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Κείμενα 3-5-6-7-11 

 Μετάφραση  

 Λεξιλόγιο και αρχικοί χρόνοι των ρημάτων 

 Σύνταξη των κειμένων 

 Μελέτη των σχολίων των κειμένων (αυτοπάθεια, αλληλοπάθεια, 

εξωτερικό αναγκαστικό αίτιο, εναντίωση ….) 

 Α΄-Β΄-Γ΄ κλίση ουσιαστικών, δευτερόκλιτα και τριτόκλιτα επίθετα, οι 

αντωνυμίες των κειμένων, τέσσερις συζυγίες ρημάτων στην ενεργητική 

φωνή σε όλες τις εγκλίσεις και ονοματικοί τύποι αυτών  

 Θεωρία αναφορικών, παραβολικών, χρονικών προτάσεων (με το 

postquam) και σύμπτυξή τους, όπου είναι δυνατό, σε μετοχές 

 Τροπή του debeo+απαρέμφατο στην παθητική περιφραστική συζυγία 

 Ανάλυση επιθετικού προσδιορισμού/παράθεσης σε δευτερεύουσα 

αναφορική πρόταση 

 Κλίση κύριων ονομάτων 

 Possum,  gaudeo, sum 
 

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 αντωνυμιών, κλίση μετοχής ενεστώτα 

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

περιφραστική συζυγία 

 Ανάλυση των 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 
 

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 δευτερεύουσες προτάσεις 

 Ακολουθία χρόνων 
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 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 σύγκριση, cum ιστορικός- 
διηγηματικός 

 

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 

 Θεωρία σκοπού 
 

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-συμπερασματικών προτάσεων 
 

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 
 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΕ ΠΑΘΟΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ!!!! 


