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ΜΕΛΕΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΟΤ ΥΑΙΝΟΜΕΝΟΤ: ΑΤΣΟΠΑΘΕΙΑ - ΑΛΛΗΛΟΠΑΘΕΙΑ 

ΗΜΕΙΩΕΙ 

 
Αυτοπάθεια 

 
Η κςηςική αμςχμσμία ςξσ γ΄ ποξρώπξσ (suus, sua, suum) και η ποξρχπική αμςχμσμία 
ςξσ γ΄ ποξρώπξσ (sui, sibi, se, a se) υοηριμξπξιξύμςαι μόμξ για ασςξπάθεια 
(λειςξσογξύμ, δηλαδή, χπ ασςξπαθείπ αμςχμσμίεπ). 
 
Η ασςξπάθεια διακοίμεςαι ρε: 
α. Άμεση ή ευθεία 
β. Έμμεση ή πλάγια.  
 
α. Άμεση ή ευθεία αυτοπάθεια 
 
Πιξ αμαλσςικά, άμεση ή ευθεία αυτοπάθεια έυξσμε όςαμ η ποξρχπική ή κςηςική 
αμςχμσμία, se ή suus, αματέοεςαι ρςξ σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ ςηπ ποόςαρηπ ρςημ ξπξία 
βοίρκεςαι (είςε βοίρκεςαι ρε κύοια ή δεσςεοεύξσρα, είςε ρε απαοεμταςική, μεςξυική 
ποόςαρη είςε ρε τοάρειπ ςξσ γεοξσμδίξσ ή ςξσ ρξσπίμξσ). 
Πιξ απλά, έυξσμε άμερη ή εσθεία ασςξπάθεια όςαμ η αμςχμσμία αματέοεςαι ρςξ 
σπξκείμεμξ ςξσ οημαςικξύ ςύπξσ ενάοςηρήπ ςηπ. 
 
Π.υ. Belua movet se. (3) = ςξ κήςξπ κιμεί ςξμ εασςό ςξσ (= καςεσθύμεςαι) 
(η αμςχμσμία se εναοςάςαι από ςξ οήμα movet, ςξσ ξπξίξσ σπξκείμεμξ είμαι ςξ belua.  
Η αμςχμσμία se αματέοεςαι ρςξ belua,άοα έυξσμε εσθεία ή άμερη ασςξπάθεια).  
 
(Silius Italicus)ultimis annis vitae suae in Campaniā se tenebat. (5) = Ο Σ. Ιςαλικόπ ςα 
ςελεσςαία υοόμια ςηπ ζχήπ ςξσ κοαςξύρε ςξμ εασςό ςξσ (παοέμεμε) ρςημ Καμπαμία.  
(ξι αμςχμσμίεπ suae και se αματέοξμςαι ρςξ σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ ςηπ ποόςαρηπ ρςημ 
ξπξία βοίρκξμςαι, άοα έυξσμε εσθεία ή άμερη ασςξπάθεια) 
 
Σημείχρη 1: Σπάμια, η άμερη ή εσθεία ασςξπάθεια εκτοάζεςαι και μξμξλεκςικά με οήμα 
παθηςικήπ τχμήπ αλλά μέρηπ διάθερηπ. 
Π.υ. Germani in fluminibus lavantur.(15) lavantur = lavant se = Οι Γεομαμξί πλέμξμςαι 
(= πλέμξσμ ςξσπ εασςξύπ ςξσπ) ρε πξςάμια. 
 
Σημείχρη 2: Σε αμςίθερη με ςημ αμςχμσμία suus, -a, -um, η is, ea, id εκτοάζει απλώπ 
κςήρη.  
 
Π.υ. (Silius) gloriae Vergili studebat ingeniumque eius fovebat. (5) = Ο Σίλιξπ επεδίχκε 
ςη δόνα ςξσ Βιογιλίξσ και πεοιέβαλλε με αγάπη ςξ πμεύμα ςξσ (ςξσ Βιογιλίξσ).  
 
(Silius) gloriae Vergili studebat ingeniumque suum fovebat. = Ο Σίλιξπ επεδίχκε ςη δόνα 
ςξσ Βιογιλίξσ και πεοιέβαλλε με αγάπη ςξ πμεύμα ςξσ(ςξ δικό ςξσ πμεύμα)  
 
Σημείχρη 3: Ασςξπαθείπ αμςχμσμίεπ για ςξ α΄ και β΄ ποόρχπξ δεμ σπάουξσμ.  
Η ασςξπάθεια ρςα ποόρχπα ασςά εκτοάζεςαι με οήμα εμεογηςικήπ τχμήπ και ςημ 
ποξρχπική αμςχμσμία ςξσ αμςίρςξιυξσ ποξρώπξσ ρε πλάγια πςώρη. 
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Π.υ. 

amo + αιςιαςική subvenio + δξςική 

amo me = αγαπώ ςξμ εασςό μξσ subvenio mihi = βξηθώ ςξμ εασςό μξσ 

amas te = αγαπάπ ςξμ εασςό ρξσ subvenis tibi = βξηθάπ ςξμ εασςό ρξσ 

amamus nos = αγαπάμε ςξσπ εασςξύπ μαπ subvenimus nobis = βξηθάμε ςξσπ εασςξύπ 
μαπ 

amatis vos = αγαπάςε ςξσπ εασςξύπ ραπ subvenitis vobis = βξηθάςε ςξσπ εασςξύπ ραπ 

 

β. έμμεση ή πλάγια αυτοπάθεια 
 
Αμςίθεςα, έμμεση ή πλάγια αυτοπάθεια έυξσμε όςαμ η ποξρχπική ή κςηςική αμςχμσμία, 
se ή suus, εμώ βοίρκεςαι είςε ρε απαοεμταςική τοάρη είςε ρε δεσςεοεύξσρα ποόςαρη 
(ςελική, αματξοική, ρσμπεοαρμαςική, βξσληςική ή πλάγια εοχςημαςική), αματέοεςαι 
ρςξ σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ ςηπ ποόςαρηπ ενάοςηρηπ. Ασςό ρσμβαίμει γιαςί ρςημ 
απαοεμταςική τοάρη ή ρςη δεσςεοεύξσρα ποόςαρη εκτοάζεςαι η ρκέφη ή η 
ποόθερη/επιθσμία ςξσ σπξκειμέμξσ ςηπ ποόςαρηπ ενάοςηρηπ. 
Πιξ απλά, έυξσμε έμμερη ή πλάγια ασςξπάθεια όςαμ η ασςξπαθηςική αμςχμσμία δεμ 
αματέοεςαι ρςξ σπξκείμεμξ ςξσ οημαςικξύ ςύπξσ ενάοςηρήπ ςηπ. 
 
Π.υ. (Cassius) existimavit ad se venire hominem […]. (14) = Ο Κάρριξπ μόμιρε όςι 
εουόςαμ ποξπ ςξ μέοξπ ςξσ έμαπ άμθοχπξπ […]. 
 
(η εμποόθεςη αμςχμσμία (ad se), η ξπξία βοίρκεςαι ρςημ απαοεμταςική τοάρη (ad se 
venire hominem), αματέοεςαι ρςξ σπξκείμεμξ (Cassius) ςξσ οήμαςξπ (existimavit) ςηπ 
ποόςαρηπ ενάοςηρηπ (ρςημ ξπξία βέβαια εμπεοιέυεςαι η απαοεμταςική τοάρη) και όυι 
ρςξ σπξκείμεμξ ςξσ απαοεμτάςξσ (hominem), άοα έυξσμε έμμερη ή πλάγια 
ασςξπάθεια)  
 
Puella […] rogavit materteram, ut sibi paulisper loco cederet. (38) = Η κξπέλα ζήςηρε 
από ςη θεία ςηπ μα ςηπ παοαυχοήρει για λίγξ ςη θέρη ςηπ. 
 
(η αμςχμσμία sibi αματέοεςαι ρςξ σπξκείμεμξ (puella) ςξσ οήμαςξπ (rogavit) ςηπ 
ποόςαρηπ ενάοςηρηπ και όυι ρςξ σπξκείμεμξ (matertera)ςξσ οήμαςξπ (cederet) από ςξ 
ξπξίξ εναοςάςαι)  
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Αλληλοπάθεια 
 
Σςα λαςιμικά λείπει η αλληλξπαθήπ αμςχμσμία. Έμαπ ςοόπξπ για μα εκτοαρςεί η 
αλληλξπάθεια είμαι η αιςιαςική ςξσ πληθσμςικξύ ςχμ ποξρχπικώμ αμςχμσμιώμ (nos, 
vos, se) με ςημ ποόθερη inter και ςα ςοία ποόρχπα ςξσ πληθσμςικξύ ςξσ καςάλληλξσ 
οήμαςξπ.  
 
Π.υ. amamus inter nos = αγαπάμε ξ έμαπ ςξμ άλλξ 
amatis inter vos = αγαπάςε ξ έμαπ ςξμ άλλξ 
amant inter se = αγαπξύμ ξ έμαπ ςξμ άλλξ. 
 
Σημείχρη: Η αλληλξπάθεια ρςη Λαςιμική εκτοάζεςαι ακόμη χπ ενήπ: 
υοηριμξπξιείςαι δσξ τξοέπ ςξ ρυεςικό όμξμα ή η αμςχμσμία (για δύξ ποόρχπα) ή η (για 
πξλλά ποόρχπα), ποώςα ρε ξμξμαρςική (χπ σπξκείμεμξ), έπειςα ρε πλάγια πςώρη (χπ 
αμςικείμεμξ).  
 
Π.υ. manus manum lavat = ςξ έμα υέοι μίβει ς’ άλλξ 
alter alterum iuvat = βξηθξύμ αλλήλξσπ (ξ έμαπ ςξμ άλλξ) 
alius alium interficiebat = ρκόςχμαμ ξ άλλξπ ςξμ άλλξ (αλλήλξσπ) 

 

 

 

 

 

 

 

Ημερομηνία τροποποίησης: 02/05/2011 


