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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΜΕΛΕΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ 
 

ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΜΟΥ ΠΑΙΔΙΑ 

Διαβάστε με πάθος και αγάπη. 

Διαβάστε για να κερδίσετε μια θέση στη σχολή που θέλετε, ως 

επιστέγασμα όλων των κόπων και του χρόνου σας. 

Μην ξεχνάτε: όλοι οι πανεπιστήμονες άνθρωποι ανά τον κόσμο και τις 

εποχές γνώριζαν αρχαία ελληνικά και λατινικά. 

 

ΠΛΑΝΟ Α΄ 
 

ΔΕΥΤΕΡΑ 23/5 

από το μεσημέρι 

/απόγευμα και 

μετά 

  Μετάφραση όλων των κειμένων 

ΤΡΙΤΗ 24/5   Πέντε κλίσεις ουσιαστικών 

  Δευτερόκλιτα και τριτόκλιτα επίθετα 

  Κλίση μετοχής ενεστώτα 

  Αντωνυμίες  

  Το λεξιλόγιο όλων των κειμένων (όχι ρήματα) 

  Πρακτική εφαρμογή αυτών: κλίνουμε ουσιαστικά, 
επίθετα, αντωνυμίες μέσα από τα κείμενα   

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/5   Τέσσερις συζυγίες ρημάτων και στις δύο φωνές σε 
όλες τις εγκλίσεις και ονοματικοί τύποι αυτών 

  Sum: όλες οι εγκλίσεις και ονοματικοί τύποι  

  Αποθετικά/ημιαποθετικά ρήματα 

  Ενεργητική – παθητική περιφραστική συζυγία 

  Οι αρχικοί χρόνοι όλων των κειμένων (αν είναι 
δυνατόν γραπτά)  

  Ακολουθία χρόνων 

  Πρακτική εφαρμογή αυτών: κάνουμε χρονικές/ 
      εγκλιτικές αντικαταστάσεις, γράφουμε ονοματι- 
      κούς τύπους 

ΠΕΜΠΤΗ 26/5   Παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων 

  Θεωρία δευτερευουσών προτάσεων 

  15 σε- io 

  Ανάλυση επιθετικού προσδιορισμού/παράθεσης 
    σε δευτερεύουσα αναφορική πρόταση 

   Πρακτική εφαρμογή αυτών: αναγνωρίζουμε τις 
δευτερεύουσες προτάσεις των 11 πρώτων 
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κειμένων: κάνουμε χρονικές/ εγκλιτικές/παρα- 
θετικές αντικαταστάσεις, γράφουμε ονοματικούς 
τύπους 

  Σύνταξη τα πρώτα 11 κείμενα και επανάληψη 
στα αντίστοιχα σχόλια κάθε κειμένου 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
27/5 

  Ανώμαλα ρήματα 

  Ελλειπτικά ρήματα 

  Ανάλυση μετοχών σε δευτερεύουσες προτάσεις 

  Σύμπτυξη δευτερευουσών προτάσεων σε μετοχές 

  Πρακτική εφαρμογή αυτών στα κείμενα 

  Σύνταξη τα υπόλοιπα 11 κείμενα και επανάληψη  
στα αντίστοιχα σχόλια κάθε κειμένου 

ΣΑΒΒΑΤΟ 28/5   Σκοπός 

  Ενεργητική – παθητική σύνταξη 

 Απαρεμφατική σύνταξη 

  Πρακτική εφαρμογή αυτών στα κείμενα 

 Ξεφύλλισμα των ασκήσεων, επαναληπτικών 
ασκήσεων, διαγωνισμάτων κλπ. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 29/5 
μέχρι νωρίς το 

απόγευμα 

  Επανάληψη όλων των μεταφράσεων  

  Απόγευμα-βραδάκι: έξοδος, καφές και χαλάρωση 
πριν την τελευταία μάχη 

 

 

 

 

ΠΛΑΝΟ Β΄ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 

23/5 
από το 

απόγευμα και 
μετά 

Κείμενα 3-5-6-7-11 
 Μετάφραση  

 Λεξιλόγιο και αρχικοί χρόνοι των ρημάτων 

 Σύνταξη των κειμένων 

 Μελέτη των σχολίων των κειμένων 

 Α΄-Β΄-Γ΄ κλίση ουσιαστικών, οι αντωνυμίες των 

κειμένων, τέσσερις συζυγίες ρημάτων στην ενεργητική 

φωνή σε όλες τις εγκλίσεις και ονοματικοί τύποι αυτών, 

δευτερόκλιτα και τριτόκλιτα επίθετα 

 Θεωρία αναφορικών, παραβολικών, χρονικών προ- 

τάσεων (με το postquam) και σύμπτυξή τους, όπου εί- 

ναι δυνατό, σε μετοχές 

 Ανάλυση επιθετικού προσδιορισμού/παράθεσης σε 

δευτερεύουσα αναφορική πρόταση 

 Possum, soleo, sum 
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ΤΡΙΤΗ 24/5 Κείμενα 13-14-15-20 
 Μετάφραση  

 Λεξιλόγιο και αρχικοί χρόνοι των ρημάτων 

 Σύνταξη των κειμένων 

 Μελέτη των σχολίων των κειμένων 

 Δ΄- Ε΄ κλίση ουσιαστικών, κλίση μετοχής ενεστώτα 

 Τέσσερις συζυγίες ρημάτων στην παθητική φωνή σε 
όλες τις εγκλίσεις και ονοματικοί τύποι αυτών, 
αποθετικά ρήματα, ενεργητική περιφραστική συζυγία 

 Ανάλυσητων μετοχών σε αντίστοιχες δευτερεύουσες 
προτάσεις 

 Θεωρία αιτιολογικών προτάσεων και σύμπτυξή τους, 
όπου είναι δυνατό, σε μετοχές 

 Fio, fero (2 φωνές), 15 σε –io 

 Cum αντίστροφος, cum επαναληπτικός, post 

 Μετατροπή ενεργητικής σύνταξης σε παθητική και το 
αντίστροφο 

ΤΕΤΑΡΤΗ 

25/5 
Κείμενα 21-24-25-27 

 Μετάφραση  

 Λεξιλόγιο και αρχικοί χρόνοι των ρημάτων 

 Σύνταξη των κειμένων 

 Μελέτη των σχολίων των κειμένων 

 Ανάλυση των μετοχών σε αντίστοιχες δευτερεύου- 
σες προτάσεις 

 Ακολουθία χρόνων 

 Απαρεμφατική σύνταξη 

 Θεωρία πλαγίων ερωτηματικών, ουσιαστικών 
αιτιολογικών και εναντιωματικών προτάσεων 

 Eo (2 φωνές), revertor, inquit, memini, deverto(r), 
aio, volo, nolo 

 Παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων 

 Απρόσωπα ρήματα 
Απαγόρευση,  β΄ όρος σύγκρισης/απόλυτη σύ-γκρι ση, 
cum ιστορικός-διηγηματικός 

ΠΕΜΠΤΗ 

26/5 
Κείμενα 29-31-34 

 Μετάφραση  

 Λεξιλόγιο και αρχικοί χρόνοι των ρημάτων 

 Σύνταξη των κειμένων 

 Μελέτη των σχολίων των κειμένων 

 Aveo, cerno 

 Θεωρία αφαιρετικής, γερουνδίου, γερουνδιακού, 
σουπίνου 

 Παθητική περιφραστική συζυγία 

 Θεωρία τόπου, αξία, quotiescumque, cum 
αιτιολογικός 

 Σύμπτυξη των δευτ/σών προτάσεων, όπου είναι 
δυνατό, σε μετοχές 
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 Θεωρία σκοπού 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

27/5 
Κείμενα 36-38-42 

 Μετάφραση  

 Λεξιλόγιο και αρχικοί χρόνοι των ρημάτων 

 Σύνταξη των κειμένων 

 Μελέτη των σχολίων των κειμένων 

 Malo 

 Θεωρία τελικών και χρονικών προτάσεων με τον dum 
και σύμπτυξή τους, όπου είναι δυνατό, σε μετοχές 

 Θεωρία αναφορικών και αναφορικών-συμπερασμα- 
τικών προτάσεων 

ΣΑΒΒΑΤΟ 
28/5 

Κείμενα 43-44-45 
 Μετάφραση  

 Λεξιλόγιο και αρχικοί χρόνοι των ρημάτων 

 Σύνταξη των κειμένων 

 Μελέτη των σχολίων των κειμένων 

 Θεωρία ευθέων ερωτήσεων και απάντησής τους 

 Θεωρία υποθετικών λόγων 

 Θεωρία συμπερασματικών προτάσεων 

 Θεωρία βουλητικών προτάσεων 

ΚΥΡΙΑΚΗ 

29/5 
μέχρι νωρίς το 

απόγευμα 

 Επανάληψη όλων των μεταφράσεων 

 Ξεφύλλισμα των ασκήσεων, επαναληπτικών 

ασκήσεων, διαγωνισμάτων κλπ. 

 Απόγευμα-βραδάκι: έξοδος, καφές και χαλάρωση 
πριν την τελευταία μάχη 

 

 

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΝΟΝΤΑΣ: Σε όλα τα κείμενα θα κείμενα θα κάνετε 

εξάσκηση: 

 κλίνοντας ουσιαστικά, επίθετα, αντωνυμίες, μετοχές 

 κάνοντας χρονικές και εγκλιτικές αντικαταστάσεις, γράφοντας 

ονοματικούς τύπους 

 κάνοντας παραθετικές αντικαταστάσεις  

 αναγνωρίζοντας προτάσεις, συμπτύσσοντας προτάσεις, αναλύοντας 

μετοχές σε προτάσεις 

 κάνοντας μετατροπές σε ισοδύναμες μορφές 

 κάνοντας μετατροπές σε ενεργητική/παθητική σύνταξη, απαρεμ- 

 φατική σύνταξη, σκοπό 

 

 

 


