
1. ΘΕΜΑ 
Έκφραση αυτοπάθειας 
 
2. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
Η Μαρία χτενίζεται. 
Ο δήµαρχος αυτοπροβάλλεται διαρκώς. 
Ο Γιάννης καµαρώνει τον εαυτό του. 
 
3. ΕΠΙΠΕ∆Ο-ΒΑΘΜΟΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΑΣ 
Γ ΚΕΓ, 2 ΕΚΠΑ 
 
4. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ 
Σχηµατισµός των τύπων του ρήµατος στη µεσοπαθητική φωνή 
Ενεργητική και παθητική σύνταξη 
 
5. ΠΙΘΑΝΑ ΛΑΘΗ  
(α) Αδυναµία κατανόησης της αυτοπαθητικής σηµασίας σε περιπτώσεις που δεν υπάρχουν 
εµφανείς ενδείξεις. 
(β) Αποφυγή παραγωγής αντίστοιχων δοµών χωρίς την παρουσία εµφανούς δείκτη 
αυτοπάθειας. 
(γ) Αδυναµία κατανόησης της αναφοράς των τύπων του ο εαυτός µου � αδυναµία ορθής 
παραγωγής αντίστοιχων δοµών. 
 
6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Ως αυτοπάθεια ορίζουµε την περίσταση κατά την οποία η ενέργεια ενός υποκειµένου 
κατευθύνεται / επιστρέφει στο ίδιο το υποκείµενο. Υπάρχουν τουλάχιστον τρεις τρόποι µε 
τους οποίους η αυτοπάθεια εκφράζεται συντακτικά: 
 
Α. ρητά και πρωτοτυπικά, µε τη χρήση ενεργητικού ρήµατος που δέχεται ως αντικείµενο τον 
κατάλληλο τύπο της αυτοπαθούς αντωνυµίας ο εαυτός µου: 
 
 Η Μαρία σταµάτησε να φροντίζει τον εαυτό της. 
 
Β. λιγότερο προφανώς, µε τη χρήση ρήµατος µεσοπαθητικής µορφολογίας µε το πρόθηµα 
αυτο-: 
 
 Ο ύποπτος αυτοπυροβολήθηκε (= πυροβόλησε τον εαυτό του). 
 
Γ. ακόµα λιγότερο προφανώς, µε τη χρήση ρήµατος µεσοπαθητικής µορφολογίας (κυρίως µε 
ρήµατα που δηλώνουν σωµατική φροντίδα ή πάθηση):  
 
 Ετοιµάστηκε να ξυριστεί και κόπηκε. 
 
Οι περιπτώσεις Β και Γ παρουσιάζονται εκτενέστερα στο σχετικό δελτίο. 
 
Για την ενεργητική σύνταξη της αυτοπάθειας παρατηρούµε τα εξής: 
 
(α) κανονικά η αντωνυµία ο εαυτός µου αναφέρεται στο υποκείµενο µιας πρότασης, έχει θέση 
άµεσου αντικειµένου και συµφωνεί µαζί του σε γένος και αριθµό: 
 



 Να προσέχεις τον εαυτό σου. 
 Αυτοί δεν ξέρουν καν τους εαυτούς τους. 
 
Σπανιότερα είναι δυνατό να αναφέρεται σε κάποιον άλλο όρο της πρότασης: 
 
 Του δείξαµε τον εαυτό του. 
 Του µιλήσαµε για τον εαυτό του. 
 
Οι αντίστοιχες προτάσεις µε υποκείµενο σε γ΄ ενικό πρόσωπο είναι θεωρητικά αµφίσηµες, 
όµως προτιµάται η αναφορά στο υποκείµενο: 
 
 Ο Γιάννης του έδειξε τον εαυτό του (πιθανότερο σηµείο αναφοράς: ο Γιάννης) 
 Ο Γιάννης του µίλησε για τον εαυτό του (πιθανότερο σηµείο αναφοράς: ο Γιάννης) 
 
(β) Εκτός από άµεσο αντικείµενο, η αυτοπαθής αντωνυµία ο εαυτός µου µπορεί να 
εµφανίζεται και ως έµµεσο αντικείµενο: 
 
 Έκανε ένα δώρο στον εαυτό του. 
 Έδωσε στον εαυτό της πίστωση χρόνου. 
 
Μπορεί επίσης να εµφανίζεται ως συµπλήρωµα ονοµατικών σχηµατισµών: 
 
 Κλονίστηκε η εµπιστοσύνη της στον εαυτό της. 
 Βρέθηκε αντιµέτωπος µε τον εαυτό του. 
 
(γ) Γενικά, µπορεί να εµφανίζεται και ως συµπλήρωµα προθέσεων (συνήθως µε, σε, για, από) 
� και πάλι όµως αναφέρεται κανονικά στο υποκείµενο της πρότασης: 
 
 Θύµωσε µε τον εαυτό της. 
 Μην ανησυχείς για τον εαυτό σου. 
 Κλείστηκε στον εαυτό της. 
 ∆εν µπορεί να ψηφίσει κατά του εαυτού του. 
 
(δ) Στις περιπτώσεις που ο τύπος ο εαυτός µου / σου κτλ. εµφανίζεται σε ονοµαστική, ως 
υποκείµενο µιας πρότασης, κανονικά δε δηλώνει αυτοπάθεια, αλλά ερµηνεύεται εµφατικά, ως 
«εγώ ο ίδιος / αυτός ο ίδιος» κ.ο.κ.: 
 
 Ο εαυτός σου φταίει και κανένας άλλος. 
 Ο εαυτός της τα δηµιουργεί τα προβλήµατα. 
 
7. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  
Σε πρώιµα επίπεδα οι µαθητές µπορεί να αντιµετωπίσουν δυσκολία µε το σταθερό γένος του 
«ο εαυτός» ακόµα κι όταν αναφέρεται σε άλλα γένη. Θα πρέπει λοιπόν να τονιστεί η 
συµβολή του τύπου της αντωνυµίας µου, σου, του κτλ. στην απόδοση γένους σε ολόκληρη τη 
φράση για τις ανάγκες της συµφωνίας µε το σηµείο αναφοράς.  
 Παρατηρείται άλλωστε σχετική ποικιλία στις περιπτώσεις του πληθυντικού � µε 
κάποιες ίσως πολύ λεπτές διαφορές (αγαπούν τον εαυτό τους / αγαπούν τους εαυτούς τους).  
 ∆εν είναι πάντα εύκολη η αντιστοίχιση ή η έλλειψη αντιστοιχίας µε αυτοπαθείς δοµές 
της µεσοπαθητικής. Συνήθως ό,τι µπορεί να εκφραστεί µε το πρόθηµα αυτο- και 
µεσοπαθητική µορφολογία, µπορεί και να «αναλυθεί» σε δοµή ενεργητικής+ο εαυτός του, 



λ.χ., αυτοπροβάλλεται = προβάλλει τον εαυτό του, ενώ δε συµβαίνει το ίδιο µε τις απλές 
µεσοπαθητικές δοµές αυτοπάθειας: ξυρίζοµαι (αλλά πολύ σπάνια ξυρίζω τον εαυτό µου), 
λούζοµαι (αλλά πολύ σπάνια λούζω τον εαυτό µου). 
 
8. ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ 
ΑΤ37: Παθητική φωνή: αυτοπαθητική και αλληλοπαθητική σηµασία  
ΑΤ39: Έκφραση αλληλοπάθειας 
ΓΓ24: Εναλλαγή ενεργητικής-παθητικής φωνής  
ΑΤ61: Αποθετικά ρήµατα 
 
9. ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΣΕ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Γλωσσικές Ασκήσεις: 368-369, 371. 


