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Πρόλογος 
 
 

 Ο αρχικός σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η εξέταση 
του παρακλαυσίθυρου στη ρωμαϊκή λογοτεχνία γενικότερα. 
Το εγχείρημα, όμως, αυτό θα απαιτούσε αρκετό χρόνο και 
μόχθο, θα κούραζε τον αναγνώστη και πιθανώς θα τον οδη-
γούσε σε σύγχυση, καθώς ο όγκος των έργων που θα έπρεπε 
να εξεταστούν είναι πραγματικά τεράστιος. Γι’ αυτόν τον λόγο 
αποφασίσαμε να συγκεκριμενοποιήσουμε την έρευνά μας στο 
παρακλαυσίθυρο της ρωμαϊκής ελεγείας. Στόχος της μελέτης 
είναι να δοθεί μια πλήρης εικόνα του λογοτεχνικού αυτού θέ-
ματος, καθώς και να διαφανεί ο τρόπος επεξεργασίας του από 
τους τρεις Ρωμαίους ελεγειακούς, Τίβουλλο, Προπέρτιο και 
Οβίδιο.  

Στο πρώτο κεφάλαιο, λοιπόν, προσφέρουμε αρκετές πλη-
ροφορίες για το είδος της ρωμαϊκής ελεγείας και τη φύση του 
ρωμαϊκού παρακλαυσίθυρου. Στο δεύτερο κεφάλαιο ασχολού-
μαστε με τα παρακλαυσίθυρα του Τιβούλλου (1.2 και 1.5) εξε-
τάζοντας το στοιχείο της variatio στο πρώτο ποίημα και την 
παρουσίαση του ποιητή ως μαστροπού (leno) στο δεύτερο. 
Στο τρίτο μελετούμε τα δύο παρακλαυσίθυρα του Προπερτίου 
(1.16 και 4.9) διερευνώντας ιδιαιτέρως τις πολιτικές, κοινωνι-
κές και ποιητολογικές διαστάσεις τους. Στο τέταρτο κεφάλαιο, 
ασχολούμαστε με τα παρακλαυσίθυρα του Οβιδίου (Am. 1.6, 
2.19 και 3.4) εστιάζοντας κυρίως στην ποιητική αυτοσυνειδη-
σία του τελευταίου ελεγειακού. Τέλος, έχουμε προσθέσει – εν 
είδει επιμέτρου – τις μεταφράσεις των εξεταζόμενων ελεγειών 
στην ελληνική γλώσσα, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα και 
στον μη ειδικό να τις κατανοήσει και να λάβει μια μικρή γεύση 
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απόλαυσης αυτού του σπουδαιότατου είδους της λατινικής 
λογοτεχνίας, της ρωμαϊκής ερωτικής ελεγείας. Οι μεταφράσεις 
ανήκουν στον συγγραφέα της παρούσας εργασίας. Το λατινι-
κό κείμενο που ακολουθήθηκε προέρχεται από τις στερεότυπες 
εκδόσεις της Οξφόρδης. 

Θεωρούμε ότι με την παρούσα μελέτη προσφέρεται μια 
ολοκληρωμένη ανάλυση του παρακλαυσίθυρου στη ρωμαϊκή 
ελεγεία, που επιτρέπει στον αναγνώστη να κατανοήσει την 
ταυτότητα του λογοτεχνικού αυτού θέματος, τις πολιτικές, 
κοινωνικές και ποιητολογικές διαστάσεις του, αλλά και τις 
αλληλεπιδράσεις των τριών ελεγειακών. Επίσης, πρέπει να 
τονιστεί ότι η έρευνά μας αποτελεί την πρώτη ελληνόγλωσση 
μελέτη περί του ρωμαϊκού ελεγειακού παρακλαυσίθυρου – με-
λέτη η οποία περιλαμβάνει και την εξέταση ελεγειών που ο 
Copley στη μονογραφία του για τον exclusus amator (1956) 
δεν συμπεριέλαβε, καθώς δεν τις θεωρούσε πα-ρακλαυσίθυρα 
(Prop. 4,9, Ov. Am. 2.19 και 3.4).  

Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμότατες ευχαριστίες μου 
στον Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας του 
Ιονίου Πανεπιστημίου, κ. Βάιο Βαϊόπουλο, που με τον ιδιαίτε-
ρο ζήλο και την απαράμιλλη στήριξή του στάθηκε ο αρωγός 
και υποστηρικτής της παρούσας μελέτης. Επίσης, ευχαριστώ 
θερμότατα τον κ. Βαϊόπουλο για τις ουσιαστικότατες παρατη-
ρήσεις, διορθώσεις και επισημάνσεις του. Τέλος, θα ήθελα να 
ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου τη σύζυγό μου, 
Σαπφώ, και την κόρη μου Ελένη, για τη στήριξη και την αγά-
πη τους, αλλά πάνω απ’ όλα για την ίδια την ύπαρξή τους. 

 
Βασίλειος Παππάς 

 
  


