλος πλούτος Cic.Par. 51’. Εδώ βιέπνπκε όηη ε απηνπαζήο αληωλπκία ‘suis’ 

ζπλδέεηαη ινγηθά κε ην ππνθείκελν ηνπ ‘esse’, πνπ είλαη ην ‘aliquem’.  

 ‘cui proposita sit conservatio sui  στον οποίον προτάθηκε η διατήρηση των δικών του, Cic. Fin. v,37’. Εδώ ε 

απηνπαζήο αληωλπκία ‘sui’ ζπλδέεηαη ινγηθά κε ηελ δνηηθή πξνζωπηθή ‘cui’.  

3.4: Αξθεηέο θνξέο ε απηνπάζεηα εθθέξεηαη εκπξνζέηωο κε ηελ πξόζεζε ‘inter+se/nos/vos’: 

 ‘ei inter se confligunt  αυτοί διαπληκτίζονται μεταξύ τους, Cic. Cat. i,25 ’ 

  


