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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΓΕΡΟΥΝ∆ΙΑΚΗ ΕΛΞΗ ΚΑΙ ΣΤΗ 

∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ  

Α. ΓΕΡΟΥ∆ΙΑΚΗ ΕΛΞΗ 

1. Η γερουδιακή έλξη είναι υποχρεωτική όταν έχουµε εµπρόθετο τύπο 

γερουνδίου µε αντικείµενο σε αιτιατική  ή  απρόθετη δοτική γερουνδίου 

µε αντικείµενο σε αιτιατική 

ΑΣΚΗΣΗ 

Πώς θα ήταν υποθετικά η ενεργητική σύνταξη αν δεν είχε γίνει η 

γερουνδιακή έλξη; 

de interficiendo Caesare 

unguium resecandorum causa            ΚΕΙΜΕΝΟ 49 

ad eam obiurgandam  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

de interficiendo Caesarem 

ungues resecandi causa 

ad obiurgandum eam 

2. Η γερουνδιακή έλξη είναι προαιρετική όταν έχουµε απρόθετη γενική 

ή αφαιρετική γερουνδίου µε αντικείµενο σε αιτιατική. 

ΑΣΚΗΣΗ 

Να γίνει η γερουδιακή έλξη στις παρακάτω προτάσεις : 

gerendi rem publicam  

colendo homines 

cogitando homines ΚΕΙΜΕΝΟ 32 

administrandi rem publicam 

expetendo laudem et honestatem 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

rei publicae gerendae 

hominibus colendis  

hominibus cogitandis  

rei publicae administrandae 

laude et honestate expetenda  

 

Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΚΟΛΟΥΘΗ 

1. Το αντικείµενο του γερουνδίου, που βρίσκεται σε αιτιατική, παίρνει την 

πτώση του γερουνδίου και τρέπεται σε υποκείµενο του γερουνδιακού 

κρατώντας  το γένος και τον αριθµό του. 

2. Το γερούνδιο τρέπεται σε γερουνδιακό και λαµβάνει το ίδιο γένος, αριθµό 

και πτώση µε το υποκείµενό του, που δηµιουργήσαµε στο βήµα 1 . 

 

 

Β. ∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 

ΑΣΚΗΣΗ 

Να δηλωθεί ο σκοπός στις παρακάτω προτάσεις µε τους υπόλοιπους 

τρόπους . 

1. complures praedonum duces forte salutatum ad eum venerunt  

2. cum se ipsum captum venisse eos existimasset 

3. virtutem eius admiratum  

4. Brutus ad eam obiurgandam venit  (ΚΕΙΜΕΝΟ 49) 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1. complures praedonum duces forte ad eum venerunt ut salutarent 

            complures praedonum duces forte ad eum venerunt qui salutarent 

            complures praedonum duces forte ad eum venerunt ad salutandum 

ΚΕΙΜΕΝΟ 34 
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            complures praedonum duces forte ad eum venerunt salutandi causa 

2. cum venisse eos existimmasset ut caperent se ipsum 

cum venisse eos existimmasset qui caperent se ipsum 

cum venisse eos existimmasset ad se ipsum capiendum ( έπειτα από 

γερουνδιακή έλξη ) 

cum venisse eos existimmasset sui ipsius capiendi causa ( έπειτα από 

γερουνδιακή έλξη ) 

3. ut admirarentur virtutem eius  

qui admirarentur virtutem eius 

ad virtutem eius admirandam ( έπειτα από γερουνδιακή έλξη ) 

virtutis eius admirandae causa ( έπειτα από γερουνδιακή έλξη ) 

4. Brutus venit ut obiurgaret eam  

Brutus venit qui obiurgaret eam 

Brutus venit eius obiurgandae causa(έπειτα από γερουνδιακή έλξη ) 

Brutus venit obiurgatum eam  

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ∆ΗΛΩΝΕΤΑΙ ΜΕ 

ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ 

1. Με δευτερεύουσα τελική πρόταση. 

2. Με δευτερεύουσα αναφορικοτελική πρόταση 

3. Με αιτιατική του σουπίνου  

4. Με ad + αιτιατική γερουνδίου 

5. Με causa / gratia + γενική γερουνδίου 

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΚΑΒΡΟΥΛΑΚΗ 


