
 

 

ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΠΟΥ 

 
Α΄. ΣΤΑΣΗ ΣΕ ΤΟΠΟ 

 
1. Τοπικά επιρρήματα 

ibi, eo= εκεί 

domi= στο σπίτι 

ubi= όπου   κ.ά. 

 

2. Απρόθετη γενική  

 όταν πρόκειται για όνομα πόλης πρώτης ή δεύτερης κλίσης 

και ενικού αριθμού  

 όταν πρόκειται για το ουσιαστικό domus  

 (επίσης για όνομα μικρού νησιού και χερσονήσου) 

 π.χ. κ.28: … in custodiam Ephesi tradidit : ο τόπος δηλώθηκε σε 

γενική, γιατί πρόκειται για ουσιαστικό β΄ κλίσης και ενικού αριθμού. 

 

3. Απρόθετη αφαιρετική  

 όταν πρόκειται για όνομα πόλης τρίτης κλίσης και ενικού 

αριθμού 

 όταν πρόκειται για όνομα α΄ ή β΄ κλίσης και πληθυντικού 

αριθμού 

 π.χ. κ.28:  Is Athenis … pro libero fuit : ο τόπος δηλώθηκε σε 

αφαιρετική, γιατί πρόκειται για ουσιαστικό α΄ κλίσης και πληθυντικού 

αριθμού. 

 

Σημείωση: Για να δηλωθεί στάση σε τόπο χρησιμοποιούμε απρόθετη 

αφαιρετική, ακόμα κι αν δεν πρόκειται για όνομα πόλης, όταν το 

ουσιαστικό που δηλώνει τόπο συνοδεύεται από επιθετικό προσδιορισμό, 

 π.χ. totis castris…,  locis frigidissimis… 

 

 

4. Εμπρόθετοι προσδιορισμοί 

in+αφαιρετική π.χ. Ovidius poeta in terra exulat 

pro+αφαιρετική π.χ. ipse pro castris consedit 

apud+αιτιατική π.χ. apud Patronem Epicureum 

prope+αιτιατική π.χ. prope Tiberim fluvium…    κ.ά. 

 

Σημείωση: Αν ζητηθεί να δηλωθεί στάση σε τόπο, εφόσον δεν πρόκειται 

για όνομα πόλης, χρησιμοποιούμε μόνο τον εμπρόθετο in+αφαιρετική. 



 

 

Β΄. ΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΠΟ 

 
1. Τοπικά επιρρήματα 

quo=όπου 

domum=προς το σπίτι 

eo=προς τα εκεί   κ.ά. 

 

2. Απρόθετη αιτιατική 

 όταν πρόκειται για όνομα πόλης 

 όταν πρόκειται για το ουσιαστικό domus  

 (επίσης για όνομα μικρού νησιού και χερσονήσου) 

 π.χ. κ.28:  Licinus servus … Athenas fugit 

 

3. Εμπρόθετα 

in+ αιτιατική: συγκεκριμένα δηλώνεται η άφιξη    

  π.χ. κ.28:   inde in Asiam abiit 

ad+αιτιατική: συγκεκριμένα δηλώνεται η προσέγγιση     

  π.χ. Aeneas ad Italiam navigat 

 

 

 

 

Γ΄. ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΠΟ 

 
1. Τοπικά επιρρήματα 

domo= από το σπίτι 

hinc, inde= από εκεί    κ.ά. 

 

2. Απρόθετη αφαιρετική 

 όταν πρόκειται για όνομα πόλης 

 όταν πρόκειται για το ουσιαστικό domus  

 (επίσης για όνομα μικρού νησιού και χερσονήσου) 

 π.χ. κ.28:  Licinus servus Roma … fugit  

 

3. Εμπρόθετα 

ex, de, ab+αφαιρετική 

π.χ.  quae Italiam ab Gallia seiungunt 

 

 

 

 



 

 

Παρατήρηση: Στα κείμενά μας δεν συναντάται όνομα μικρού (ή και 

μεγάλου) νησιού ή χερσονήσου. Στις ασκήσεις του σχολικού βιβλίου 

υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, όπου όμως είναι ευδιάκριτη η 

αναγνώριση του μεγέθους των νησιών, καθώς αναφέρονται  νησιά όπως 

Ithaca-Ιθάκη και Delus-Δήλος, άρα μικρά νησιά και  Creta-Κρήτη, άρα 

μεγάλο νησί. 

 

 

 

Άσκηση 

Στην πρόταση «in custodiam Ephesi tradidit» (κ. 28)  να αντικατασταθεί 

ο τύπος Ephesi από τον κατάλληλο τύπο των παρακάτω λέξεων, ώστε να 

εκφράζουν την ίδια συντακτική θέση και να δικαιολογήσετε την 

απάντησή σας: Cannae, Corinthus, Roma, Neapolis, Carthago, Italia, 

Asia, domus, ager, locus, ille locus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Απάντηση 

Το ουσιαστικό Ephesi δηλώνει στάση σε τόπο, άρα οι σωστοί τύποι των 

λέξεων είναι οι ακόλουθοι: 

 

 

 

 ΣΩΣΤΟΙ 
ΤΥΠΟΙ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Cannae Cannis Αφαιρετική, γιατί πρόκειται για ουσιαστικό 
α΄κλίσης και πληθυντικού αριθμού. 

Corinthus Corinthi Γενική, γιατί πρόκειται για ουσιαστικό 
β΄κλίσης και ενικού αριθμού. 

Roma Romae Γενική, γιατί πρόκειται για ουσιαστικό 
α΄κλίσης και ενικού αριθμού. 

Neapolis Neapoli Αφαιρετική, γιατί πρόκειται για ουσιαστικό 
γ΄κλίσης και ενικού αριθμού. 

Carthago Carthagine Αφαιρετική, γιατί πρόκειται για ουσιαστικό 
γ΄κλίσης και ενικού αριθμού. 

Italia in Italia Εμπρόθετη αφαιρετική (δεν πρόκειται για 
όνομα πόλης). 

Asia in Asia Εμπρόθετη αφαιρετική (δεν πρόκειται για 
όνομα πόλης). 

domus domi Γενική, γιατί το ουσιαστικό domus εκφέρεται 
πάντα απρόθετα. 

ager in agro Εμπρόθετη αφαιρετική (δεν πρόκειται για 
όνομα πόλης). 

locus in loco Εμπρόθετη αφαιρετική (δεν πρόκειται για 

όνομα πόλης). 

ille locus illo loco Απρόθετη αφαιρετική, γιατί το locus 

συνοδεύεται από επιθετικό προσδιορισμό. 

 

 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 
ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΑΡΒΕΛΑ 


