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ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ – ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 

Άσκηση Ι. 

Στις παρακάτω προτάσεις να εντοπίσετε και να χαρακτηρίσετε τους προσδιορισμούς του 
τόπου: 

α) Scribonianus arma in Illyrico contra Claudium moverat. (23) 

β) Εtsi domi erat. (24) 

γ) Scitote decerptam esse Carthagine. (25) 

δ) Is Athenis apud Patronem Epicureum paucos menses pro libero fuit, inde in Asiam 
abiit. (28) 

ε) Plato […] hominem comprehendit et in custodiam Ephesi tradidit. (28) 

στ) Accusatores […] Murenae obiecerunt […] aliquod flagitium ac dedecus aut in Asia 
susceptum aut ex Asia deportatum. (30) 

ζ) Cum ante vestibulum dona posuissent […] domum reverterunt. (34) 

η) Si iste in Manliana castra pervenerit. (42) 

θ) Num captiva in castris tuis sum? (43) 

ι) Cum cerva […] in cubiculum Sertorii introrupisset. (48) 

 

Λύση 

α) in Illyrico: εμπρόθετη αφαιρετική που φανερώνει στάση σε τόπο. 

β) domi: επιρρηματικός προσδιορισμός που φανερώνει στάση σε τόπο. 

γ) Carthagine: αφαιρετική που φανερώνει στάση σε τόπο (απρόθετη γιατί είναι όνομα 
πόλης, αφαιρετική γιατί είναι τριτόκλιτο ουσιαστικό). 

δ) Athenis: αφαιρετική που φανερώνει στάση σε τόπο(απρόθετη γιατί είναι όνομα 
πόλης, αφαιρετική γιατί είναι πρωτόκλιτο ουσιαστικό πληθυντικού αριθμού). 

apud Patronem: εμπρόθετος προσδιορισμός τόπου (του πλησίον). 

in Asiam: εμπρόθετη αιτιατική που φανερώνει κίνηση σε τόπο. 

ε) in custodiam: εμπρόθετη αιτιατική που φανερώνει κίνηση σε τόπο. 

Ephesi: γενική που φανερώνει στάση σε τόπο(απρόθετη γιατί είναι όνομα πόλης, γενική 
γιατί είναι δευτερόκλιτο ουσιαστικό ενικού αριθμού). 

στ) in Asia: εμπρόθετη αφαιρετική που φανερώνει στάση σε τόπο. 
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ex Asia: εμπρόθετη αφαιρετική που φανερώνει κίνηση από τόπο (απομάκρυνση). 

ζ) ante vestibulum: εμπρόθετος προσδιορισμός τόπου. 

domum: επιρρηματικός προσδιορισμός που φανερώνει κίνηση σε τόπο. 

η) in castra: εμπρόθετη αιτιατική που φανερώνει κίνηση σε τόπο. 

θ) in castris: εμπρόθετη αφαιρετική που φανερώνει στάση σε τόπο. 

ι) in cubiculum: εμπρόθετη αιτιατική που φανερώνει κίνηση σε τόπο. 

 

 

Άσκηση ΙΙ. 

Στις παρακάτω προτάσεις να εντοπίσετε και να χαρακτηρίσετε τους προσδιορισμούς του 
χρόνου: 

α) Tum se dolori dabat. (23) 

β) Accipe nunc quid postea Nasica fecerit. (24) 

γ) Mementote rem publicam in extremo discrimine quondam fuisse. (25) 

δ) Ubi Pacuvius grandi iam aetate recesserat. (27) 

ε) Is Athenis apud Patronem Epicureum paucos menses pro libero fuit. (28) 

στ) Quod ut praedones animadverterunt. (34) 

ζ) Nam in sacello quodam nocte cum sororis filia persedebat. (38) 

η) Solus Q. M. Scaevola augur de hac re interrogatus sententiam dicere noluit. (40) 

θ) Non tibi ingredienti fines patriae ira cecidit? (43) 

ι) Ea cerva quodam die fugit. (48) 

 

Λύση 

α) tum: επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου. 

β) nunc, postea: επιρρηματικοί προσδιορισμοί του χρόνου. 

γ) quondam: επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου. 

δ) iam: επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου. 

aetate: αφαιρετική του χρόνου (δηλώνει το πότε). 

ε) menses: αιτιατική του χρόνου (δηλώνει διάρκεια). 



3 
 

στ) Quod ut praedones animadverterunt: δευτερεύουσα χρονική πρόταση, που 
λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου. Εισάγεται με τον χρονικό 
σύνδεσμο ut και εκφέρεται με οριστική παρακειμένου, γιατί εκφράζει το προτερόχρονο 
στο παρελθόν. 

ζ) nocte: αφαιρετική του χρόνου (δηλώνει το πότε). 

η) interrogatus: χρονική μετοχή, συνημμένη στο υποκείμενο Scaevola, δηλώνει το 
προτερόχρονο σε σχέση με την πράξη του ρήματος. 

θ) ingredienti: χρονική μετοχή, συνημμένη στο tibi, δηλώνει το σύγχρονο σε σχέση με 
την πράξη του ρήματος. 

ι) die: αφαιρετική του χρόνου (δηλώνει το πότε). 

 

 

Άσκηση ΙΙΙ. 

Στις παρακάτω προτάσεις να μετατρέψετε τις υπογραμμισμένες φράσεις σε ισοδύναμες 
εκφράσεις (που να έχουν το ίδιο νόημα). 

α) Paucis post diebus […] exclamavit Nasica se domi non esse. (24) 

β) Atqui ante tertium diem scitote decerptam esse Carthagine. (25) 

γ) Haec […] tertio post die a quodam milite conspicitur. (45) 

δ) [...] utrum post aliquot annos cana esse mallet an calva. (47) 

 

Λύση 

α) Paucis post diebus […] exclamavit Nasica se domi non esse. 

post paucos dies 

β) Atqui ante tertium diem scitote decerptam esse Carthagine. 

tertio ante die 

γ) Haec […] tertio post die a quodam milite conspicitur. 

post tertium diem 

δ) [...] utrum post aliquot annos cana esse mallet an calva. 

aliquot post annis 
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