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Απόσπασμα 1
Αναζήτησε τα ίχνη του,  σε  παρακαλώ,  και  με την  πιο  μεγάλη φροντίδα  είτε 
στείλε τον στην Ρώμη είτε φέρ' τον μαζί σου γυρίζοντας από την Έφεσο. Μη σε 
απασχολήσει  πόσο κοστίζει: όποιος είναι τέτοιος μασκαράς έχει μικρή αξία. 
Ο  Αίσωπος όμως οργίστηκε τόσο πολύ για την ελεεινή πράξη και το θράσος 
του δούλου, που τίποτα δε θα τον ευχαριστούσε πιο πολύ (τίποτε δε θα μπορούσε 
να  του  είναι  πιο  ευχάριστο)  από  το  να  ξαναπάρει  πίσω  το  δραπέτη (από  την 
επανάκτηση του δραπέτη).

Απόσπασμα 2
Καθώς ο  Οκταβιανός  επέστρεφε  στη  Ρώμη μετά  τη  νίκη  του  στο  Άκτιο,  τον 
προϋπάντησε κάποιος που κρατούσε ένα κοράκι. Είχε εκπαιδεύσει το κοράκι να 
λέει  τα  εξής  (λόγια):  «Χαίρε,  Καίσαρα,  νικητή  και  στρατηγέ!».  Ο Καίσαρας 
ενδιαφέρθηκε  πολύ  να  αγοράσει  το  κοράκι.  Το  αγόρασε  λοιπόν  για  είκοσι 
χιλιάδες  σηστερτίους.  Το  παράδειγμά του  παρακίνησε  κάποιον  παπουτσή  να 
μάθει τον ίδιο χαιρετισμό σε ένα κοράκι.

Β. 1. α) 
a. rediens: redeuntis
b. nihili: nihilum
c. scelus: scelera
d. gratius: gratioris
e. recuperatio: recuperationum
f. corvum: corvi
g. haec: huius
h. sestertium: sestertii
i. parem: par
j. salutationem: salutationibus

β) grata –gratior- gratissima
(επίρρημα) grate- gratius - gratissime 

2. α)
a. investīga:. investigares
b. rediens: redeunto
c. est: futurum-am-um, futuros-as-a esse και fore
d. est adfectus: adfectus erat
e. possit: potuissetis
f. rediret: rediturus-a-um sis
g. occurit: occurrebamus
h. tenens: tenemini
i. emit: emitor
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j. doceret: docuerint
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β) Tα απαρέμφατα και οι μετοχές του ρήματος emo.

Ενεργητική Φωνή
ΑΠΑΡΈΜΦΑΤΑ

ΕΝΕΣΤΏΤΑ ΜΈΛΛΟΝΤΑ ΠΡΚ.:
emere empturum, am, um esse

empturos, as, a esse
emisse

ΜΕΤΟΧΈΣ

ΕΝΕΣΤΏΤΑ ΜΈΛΛΟΝΤΑ

emens-entis empturus, a, um

Μέση Φωνή
ΑΠΑΡΈΜΦΑΤΑ

ΕΝΕΣΤΏΤΑ ΜΈΛΛΟΝΤΑ ΠΡΚ.: ΣΥΝΤ. ΜΕΛΛ.
emi emptum iri emptum, am, um esse

emptos, as, a esse
emptum, am, um fore
emptos, as, a fore

ΜΕΤΟΧΈΣ

emptus, a,um

3. 
a. Rōmam: αιτιατική κατεύθυνσης σε τόπο στο mitte
b. Epheso: αφαιρετική της απομάκρυνσης από τη μετοχή rediens
c. tecum: εμπρόθετος της συνοδείας (αναστροφή πρόθεσης) στο ρήμα deduc
d. spectāre: Αντικ. του ρήματος noli (τελικό απαρέμφατο)
e. servi: γενική υποκειμενική από τα scelus και audaciam
f. dolōre: αφαιρετική του μέσου στο est adfectus
g. gratius: κατηγορούμενο μέσω του απαρεμφάτου esse στο Υποκ. του (nihil)
h. corvum (tenens): Αντικ. της μτχ. tenens
i. Caesaris: γενική του ενδιαφερομένου προσώπου στο ρ.interfuit
j. multum: επιρρηματικός προσδιορισμός του ποσού στο ρήμα interfuit
k. sutorem: άμεσο Αντικ. του ρημ. incitavit
l. parem: ομοιόπτωτος επιθετικός προσδιορισμός στη λ. salutationem

4. α) Η απαγόρευση με τον άλλο τρόπο: ne spectaveris (ne+Υποτακτική Πρκ.)

β) Ο β’ όρος σύγκρισης με τον άλλο τρόπο: recuperatione (απλή αφαιρετική.)

γ)  cum Octavianus post victoriam Actiacam Romam rediret:  δευτερεύουσα 
χρονική  πρόταση. Εισάγεται με  τον  ιστορικό-  διηγηματικό  σύνδεσμο  cum και 
εκφέρεται με  Υποτακτική,  επειδή  δηλώνει  τη  βαθύτερη  σχέση  αιτίας  - 
αποτελέσματος ανάμεσα στη χρονική και στην ΚΠ. Ειδικότερα, με υποτακτική 
Παρατατικού (rediret), επειδή εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου (occurrit) και 
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εκφράζει το  σύγχρονο  στο  παρελθόν.  Η  ΔΠ  λειτουργεί  ως  επιρρηματικός 
προσδιορισμός του χρόνου στην ΚΠ. 
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