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ΜΑΘΗΜΑ Ι                                                                  LECTIO PRIMA 
 

Ο ΕΞΟΡΙΣΤΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ 
 
 

Οvidius poeta in terra Pontica exulat. Epistulas Romam scriptitat. Epistulae plenae 
querelarum sunt. Romam desiderat et fortunam adversam deplorat. Narrat de incolis 
barbaris et de terra gelida. Poetam curae et miseriae excruciant. Epistulis contra 
iniuriam repugnat. Musa est unica amica poetae.  
 

 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 
 

Οvidius poeta exulat in terra 
Pontica. Scriptitat epistulas 
Romam. Epistulae sunt plenae 
querelarum. Desiderat Romam  
et deplorat adversam fortunam.  
Narrat de barbaris incolis 
et de gelida terra. Curae et  
miseriae excruciant poetam.  
Epistulis repugnat contra iniuriam.  
Musa est unica amica poetae.  
 

 

Ο Οβίδιος ο ποιητής είναι εξόριστος στη γη 
του Πόντου. Γράφει συχνά επιστολές  
στη Ρώµη. Οι επιστολές είναι γεµάτες  
παράπονα. Επιθυµεί τη Ρώµη  
και θρηνεί την αντίξοη τύχη του.  
Αφηγείται για τους βάρβαρους κατοίκους  
και για την παγωµένη γη. Οι φροντίδες και  
οι δυστυχίες βασανίζουν τον ποιητή.  
Με τις επιστολές µάχεται ενάντια στην αδικία.  
Η Μούσα είναι η µοναδική φίλη του ποιητή.  
 

 
 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 
 

ΡΗΜΑΤΑ 
 
exulat: γ’ ενικ. οριστ. ενεστ. του ρηµ. exul-o, exul-avi, exul-atum, exul-are 1: 

είµαι εξόριστος. 
scriptitat: γ’ ενικ. οριστ. ενεστ. του ρηµ. scriptit-o, scriptit-avi, scriptit-atum, 

scriptit -are 1: γράφω συχνά.  
sunt: γ’ πληθ. οριστ. ενεστ. του βοηθητικού ρηµ. sum, fui,  -  , esse: είµαι. 
desiderat: γ’ ενικ. οριστ. ενεστ. του ρηµ. desider-o, desider-avi, desider-atum, 

desider-are 1: επιθυµώ. 
deplorat: γ’ ενικ. οριστ. ενεστ. του ρηµ. deplor-o, deplor-avi, deplor-atum,  

deplor-are 1: θρηνώ. 
narrat: γ’ ενικ. οριστ. ενεστ. του ρηµ. narr-o,  narr-avi, narr-atum, narr-are 

1: διηγούµαι. 
excruciant: γ’ πληθ. οριστ. ενεστ. του ρηµ. excruci-o, excruci-avi, excruci-atum, 

excruci-are 1: βασανίζω. 
repugnat: γ’ ενικ. οριστ. ενεστ. του ρηµ. repugn-o,  repugn-avi, repugn-atum, 

repugn-are 1: αντιµάχοµαι. 
 
 

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ 
 
Ovidius: ονοµ. ενικ. του ουσ. Ovidius-ii/-i, αρσ. β’: ο Οβίδιος.  
poeta: ονοµ. ενικ. του ουσ. poeta -ae, αρσ. α’: ποιήτης.  
terra: αφαιρ. ενικ. του ουσ. terra -ae, θηλ. α’: γη.  
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epistulas: αιτιατ. πληθ. του ουσ. epistula -ae, θηλ. α’: επιστολή. 
Romam: αιτιατ. ενικ. του ουσ.  Roma -ae, θηλ. α’: Ρώµη. 
querelarum: γεν. πληθ. του ουσ. querela -ae, θηλ. α’: παράπονο. 
fortunam: αιτιατ. ενικ. του ουσ. fortuna -ae, θηλ. α’: τύχη.  
incolis: αφαιρ. πληθ. του ουσ. incola -ae, αρσ. α’: κάτοικος.  
curae: ονοµ. πληθ. του ουσ. cura -ae, θηλ. α’: έγνοια, φροντίδα.  
miseriae: ονοµ. πληθ. του ουσ. miseria -ae, θηλ.α’: δυστυχία.  
Musa: ονοµ. ενικ. του ουσ. Musa -ae, θηλ. α’: Μούσα.  
amica: ονοµ. ενικ. του ουσ. amica -ae ,θηλ. α’: φίλη.  
 
 

ΕΠΙΘΕΤΑ 
 
Pontica: αφαιρ. ενικ. γεν. θηλ. του δευτερόκλ. επιθετ. Ponticus –a –um: ο 

κάτοικος του Πόντου. 
plenae: ονοµ. πληθ. γεν. θηλ. του δευτερόκλ. επιθετ. plenus –a –um: γεµάτος. 
adversam: αιτιατ. ενικ.. γεν. θηλ. του δευτερόκλ. επιθετ. adversus –a –um: 

ενάντιος. 
barbaris: αφαιρ. πληθ. γεν. αρσ. του δευτερόκλ. επιθετ. barbarus –a –um: 

βάρβαρος. 
gelida: αφαιρ. ενικ. γεν. θηλ. του δευτερόκλ. επιθετ. gelidus –a –um: 

παγωµένος.  
unica: ονοµ. ενικ. γεν. θηλ. του δευτερόκλ. επιθετ. unicus –a –um: 

µοναδικός. 
 
                            

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
 

«Ovidius poeta in terra Pontica exulat» : κύρια πρόταση 
exulat: ρήµα, Ovidius: υποκ., poeta: παράθεση, in terra: εµπροθ. προσδ. που δηλώ-
νει στάση σε τόπο, Pontica: επιθετ. προσδ. στο terra. 

 
«Epistulas Romam scriptitat»: κύρια πρόταση 

scriptitat: ρήµα, (Ovidius: ενν.): υποκ., epistulas: αντικ. στο scriptitat, Romam: 
απρόθετη αιτιατική που δηλώνει κίνηση προς τόπο. 

 
«Epistulae plenae querelarum sunt»: κύρια πρόταση 

sunt: ρήµα, epistulae: υποκ., plenae: κατηγορουµ.. στο epistulae, querelarum: 
γενική ως συµπλήρωµα στο plenae (γεν. αντικειµενική ή περιεχοµένου). 

 
«Romam desiderat»: κύρια πρόταση 

desiderat: ρήµα, (Ovidius: ενν.): υποκ., Romam: αντικ. στο ρήµα desiderat.  
 

«et fortunam adversam deplorat»: κύρια πρόταση 
deplorat: ρήµα, (Ovidius:ενν.): υποκ., fortunam: αντικ. στο ρήµα deplorat, 
adversam: επιθετ. προσδ. στο fortunam.  

 
«Νarrat de incolis barbaris et de terra gelida»: κύρια πρόταση 

narrat: ρήµα, (Ovidius: ενν.): υποκ., de incolis: εµπροθ. προσδ. της αναφοράς, 
barbaris: επιθετ. προσδ. στο incolis, de terra: εµπροθ. προσδ. της αναφοράς, gelida: 
επιθετ. προσδ. στο terra.  
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«Poetam curae et miseriae excruciant»: κύρια πρόταση 
excruciant: ρήµα, curae, miseriae: υποκ, poetam: αντικ. στο ρήµα excruciant. 

 
«Epistulis contra iniuriam repugnat»: κύρια πρόταση 

repugnat: ρήµα, (Ovidius:ενν.): υποκ., epistulis: αφαιρ. του οργάνου , contra 
iniuriam: εµπροθ. προσδ. που δηλώνει το εναντίον. 

 
«Musa est unica amica poetae»: κύρια πρόταση 

est: ρήµα, Musa: υποκ., amica: κατηγορουµ.. στο Musa, unica: επιθετ. ή κατηγορ. 
προσδ. στο amica, poetae: γεν.κτητ στο amica. 
 
 
                           ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 
 
Ι. Να προστεθούν οι καταλήξεις που λείπουν στα ονόµατα και στα ρήµατα: 
 
barbar-a exul-o /  plen-a querel-arum /  amic-is scriptit-amus /  desider-atis terr-am 
deplora-tis /  Pontic-a narra-s /  excrucia-t /  fortun-am repugna-tis 
 
II. Να χωριστούν σε συλλαβές οι λέξεις της πρότασης: Epistulis contra iniuriam      
     repugnant. 
    
e-pis-tu-lis, con-tra (το σύµπλεγµα tr που αποτελείται από άφωνο και υγρό δε χωρί-
ζεται), in-iu-ri-am, re-pug-nat.   
 
III. Να συµπληρωθούν οι τύποι του sum στις φράσεις:  
 
Es / estis / sum / est / sumus / sunt 
 
IV. Να µεταφραστεί στα λατινικά η πρόταση:  

Η αντίξοη τύχη βασανίζει τον ποιητή. 
 
Fortuna adversa poetam excruciat. 
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