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ΕΝΟΣΗΣΑ 6 

 

1. Να βρείτε σε ποιο ρήμα ανήκει κάθε ρηματικός τύπος του αορίστου 

β’: 

α. ᾔσθοντο                         β. ἔπεσε                     γ. ἐγένετο  

    παράβαλε                          τυχεῖν                         πάθε 

    λαβέ                                   μαθών                        ἔδραμε  

    ἁμάρτοι                              εὑρεῖν                         βαλέσθαι 

 

2. Να εντοπιστούν και να αναγνωριστούν οι τύποι του αορίστου β΄ 

που υπάρχουν στα ακόλουθα παραδείγματα. 

α) Κλέαρχος λαβὼν τοὺς ὁπλίτας παρεγένετο (= ήρθε για βοήθεια) Κύρῳ. 

β) Μὴ μέλλωμεν (= ας μην αργούμε), ἵνα μὴ  ὁ καιρὸς παρέλθῃ. 

γ) «Ὁ κύβος ἐρρίφθη» εἶπεν ὁ Καῖσαρ Ῥουβίκωνα τὸν ποταμὸν διαβαίνων. 

δ) Ῥωμαῖοι εἵλοντο (=εξέλεξαν) ὕπατον τὸν Φαβρίκιον, ἵνα ἡ Ἰταλία 

ἀπαλλαγῇ τοῦ ἐκ τοῦ Πύρρου κινδύνου. 

ε) Ὀρφεὺς εἰς Ἅιδου ἦλθεν, ἵνα παρὰ τοῦ Πλούτωνος τὴν Εὐρυδίκην λάβῃ. 

στ) Ὁ μὲν εὑρὼν ἀγαθὴν σύζυγον εὐτυχὴς γίγνεται, ὁ δὲ μὴ τυχὼν ἀγαθῆς 

συζύγου ἅπαντα ἀπόλλυσιν (= χάνει). 

 

3. Να συμπληρωθούν τα κενά με τον κατάλληλο τύπο του αορίστου β΄ 

των ρημάτων που είναι στην παρένθεση: 

α) Λύκος ………………… (ὁρῶ, μτχ. αρσ.) ποιμένας ἐσθιόντας (= να τρώνε) 

ἐν σκηνῇ πρόβατον, ἐγγὺς ……….… (προσέρχομαι, μτχ. 

αρσ.)…………………(λέγω, ορισ. γ΄ εν.) «ἡλίκος ἄν ἦν ὑμῖν θόρυβος (= πόσο 

θόρυβο θα κάνατε) εἰ ἐγὼ τοῦτο ἐποίουν». 



ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ – Γ΄ ΓΥΜΝΑΙΟΥ 

 

Παναγιώτης Λουπάσης - Φιλόλογος ελίδα 2 

 

β) ……………… (ὁρῶ, ορισ. α΄ πληθ.) τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, 

…………………(λαμβάνω, ορισ. α΄ πληθ.) πνεῦμα ἐπουράνιον, 

…………………(εὑρίσκω, ορισ. α΄ πληθ) πίστιν ἀληθῆ, ἀδιαίρετον Τριάδα 

προσκυνοῦντες· αὕτη γὰρ ἡμᾶς ἔσωσεν. 

γ) Δημόκριτος ………………(λέγω, οριστ. γ΄ εν.), ὡς ὁ γαμβροῦ μὲν 

……………… (ἐπιτυγχάνω, μτχ. αρσ.)…………………(εὑρίσκω, οριστ. γ΄ εν.) 

υἱόν, ὁ δὲ………………(ἀποτυγχάνω, μτχ. αρσ.) ἀπώλεσε καὶ θυγατέρα. 

δ) Ἀγησίλαος, μικροῖς τοῖς παιδίοις οὖσι, κάλαμον περιβεβηκώς (= αφού κα-

βάλησε ένα καλάμι) ὥσπερ ἵππον οἴκοι συνέπαιζεν· ὀφθεὶς δὲ ὑπό τινος τῶν 

φίλων (= όταν τον είδε κάποιος φίλος του)………… …(λέγω, οριστ. γ΄ εν.) 

αὐτῷ μηδενὶ φράσαι (=να μην το πει σε κανέναν), πρὶν ἄν καὶ αὐτὸς πατὴρ 

παίδων………………(γίγνομαι, υποτ. γ΄εν.). 

ε) Διογένης ………………(ὁρῶ, μτχ. αρσ.) ποτε τὰ Ἴσθμια αὐτὸς 

ἐστεφανώσατο (=ο ίδιος στεφάνωσε τον εαυτό του). Ἐρωτηθεὶς δέ, πῶς 

τολμᾷ στεφανώσασθαι οὐ νενικηκώς· Πολλούς, ……………… (λέγω, οριστ. 

γ΄εν.), ἐναντίους νενίκηκα καὶ μεγάλους, πενίαν καὶ ὀργὴν καὶ λύπην καὶ 

ἐπιθυμίαν καὶ φόβον καὶ τὸ πάντων φοβερώτατον θηρίον, ἡδονήν·  πῶς οὐ δεῖ 

καὶ ἐμὲ οὐ στεφανωθῆναι; 

 

4. Να συμπληρώσετε τους εγκλιτικούς τύπους αορίστου β΄ που λεί-

πουν από τον παρακάτω πίνακα.  

 

ΟΡΙΣΙΚΗ           ΤΠΟΣΑΚΣΙΚΗ         ΕΤΚΣΙΚΗ            ΠΡΟΣΑΚΣΙΚΗ 

……………           λάβηται                    …………...           ………………… 

ἠγάγου                ………………..           ……………          …………………. 

……………           …………….                λάθοι                  ………..……… 

ἐλαβόμην            ……………                ……………           …………….. 

……………           ………………             ……………..          μαθόντων 

………..…             ………….…..              ….…………          ἰδέ  


