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                                Του Ερμή, του Παναγή και του Στάθη,                  

                                                 για όλους τους λόγους 
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        ΕN∆ΥΜΑΤΑ 

   Μέσα σ ’ ἕνα κιβώτιο ἤ μέσα σ ’ ἕνα ἔπιπλο ἀπό πολύτιμον ἔβενο θά 

βάλω καί θά φυλάξω τά ἐνδύματα τῆς ζωῆς μου . 

   Τά ροῦχα τά κυανᾶ . Καί ἔπειτα τά κόκκινα, τά πιό ὡραῖα αὐτά 

ἀπό ὅλα . Καί  κατόπιν τά κίτρινα . . Καί τελευταῖα πάλι τά κυανᾶ, 

ἀλλά πολύ πιό ξέθωρα αὐτά τά δεύτερα ἀπό τά πρῶτα . 

   Θά τά φυλάξω μέ εὐλάβεια καί μέ πολλή λύπη. 

   Ὅταν θά φορῶ μαῦρα ροῦχα, καί  θά κατοικῶ μέσα σ ’ ἕνα μαῦρο 

σπίτι, μέσα σέ μιά κάμαρη σκοτεινή, θά ἀνοίγω καμιά φορά τό 

ἔπιπλο μέ χαρά, μέ πόθο καί μέ ἀπελπισία . 

   Θά βλέπω τά ροῦχα  καί θά θυμοῦμαι τήν μεγάλη ἑορτή – πού θά 

εἶναι τότε ὅλως διόλου τελειωμένη . 

   Ὅλως διόλου τελειωμένη . Τά ἔπιπλα σκορπισμένα ἄτακτα μές στές 

αἴθουσες. Πιάτα καί ποτήρια σπασμένα κατά γῆς. Ὅλα τά κεριά 

καμένα ὥς τό τέλος. Ὅλο τό κρασί πιωμένο . Ὅλοι οἱ καλεσμένοι 

φευγάτοι . Μερικοί κουρασμένοι θά κάθονται  ὁλομόναχοι, σάν κ’ 

ἐμένα, μέσα σέ σπίτια σκοτεινά – ἄλλοι πιό κουρασμένοι θά πῆγαν 

νά κοιμηθοῦν . 

 

 

 

Κ .Π .Καβάφης, Κρυμμένα ποιήματα 
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                                            ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

  

Μεθοδολογικές σκοπεύσεις και ερευνητικά ζητούμενα 

 

                                          ΜΕΡΟΣ Α ’ 

 

     ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ 

 

Ι. Η αρχαιοελληνική παράδοση 

ΙΙ. Η δοκιμασία της αρετής στον  κόσμο των αγιολογικών 

αφηγήσεων 

IΙΙ. Ενδιάμεσοι σταθμοί 

IV. Eυρωπαϊκά συμφραζόμενα κατά τον 19ο αιώνα 

    1.Ο βυρωνικός καταλύτης της μεταμφίεσης 

1.1. Ανδρόγυνες μορφές 

1.2. Η νεοελληνική ποίηση του 19ου αιώνα και το βυρωνικό 

πρότυπο 

V. O παρενδυτικός μοντερνισμός 

 

 

                                           ΜΕΡΟΣ Β ’ 

 

                        ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 

 

   ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 
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Οι αρχές της νεοελληνικής πεζογραφίας. Το παράδειγμα της 

Ορφανής της Χίου (1839) 

  

    

    ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Β ’ 

 

 Η ιστορική αφήγηση και η αναίρεσή της      

    

 α.Εξευρέσεις απρόσμενων συμμάχων : Στέφανου Ξένου, Η ηρωίς της 

Ελληνικής Επαναστάσεως ήτοι Σκηναί εν Ελλάδι από έτους 1821-

1828 (1861) 

  β. «To aμάρτημα, ή μάλλον το ατύχημα, της θυγατρός»: Αλέξανδρου 

Παπαδιαμάντη, Χρήστος Μηλιόνης (1885) 

Παρενδυσίες και ιστορικό μυθιστόρημα:  συμπεράσματα 

   γ : Η μεταμφίεση της ιστορικής αφήγησης : Εμμανουήλ Ροϊδη, Η 

Πάπισσα Ιωάννα (1866) 

 

     ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Γ ’ 

 

 Οι ποικίλες εκφάνσεις της «μεταμφιεσμένης» ηθογραφίας 

                                              

    α.Η υπερβατική δυνατότητα : Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, 

Βαρδιάνος στα σπόρκα (1893) 

    β. Eτερογενείς και ετερόνομες παρενδυσίες : Γ.Μ.Βιζυηνού, “Το 

μόνον της ζωής του ταξείδιον” (1884)  και   “Μοσκώβ-Σελήμ” (1895) 

    γ. Η καταδίκη της επιθυμίας : Κωνσταντίνου Θεοτόκη, “Ακόμα ;” 

(1904) 

Συμπεράσματα 

 

   ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ∆’ 

    Ο πόλεμος και η “καρναβαλοποίηση” της ιστορίας 

 

   α. Αγωνιώδεις αναζητήσεις του νόστου : Στρατή ∆ούκα, Ιστορία 

ενός αιχμαλώτου (1929) 
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   β. Η κινούμενη άμμος των αξιών και των ιδανικών : Μ.Καραγάτση,  

Ο κόσμος που πεθαίνει (Ο Κοτζάμπασης του Καστρόπυργου, 1944 - 

Αίμα χαμένο και κερδισμένο, 1947 - Τα στερνά του Μίχαλου, 1949) 

Συμπεράσματα 

 

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ε’ 

 

                                 Oσμώσεις των αντιθέτων 

                          σε κείμενα της νεοτερικής πεζογραφίας 

  

α. Ο ενδιάμεσος χώρος της απουσίας(;). Γιάννη Σκαρίμπα : 

Μαριάμπας (1935), Το Σόλο του Φίγκαρω (1938), Το Βατερλώ  δύο 

γελοίων (1939), Κομμωτής κυριών (1950), Ο κύριος του Τζακ (1948), 

Πατς κι απαγάι (1957), Το μουστάκι (του κυρίου Φρανσουά ντε λα 

Τουςς) , Ο πάτερ Συνέσιος (1978) 

β. Πολιτική και ερωτική ηθική : Στρατή Τσίρκα, Η Νυχτερίδα (1965) 

γ. H αλήθεια και το ψέμα : Άρη Αλεξάνδρου, Το Κιβώτιο (1974) 

δ. «Γνήσιες» μεταμφιέσεις και «πλαστές» ταυτότητες; Ρέας 

Γαλανάκη, Ελένη, ή ο Κανένας (1998) 

Τα θραύσματα του σπασμένου καθρέφτη. Συμπεράσματα 

 

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ 
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                                    Ε Ι ΣΑ Γ Ω Γ Η 

    Με τον όρο  μεταμφίεση  νοείται  η προσπάθεια για την απόκρυψη 

της «πραγματικής» εικόνας και την  προβολή   μιας άλλης εικόνας 

του εαυτού, με την καθοριστική βοήθεια της αλλαγής των ρούχων . 

Μεταμφίεση είναι η υποκατάσταση, η επικάλυψη μιας ταυτότητας, 

οπότε ένας χαρακτήρας υποδύεται δύο (ή και περισσότερους) ρόλους . 

Κάτω  όμως από την επιφάνεια , την σημασία, την εξαπάτηση  ή/και 

την εύθραυστη ισορροπία των δύο (ή και περισσότερων) ρόλων 

εγείρονται πολύπλοκες έννοιες της ταυτότητας. Η μεταμφίεση 

εστιάζει και συγκεντρώνει το  ενδιαφέρον της, μεταξύ των άλλων, 

και στις δραματικές, ιδεολογικές και ρητορικές διαδικασίες μέσω των 

οποίων ένας χαρακτήρας ενεργοποιείται και αποτυπώνεται 

(αναπαριστάται). 

   Η παραπάνω προσπάθεια για ορισμό της μεταμφίεσης (όπως  σε 

κάθε ορισμό έτσι και εδώ εμφιλοχωρεί ο κίνδυνος για  αφοριστικές 

και ολισθηρές ισοπεδώσεις) αφήνει ένα  κενό . Εννοώ κυρίως το 

εγχείρημα για την διασάφηση, στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, 

όρων όπως «ταυτότητα», όρων αυτονόητων και εξαιρετικά σύνθετων 

και προβληματικών συνάμα . Είναι περιττό ίσως να τονίσω ότι 

προσπάθεια για μια  υπαινικτική έστω  σκιαγράφηση των ποικίλων 

παραμέτρων του όρου μοιάζει με πορεία σε ναρκοθετημένη περιοχή, 

από τη στιγμή που πολυάριθμες μελέτες από ποικίλους 

επιστημονικούς χώρους συσσωρεύουν τα πορίσματά τους και 

εξετάζουν τις εναλλαγές και τις μεταμορφώσεις του στη πορεία του 

χρόνου και σε διαφορετικά γνωστικά πεδία . Έστω. Η ταυτότητα 

θεωρείται ως ένα εξαιρετικά σύνθετο φαινόμενο, ένα αξεδιάλυτο 

πλέγμα ψυχολογικών, φιλοσοφικών, ιστορικών, κοινωνιολογικών και 

 7



πολιτικών παραγόντων . ∆εν είναι μια αφετηρία ή ένα τέρμα, το 

σημείο εκκίνησης ή τερματισμού αλλά είναι ένα αποτέλεσμα, μια 

πρακτική σημασιοδότησης μέσα σε ένα πολιτισμικό πεδίο . Από τη 

στιγμή αυτή όμως και ύστερα, καθώς τοποθετείται η ταυτότητα μέσα 

σε λόγους και  συμφραζόμενα της ιστορίας και του πολιτισμού, 

αντιμετωπίζεται ως μια διαδικασία εν εξελίξει και όχι ως μία 

σταθερά εδραιωμένη  οντότητα  στον χώρο και τον χρόνο . Με άλλα 

λόγια, καταλαμβάνει μία θέση. Υπάρχει συνεπώς πάντα μια πολιτική 

της ταυτότητας, μια πολιτική της θέσης, η οποία δεν παρέχει καμία 

απολύτως εγγύηση  σε έναν απροβλημάτιστο, ανεπεξέργαστο, 

υπερβατικό «νόμο της καταγωγής και της προέλευσης». 1 Και με ποια 

έννοια μπορεί να συλλάβει κανείς τις δραματικές, όπως ειπώθηκε 

παραπάνω,  μεταξύ των άλλων  διαδικασίες με τις οποίες ένας 

χαρακτήρας αναπαριστάται;  Με άλλα λόγια, καθώς συχνά θα 

συναντήσουμε στις σελίδες που ακολουθούν την μεταφορά του 

θεάτρου, με ποια έννοια είναι η ταυτότητα μια πράξη, μια 

παράσταση;  

    Όπως συμβαίνει και σε άλλες τελετουργίες και κοινωνικά 

δράματα, η δράση ενός προσώπου  απαιτεί μια παράσταση που 

επαναλαμβάνεται . Αυτή η επανάληψη απαιτεί  να 

επαναδραστηριοποιήσει  και συγχρόνως  να ξαναζήσει κάποιος 

εμπειρίες ενός ολόκληρου πλέγματος εννοιών οι οποίες είναι ήδη 

κοινωνικά καθορισμένες . Αν και  ο καθένας ήρωας ή ηρωίδα χωριστά 

θέτει σε δράση αυτές τις σημασιοδοτήσεις ακολουθώντας τρόπους, 

συμπεριφορές, χειρονομίες και κινήσεις  επιβεβλημένες ας πούμε 

ανάλογα με το φύλο, η δράση αυτή είναι πάντα μια δημόσια δράση. 

Υπάρχουν συλλογικές διαστάσεις σε αυτές τις δρατηριότητες και ο 

δημόσιος χαρακτήρας τους  δεν είναι χωρίς συνέπειες. 2  

                                                           
1 Βλ. σχετικά  St. Ηαll , “Cultural Identity and Diaspora”, στο: P.Williamsand - L.Chrisman (eds), 

Colonial Discourse 1994  και  St. Hall   and  P.Du Gay  (eds),Questions of Cultural Identity, Sage 

1996 
2 Οι σχετικές απόψεις της  J.Butler για το ζήτημα είναι εξαιρετικά διαφωτιστικές: Βλ. ειδικά την 

ενότητα  “Bodily Inscriptions, Performative Subversions”, του κεφαλαίου «Subversive Bodily 

Acts» στο Gender Trouble, Routledge,  New York and London 1990, σ. 128-141 

 8



   Όταν, για παράδειγμα, θα συναντήσουμε στα κείμενα που θα 

εξετάσουμε, προσπάθειες γυναικών που ντύνονται για ποικίλους 

λόγους άντρες και προσπαθούν να υποκριθούν το ανδρικόν ύφος, 

τούτο σημαίνει την ανάληψη ενός ρόλου, την προσπάθεια να 

μιμηθούν ανδρικές συμπεριφορές οι οποίες έχουν «παγιωθεί» ως 

τέτοιες κοινωνικά με όλες φυσικά τις ιδεολογικές συνιστώσες που μια 

παρόμοια καταχώριση συνεπάγεται. Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει 

μια πιθανότητα αποτυχίας της επανάληψης, ή μια παρωδία 

επανάληψης (θα την συναντήσουμε ας πούμε στον Σκαρίμπα) 

συμπεριφορών της ταυτότητας την οποία ο ήρωας ή η ηρωίδα  

προσδοκά  να «προσεταιριστεί» και να  (ανα)παραστήσει , τότε 

μπορεί κανείς να εξετάσει την σταθερότητα , την αστάθεια ή  ακόμη 

και την ανυπαρξία εδάφους πάνω στο οποίο στηρίζονται ταυτότητες . 

   Οι αντιλήψεις φυσικά για τις ταυτότητες και τους τρόπους, 

πρακτικές και σημασιοδοτήσεις με τις οποίες αυτές δομούνται, 

κατασκευάζονται και «υλοποιούνται»  αλλάζουν και αυτές με τη 

σειρά τους στην πορεία του χρόνου . Αναπαραστάσεις αυτών των 

αντιλήψεων, όπως  και των αλλαγών που συντελούνται στο μεταξύ, 

παρακολουθούμε με σαφήνεια, θαρρώ, στα κείμενα που εξετάζουμε. 

Άλλοτε παρακολουθούμε κλειστές, σταθερές, ανεξέλικτες και 

αρραγείς ταυτότητες με αυστηρά προκαθορισμένους ρόλους, 

συμπεριφορές και κινήσεις και άλλοτε πάλι – για να προσεγγίσουμε 

και ένα από τα ακροτελεύτια ορόσημα αυτής της εργασίας – 

κατακερματισμένες ταυτότητες, οι οποίες κατασκευάζονται μέσα από 

μια σειρά  ασυνεχών ενεργειών, δραματικών κινήσεων, πολλαπλών 

προσώπων/προσωπείων κ.ο .κ.   Αλλιώς δομείται και προβάλλεται η 

ταυτότητα της Ανδρονίκης, ας πούμε, στην Ηρωίδα της Ελληνικής 

Επαναστάσεως του Στ .Ξένου και αλλιώς οι σύντροφοι όπως και ο 

αφηγητής στο Κιβώτιο του  Ά .Αλεξάνδρου . Το κρίσιμο λοιπόν 

ερώτημα που τόση ώρα «πάει κ’ έρχεται»3, καιροφυλακτεί και 

αποζητά να συνδέσει τα δύο μείζονα ζητήματα (μεταμφίεση – 

ταυτότητα) που τέθηκαν είναι :   Με ποιους τρόπους η μεταμφίεση 

                                                           
3 K.Π Καβάφης, «Ο ∆αρείος», Ποιήματα  Β΄(1919-1933), φιλολ. επιμ. Γ.Π.Σαββίδης, Ίκαρος, 

Αθήνα  1974, σ.18-19 
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στέκεται αρωγός ή/και αντίπαλος στις εκάστοτε κρατούσες 

αντιλήψεις για την ταυτότητα ; Αλλά και το αντίστροφο σε έναν 

συνεχή, αέναο και φαύλο κύκλο . Πώς οι κυρίαρχες κάθε φορά 

αντιλήψεις για την δόμηση της ταυτότητας, όπως προβάλλονται μέσα 

από τα λογοτεχνικά κείμενα που εξετάζουμε,  επιβάλλουν και  

καθορίζουν τις στρατηγικές  της μεταμφίεσης; Με άλλα λόγια,  πώς 

προδιαγράφουν τους λόγους, τα κίνητρα, τις λειτουργίες που 

καλείται  η μεταμφίεση να επιτελέσει ; Θα επανέλθουμε στο θέμα . 

 

    

  Μεθοδολογικές σκοπεύσεις και ερευνητικά ζητούμενα 

 

   Μεταμφιέσεις, προσπάθειες των ανθρώπων να υποκριθούν τους 

άλλους για να επιλύσουν προβλήματα ή να κατακτήσουν στόχους 

μέσα από τους λεπτούς χειρισμούς της ταυτότητάς τους σε 

συγκεκριμένες συνθήκες συμβαίνουν, όπως αποκαλύπτουν τα κείμενα,  

από τα πανάρχαια χρόνια . Οι πιο συνηθισμένες περιπτώσεις είναι  

όταν, για ποικίλους λόγους, πραγματοποιείται αλλαγή φύλου . Στην 

περίπτωση αυτή, χρησιμοποιείται ο όρος παρενδυσία ( cross-

dressing/ transvestism). 

  Η παρενδυσία είναι ένας απλός όρος για μια σύνθετη σειρά 

φαινομένων . Ποικίλλει από την απλή ένδυση ενός ή δύο  ρούχων 

μέχρι την πλήρη μεταμφίεση, από μια πρόσκαιρη προσποίηση  ως την 

σοβαρή προσπάθεια να περάσει κανείς ως μέλος του άλλου φύλου . 

Από μια παροδική επιθυμία να πειραματιστεί κανείς με την φυλική 

ταυτότητα ως την προσπάθεια να ζήσει για το υπόλοιπο της ζωής του 

ως μέλος του άλλου φύλου . 

   Ωστόσο, στην πορεία αυτής της εργασίας, θα συναντήσουμε πολλές 

και διαφορετικές περιπτώσεις μεταμφιέσεων . Αλλαγές εθνότητας, 

θρησκείας, ιδιότητας, ηλικίας, με τις κατάλληλες αλλαγές της 

ενδυμασίας, είναι και συχνές και φυσικά σημαίνουσες. Φιλόδοξος να 

ακούγεται ίσως ο στόχος της εργασίας  γιατι , όπως καταλαβαίνει 

ένας υποψιασμένος αναγνώστης ,  τα κείμενα  που θα πρέπει να 

διατρέξει κανείς και πολλά είναι , αλλά και οι λειτουργίες της 
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μεταμφίεσης που εντοπίζονται σ ’ αυτά ποικίλλουν . Η 

διαφορετικότητά τους έγκειται ακριβώς στην ιστορική διαδρομή 

τους, αν θα μπορούσε κανείς να το ονομάσει έτσι . Για τους λόγους 

αυτούς προτιμήθηκε και ο κάθετος χρονολογικός άξονας ως  προς τη 

διάταξη των κειμένων . 

   Προτιμήθηκε αυτή η διάταξη γιατι η μελέτη των σχετικών κειμένων 

έδειξε ότι ο χρονικός παράγοντας ως προς τη διερεύνηση ενός από τα 

κεντρικά ερωτήματα που θέτει το μεταμφιεστικό τέχνασμα  

(απόκρυψη ή/και αποκάλυψη της ταυτότητας) είναι εξαιρετικά 

σημαντικός . Εξηγούμαι καλύτερα : οι λόγοι για τους οποίους 

επιχειρείται κάθε φορά η μεταμφίεση και περιορισμένοι είναι αλλά 

και εξακολουθούν να παραμένουν περίπου οι ίδιοι στην πορεία του 

χρόνου . Για να δώσω ένα ακραίο παράδειγμα και να γίνω πιο 

συγκεκριμένη θα αναφερθώ σε δύο απομακρυσμένα (και χρονικά) 

κείμενα που εξετάζονται στην παρούσα εργασία και θα σημειώσω 

τούτο :  και στην Ορφανή της Χίου (1839) του Ι .Πιτσιπιού και στο 

Ελένη, ή ο Κανένας (1998) της Ρέας Γαλανάκη, σε διάστημα δηλαδή 

ενάμιση και πλέον αιώνα, οι δύο γυναίκες ηρωίδες στα δύο 

αντίστοιχα κείμενα, για διαφορετικούς λόγους η καθεμία, ντύνονται 

άνδρες για να ξεφύγουν από τους περιορισμούς που τους επιβάλλει 

το ίδιο τους το φύλο. Τόσο η Ευλαλία όσο και η Ελένη, η μεν πρώτη 

για να αποφύγει τους κινδύνους που απειλούν την ζωή της στις 

ποικίλες περιπέτειές της και η δεύτερη γιατι θέλει να ακολουθήσει το 

όνειρό της και να σπουδάσει σε μια ανδροκρατούμενη κοινωνία, 

όπου οι σπουδές είναι αποκλειστικό σχεδόν προνόμιο των ανδρών 

(διόλου τυχαία για πολλούς και ποικίλους λόγους το έργο 

αναφέρεται και εκτυλίσσεται στον 19ο αιώνα) ντύνονται άνδρες . Ο 

παρονομαστής και στις δύο περιπτώσεις είναι κοινός : προσπάθεια 

απεγκλωβισμού από τα στενά περιοριστικά όρια του φύλου . 

Συνεπώς,  το ουσιώδες νομίζω ότι δεν βρίσκεται στο κίνητρο για το 

οποίο γίνεται κάθε φορά η μεταμφίεση  (είναι, είδαμε, κοινό, σε 

διάστημα ενάμιση περίπου αιώνα), όσο στις λειτουργίες που καλείται  

τούτη να επιτελέσει σε επίπεδο αφήγησης και να αποκαλύψει τελικά 

τις αλλαγές που συντελούνται από την ιστορική, για παράδειγμα, στη 
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νεοτερική γραφή. Οι αλλαγές όμως αυτές  είναι ιστορικές : λαμβάνουν 

υπόσταση μόνο χάρη στους κλυδωνισμούς που συντελέστηκαν στο 

αφηγηματικό οικοδόμημα στην πορεία του χρόνου .  

  Τα ερωτήματα στα οποία καλείται να απαντήσει το μεταμφιεστικό 

τέχνασμα στην ιστορική διαδρομή, μεταξύ άλλων, είναι και τα 

ακόλουθα : Για ποιους ακριβώς λόγους επιχειρείται η μεταμφίεση; Ή, 

ακόμη περισσότερο, μπορεί να συγκροτηθεί μια τυπολογία του 

μεταμφιεστικού τεχνάσματος, ανάλογα  με τα ιδεολογικά, κοινωνικά, 

πολιτισμικά, ειδολογικά συμφραζόμενα του κάθε κειμένου; Mε άλλα 

λόγια, για να επιμείνουμε σ ’ αυτό το τελευταίο, η ρητορική  των 

κειμένων μιας εποχής επιβάλλει ή και προϋποθέτει συγκεκριμένες 

κατευθύνσεις της μεταμφίεσης; Η ιστορική αφήγηση, για παράδειγμα, 

με τους ιδεολογικούς στόχους που εξυπηρετεί, επιβάλλει συγχρόνως 

και τους λόγους για τους οποίους τα πρόσωπα μεταμφιέζονται και το 

ίδιο συμβαίνει, τηρουμένων των αναλογιών, και στις μεταγενέστερες 

ειδολογικές κατηγοριοποιήσεις; Πώς διαμορφώνεται η ταυτότητα  

μέσα από το φως και το πρίσμα της μεταμφιεστικής στρατηγικής; Πώς 

προσεγγίζεται η ετερότητα ; Ή, πώς η προσέγγιση και η προσομοίωση 

του έτερου βοηθά στην αυτογνωσία και αποκαλύπτει άγνωστες ή 

λανθάνουσες πτυχές της ταυτότητας; Και πώς γίνεται αποδεκτή όχι 

μόνο από τον εαυτό αλλά και από τους άλλους  και από τον αφηγητή 

η “νέα” εικόνα ;  Με ποιους όρους γίνεται ο διάλογος ανάμεσα στο 

εγώ και τον μεταμφιεσμένο «άλλο»; Ακόμη η μεταμφίεση και η 

παρενδυσία ειδικότερα υπονομεύουν συμβατικές ανδρικές και 

γυναικείες συμπεριφορές, ή μήπως επανεγγράφουν την διπολικότητα, 

την “αλήθεια” της αρρενωπότητας και της θηλυκότητας, τα 

στερεότυπα του αρσενικού και του γυναικείου ρόλου; Θα μπορούσε 

δηλαδή να ισχυριστεί κανείς ότι με όχημα και μοχλό την μεταμφίεση 

μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα για τους τρόπους με τους 

οποίους αντιλαμβάνονται τα λογοτεχνικά κείμενα την συγκρότηση, 

την κατασκευή και την αναπαράσταση των ταυτοτήτων; Σε άλλες 

δηλαδή περιπτώσεις η μεταμφίεση θα μπορούσε να παίξει τον ρόλο 

ενός συνεκτικού δεσμού, ο οποίος συνέχει και συγκρατεί τις όψεις 

μιας ταυτότητας και σε άλλες πάλι περιπτώσεις αυτή η ίδια η 
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μεταμφίεση θα μπορούσε να θεωρείται ως ο πλέον καθοριστικός 

παράγοντας για την κατάργηση και αποπομπή της συνεκτικής 

γραμμής και την προβολή των ποικίλων όψεων και πλευρών μιας 

πολυπρισματικής αυτή τη φορά ταυτότητας; 

   Το συναφές λοιπόν ερώτημα που όμως αποτέλεσε και μια από τις 

υποθέσεις εργασίας της παρούσας μελέτης μπορεί να διατυπωθεί ως 

εξής :  στην ιστορική, για παράδειγμα, αφήγηση, το μεταμφιεστικό 

τέχνασμα αποτελεί ένα επιπλέον εργαλείο για να πιστοποιηθεί το 

αρραγές της ταυτότητας του υποκειμένου και συνεπώς να 

επιβεβαιωθεί η επανεγγραφή της διπολικότητας και ως προς την 

σχέση αλήθειας/ψεύδους; Κατά τον ίδιο τρόπο μπορεί, στη νεοτερική 

αφήγηση, η μεταμφιεστική στρατηγική  να εξελιχθεί σε βασιλική 

λεωφόρο για την απόδειξη της πολυπρισματικότητας του 

υποκειμένου και της γνησιότητας του πλαστού ή του ψευδεπίγραφου 

της αληθείας; 

    Επειδή οι απαντήσεις που δίνονται στα παραπάνω ερωτήματα από 

τα  κείμενα είναι διαφορετικές και επειδή ένας από τους πλέον 

βασικούς λόγους-ο βασικότερος ίσως- για τις διαφορές που 

συντελούνται στο συγκεκριμένο πεδίο είναι φυσικά η ιστορική 

διαδρομή και ό,τι αυτή μπορεί να σημαίνει ως προς τις αλλαγές που 

συντελούνται ως προς τις αναπαραστάσεις της ταυτότητας, για τα 

παραπάνω προτιμήθηκε μια διάταξη της ύλης που θα παρακολουθεί 

και αυτές τις αλλαγές στην πορεία του χρόνου .  

   Στην αντίθετη περίπτωση, η ομαδοποίηση των κειμένων δεν θα 

ακολουθούσε τον κάθετο αλλά τον οριζόντιο θεματικό άξονα . Σ ’ 

αυτή την τελευταία περίπτωση, θα μπορούσε να παρακολουθεί κανείς 

ομοειδή κείμενα ως προς τα κίνητρα και τους λόγους που επιβάλλουν 

την μεταμφίεση, όχι όμως και τις αναπόφευκτες αλλαγές που 

συντελούνται στο πέρασμα του χρόνου .  

   Μήπως όμως οι διασταυρώσεις του κάθετου χρονολογικού με τον 

οριζόντιο θεματικό άξονα δεν οδηγούν σε μετωπικές και μοιραίες 

συγκρούσεις αλλά αντίθετα οι μίξεις και οι οσμώσεις τους οδηγούν 

σε γόνιμους συνδυασμούς; Μήπως δηλαδή  μια οριζόντια κατάταξη 

της ύλης μπορεί εύκολα να προκύψει από τις ιστορικές αλλαγές που 
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στο μεταξύ μελετήθηκαν και να εμπλουτίσει με τις επιλογικές, ας 

πούμε, διαπιστώσεις της τα συμπεράσματα που προηγήθηκαν;    

  

   Τα   μέρη και τα κεφάλαια της εργασίας είναι τα ακόλουθα : H 

εργασία χωρίζεται σε δύο ανισομερή τμήματα, με το δεύτερο τμήμα 

να υπερισχύει σαφέστατα του πρώτου . 

    Στο Α ’ μέρος, επιχειρείται μια ιστορική  αναδρομή και 

σχολιάζονται ενδεικτικά  ορισμένα κείμενα (πολλά από αυτά έχουν 

ελκύσει το ενδιαφέρον των κριτικών και έχουν δεχθεί πολλές και 

διαφορετικές ερμηνείες). Οι επιλογές αυτών των κειμένων και όχι 

άλλων υπαγορεύονται κατά κάποιο τρόπο από τις ανάγκες που 

εγείρουν οι συστηματικές αναλύσεις των πεζογραφικών κειμένων στο 

Β ’ μέρος. Για να γίνω περισσότερο σαφής : επειδή, όπως ειπώθηκε, 

μεταμφιέσεις συμβαίνουν από τα πανάρχαια χρόνια σε όλες τις 

λογοτεχνίες του κόσμου, το κριτήριο επιλογής από έναν τεράστιο 

όγκο υλικού είναι να επισημανθούν και πάντα μέσα στο πλαίσιο μιας 

περιδιάβασης  κείμενα που φαίνεται να λειτουργούν  ως κείμενα 

συνομιλίας και πολύτιμα διακείμενα για όσα συμβαίνουν  κυρίως  

στη νεοελληνική πεζογραφία κατά τους τελευταίους δύο αιώνες. 

Ακόμη, στους στόχους αυτής της ενδεικτικής επιλογής είναι να 

επιλεγούν απόψεις και μαρτυρίες που φαίνεται να διατηρούν την 

ισχύ και την δυναμική τους και στα χρόνια που μας ενδιαφέρουν . 4 

Έτσι επιλέγονται και σχολιάζονται μαρτυρίες από την αρχαία 

ελληνική γραμμματεία και γίνεται μια περισσότερο εκτενής αναφορά 

στο αρχαίο ελληνικό μυθιστόρημα, από τη στιγμή που αυτό το 

τελευταίο φαίνεται να λειτουργεί σε μυθιστορήματα των πρώτων 

μετεπαναστατικών χρόνων, όπως είναι η Ορφανή της Χίου που έτσι 

κι αλλιώς προσεγγίζεται στο πρώτο κεφάλαιο του Β’ μέρους .  

Ακολουθούν οι αγιολογικές αφηγήσεις που αποτελούν, κατά την 

αντίληψή μου, διακείμενα τόσο του Ροϊδη όσο και του Σκαρίμπα, 

όπως ελπίζω να δείξω στην πορεία της παρούσας εργασίας. 

Τελευταίος σταθμός σ ’ αυτή την περιδιάβαση του πρώτου μέρους, 

                                                           
4 Ευνόητο είναι ότι οι αναφορές αυτές είναι ενδεικτικές και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει 

να θεωρηθεί ότι εξαντλούν το ζήτημα. 
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μετά από μια σύντομη αναφορά σε ενδιάμεσους χρονικούς σταθμούς, 

είναι οι ενδεικτικές νύξεις σε ευρωπαϊκά συμφραζόμενα του 19ου και 

του 20ού αιώνα, με αιχμή του δόρατος την βυρωνική ποίηση, οι 

μεταμφιέσεις της οποίας, μεταξύ των άλλων, φαίνεται ότι 

λειτουργούν καταλυτικά για την νεοελληνική λογοτεχνική παραγωγή 

του 19ου αιώνα, κυρίως την ποιητική . 

    Ακολουθεί το B’ μέρος της εργασίας, το οποίο χωρίζεται  σε πέντε 

κεφάλαια . 

   Στο πρώτο κεφάλαιο αυτού του δεύτερου μέρους, με τίτλο «Οι 

αρχές της νεοελληνικής πεζογραφίας. Το παράδειγμα της Ορφανής 

της Χίου» αναφέρονται  πεζογραφικά κείμενα των πρώτων 

δεκαετιών του 19ου αιώνα, ας πούμε μέχρι την συμβατική δεκαετία 

1850-1860, στα οποία χρησιμοποιείται το τέχνασμα της μεταμφίεσης 

και, στη συνέχεια, προσεγγίζεται και πάντα μέσα από την οπτική που 

μας ενδιαφέρει για λόγους που εξηγούνται στο οικείο κεφάλαιο  Η 

Ορφανή της Χίου του Ιάκ. Πιτσιπιού .  

   Στο δεύτερο κεφάλαιο, με τίτλο “Η ιστορική αφήγηση και η 

αναίρεσή της”, μέσα από την δειγματοληπτική ανάλυση σε κείμενα 

των Στ . Ξένου, Η ηρωίς της ελληνικής Επαναστάσεως και 

Αλ .Παπαδιαμάντη, Χρήστος Μηλιόνης  εξετάζονται στα 

συγκεκριμένα ιστορικά συμφραζόμενα λειτουργίες της μεταμφίεσης .  

Στο δεύτερο σκέλος του  ίδιου κεφαλαίου, με επίκεντρο την 

αναιρετική και αιρετική Πάπισσα Ιωάννα, διερευνάται το ζήτημα 

του κατά πόσο η μεταμφίεση εξυπηρετεί στόχους και επιταγές του 

ιστορικού μυθιστορήματος ή, αντίθετα, υπονομεύει και αναιρεί 

αρκετές από τις συμβάσεις του . 

   Στο τρίτο κεφάλαιο, με τίτλο  «Οι ποικίλες εκφάνσεις της 

«μεταμφιεσμένης» ηθογραφίας” εξετάζονται κυρίως κείμενα των 

Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη (“Βαρδιάνος στα σπόρκα”), 

Γ .Μ .Βιζυηνού (“Το μόνον της ζωής του ταξείδιον” και “Μοσκώβ-

Σελήμ”) και Κωνσταντίνου Θεοτόκη (“Ακόμα ;”). Η ποικιλία των 

κειμένων σηματοδοτεί και τις ποικίλες εκφάνσεις της “ηθογραφίας”. 

Τα κίνητρα της μεταμφίεσης, όπως εύκολα θα μπορούσε να εικάσει 

κανείς, αλλάζουν . Το ενοποιητικό (ρομαντικό) ηρωικό σθένος που 
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κινητοποιούσε ήρωες και ηρωίδες των προηγούμενων χρόνων 

εκλείπει . Η εστίαση στο παρόν, στην επιμέλεια του εαυτού και της 

οικογενείας, στην αύξηση του ατομικού κέρδους με οιονδήποτε τρόπο 

κ.λπ . αποκαλύπτει και νέες μεταμφιεστικές λειτουργίες προς αυτή την 

κατεύθυνση. 

    Στο τέταρτο κεφάλαιο με τίτλο “Ο πόλεμος και η 

“καρναβαλοποίηση” της ιστορίας” παρακολουθούμε την ανάλυση δύο 

διαφορετικών κειμένων : εξετάζονται, από τη μια, η “Ιστορία ενός 

αιχμαλώτου” (1929) του Στρατή ∆ούκα και παραπληρωματικά το 

συγγενικό Το Νούμερο 31328 (1931) του Ηλία Βενέζη και, από την 

άλλη, η ιστορική τριλογία του Μ .Καραγάτση Ο κόσμος που πεθαίνει 

(1944-1949) . Τα κείμενα μπορεί να είναι διαφορετικά ως προς την 

ιδεολογία, την ρητορική και την τεχνική τους, ωστόσο μοιράζονται 

ένα κοινό χαρακτηριστικό, βασικό για τις ανάγκες της μελέτης : σε 

συνθήκες πολέμου και γενικότερα σε ένα κλίμα μείζονων ιστορικών 

ανακατατάξεων, όπως είναι η μικρασιατική καταστροφή ή η 

επανάσταση του ΄21 (με όλα τα συνεπακόλουθά της) που αποτελεί 

και το σκηνικό της καραγατσικής τριλογίας, τα υποκείμενα για να 

επιβιώσουν περνούν στην αντίπερα όχθη και αλλάζουν μέσω της 

αμφίεσής τους εθνότητα : προσποιούνται τους Τούρκους ή γίνονται(;) 

Τούρκοι . Ήδη όμως η χρήση των διαφορετικών ρημάτων προϋποθέτει 

και διαφορετικούς χειρισμούς, από την μεριά των συγγραφέων,  

καίριων ζητημάτων όπως είναι ο ηρωισμός και τα ιδανικά της  

ελληνικής φυλής. ∆ιαφέρουν οι βαθμοί, τα κίνητρα ή οι προθέσεις της 

εξαπάτησης και ο έλεγχος πάνω στα αποτελέσματα της μεταμφίεσης .  

    Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο εξετάζονται νεοτερικά 

κείμενα της νεοελληνικής πεζογραφίας :  του Σκαρίμπα, του Τσίρκα, 

του Αλεξάνδρου και της Γαλανάκη. Υπόθεση εργασίας, στην 

πραγμάτευση αυτού του κεφαλαίου, είναι αν η μεταμφίεση των 

προσώπων στα παραπάνω έργα, η οποία κάθε φορά γίνεται και για 

διαφορετικούς λόγους, χρησιμοποιείται με τέτοιους τρόπους ώστε με 

τη σειρά της να συντείνει σε μια κατεξοχήν νεοτερική προβληματική 

περί ταυτότητας : στην κατάδειξη των ποικίλων όψεων του 

(διασπασμένου) υποκειμένου . 
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   Τέλος, στα επιλεγόμενα  εξετάζεται  ο (ενδεχόμενος) εμπλουτισμός 

ή και η επιβεβαίωση των συμπερασμάτων από μια διαφορετική 

ομαδοποίηση των κειμένων : από την οριζόντια θεματική διάταξή 

τους . Η ζεύξη του κάθετου με τον οριζόντιο άξονα, για την οποία 

έγινε λόγος παραπάνω, μπορεί να σχηματίσει ενδιαφέρουσες 

ομαδοποιήσεις κειμένων  με διαφορετικά αυτή τη φορά κριτήρια . 

   Φυσικά τα κείμενα που εξετάζονται στα παραπάνω κεφάλαια δεν 

είναι τα μόνα στα οποία οι μεταμφιέσεις και οι παρενδυσίες παίζουν 

μεγαλύτερο ή μικρότερο ρόλο. ‘Αλλωστε, στόχος της μελέτης  δεν 

είναι να γραφτεί μια νέα  ιστορία της λογοτεχνίας μέσα από μια νέα 

οπτική . Εξετάζονται απλώς ορισμένα κείμενα στην πορεία του 

χρόνου και μάλιστα όσα θεωρήθηκε ότι έχουν να συμβάλουν στην 

πολυπρισματικότητα και στις αλλαγές που λαμβάνει το φαινόμενο 

στην πορεία του χρόνου .  

   Η συστηματική εξέταση  πεζογραφημάτων, μέσα από αυτή την 

οπτική, αποκάλυψε ένα πλούσιο υλικό . Μεταξύ άλλων, πρωτεύουσα 

θέση στις προσεγγίσεις έχει ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνονται 

οι άνθρωποι διαφορετικών εποχών  τις αναπαραστάσεις του γένους, 

του φύλου, τις αναπαραστάσεις της σεξουαλικότητας και τις σχέσεις 

που αναπτύσσονται κάθε φορά μεταξύ των γενών . Οι απαντήσεις που 

δίνονται κάθε φορά στα παραπάνω ζητήματα είναι καίριες για να 

αντιληφθεί κανείς την ακαμψία ή την ελαστικότητα μιας κοινωνίας 

ως προς την προσέγγιση ή την προσομοίωση του άλλου (φύλου).  

Γιατι αν δεχθούμε ότι οι σχέσεις μεταξύ των γενών   είναι σχέσεις 

εξουσίας , οι οποίες παράγονται  και διατηρούνται  στη θέση τους 

μέσω ενός τεράστιου πολιτισμικού μόχθου κατά τα ενδιαφέροντα του 

κυρίαρχου γένους,  τότε θα πρέπει να   δεχθούμε ότι γενικά ο 

σεξουαλικός λόγος ενός πολιτισμού παίζει έναν κριτικό ρόλο στον 

σχηματισμό ταυτότητας. 5 
                                                           
5 Ο Stephen Greenblatt, στο λαμπρό μελέτημα του Shakespearean Negotiations και ειδικά στο 

κεφάλαιο «Fiction and Friction”, Clarendon Press, Oxford 1988, 66-184, μιλώντας κυρίως για τις 

αναπαραστάσεις του γένους στην αναγεννησιακή σκηνή δεν παραλείπει να προχωρήσει σε 

αναφορές και συγκρίσεις με τα σύγχρονα χρόνια. Εδώ ο Greenblatt απορρίπτει την ιδέα ενός 

εγώ ως τελειωμένης οντότητας προς χάριν της παρατήρησης ότι στον 16ο αιώνα φαίνεται να 

εμφανίζεται μια αυξημένη αυτοσυνειδησία για την κατασκευή και τον σχηματισμό της 
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   Συχνά τα κείμενα  συνδέονται με μια συγκεκριμένη αφηγηματική 

παράδοση ή με αφηγηματικούς τρόπους, αποκαλύπτουν ιδεολογίες  

και  συνδέονται άρρηκτα με την εποχή στην οποία γράφτηκαν .  Είναι 

βέβαια πολύ πιθανό ότι ο κατάλογος των κειμένων μπορεί να 

επιμηκυνθεί και  μεταγενέστερες  ενασχολήσεις  να καταθέσουν την 

συμβολή τους ως προς την μεγαλύτερη κατανόηση ενός 

παραγνωρισμένου και μείζονος τελικά ζητήματος. 

  Σπεύδω , ωστόσο , να δηλώσω ότι  θεωρώ πολύ περισσότερο 

σημαντικό να καταθέσει κανείς μια θεωρητική , μακάρι , υποδομή  

του ζητήματος και ανθεκτικούς , όσο γίνεται , μεθοδολογικούς 

προβληματισμούς που θα τιθασσεύουν ένα ετερόκλητο υλικό ώστε να 

παρακολουθεί κανείς άνετα τις ποικιλίες και τις αλλαγές της 

μεταμφίεσης και στην πορεία του  χρόνου , παρά να προσφέρει 

αποκλειστικά έναν “εξαντλητικό” κατάλογο κειμένων με ελάσσονα 

ρόλο της μεταμφίεσης  , όπου είναι πιθανό ότι θα επαναλαμβάνονται 

πολλές γνωστές - από προηγούμενα κείμενα – λειτουργίες .  

   ∆εν ξεχνώ , φυσικά , ότι το θέμα της μεταμφίεσης παίζει τον 

πρωτεύοντα και καταλυτικό ρόλο στη διάρκεια του καρναβαλιού . Ο 

Bakhtin, στο  έργο του  Rabelais and his World (1965) 6 εξήγησε με 

πολύ πειστικό τρόπο τις (απελευθερωτικές ) λειτουργίες του 

καρναβαλιού . Ωστόσο, στο συγκεκριμένο πλαίσιο , η μάσκα, η 

μασκαράτα και το καρναβάλι γενικότερα παίζουν έναν περιθωριακό 

ρόλο, επειδή ό,τι κυρίως ενδιαφέρει είναι  μεταμφιέσεις  οι οποίες  

πραγματώνονται όχι βέβαια γιατι μια ατμόσφαιρα πανηγυριού και 

χαράς «τις επιβάλλει». 

                                                                                                                                                                      
ανθρώπινης ταυτότητας ως μιας διαδικασίας που χρειάζεται την χειραγώγηση, συνδέει την 

ανάπτυξη και αύξηση της παρενδυσίας στη σκηνή με τους πολιτισμικούς τρόπους του σώματος, 

όπως αναπαρίστανται ανατομικά στις ιατρικές και γυναικολογικές θεωρίες της εποχής. 

Καταλήγει στο συμπέρασμα «ότι μια αντίληψη του γένους, η οποία είναι τελεολογικά 

αρσενική και επιμένει πάνω σε ένα αληθινό σημείο για να στερεώσει και να σταθεροποιήσει 

την τελική αιτία της φύσης βρίσκει την απώτατη λογοτεχνική του έκφραση σε ένα θέατρο 

«παρενδυσίας». 
6 Μ. Bakhtin, Rabelais and His World, transl. Hélène Iswolsky, Bloomington, Indiana Univ. Press 

1984 
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  Μερικές ακόμη παρατηρήσεις : Παρά το γεγονός ότι το ενδιαφέρον 

εστιάζεται σε κείμενα της πεζογραφίας , ωστόσο  ανάγκες για 

συσχετίσεις και διασταυρώσεις οδηγούν  αναπόφευκτα τόσο στους 

χώρους της νεοελληνικής ποίησης  όσο  και σε  αντίστοιχα ευρωπαϊκά 

συμφραζόμενα . Πώς  άλλωστε θα  μπορούσε να γίνει διαφορετικά ; 

Πώς, ας πούμε , θα μπορούσε να  αντιμετωπίσει κανείς - ας μου 

επιτραπεί ο όρος - κείμενα μεταμφίεσης  του  νεοελληνικού 19ου 

αιώνα  χωρίς να αναφερθεί στον  Don Juan  ή τον The Giaour του 

Byron ; ή , όταν συζητάει για κείμενα του 20ού αιώνα να μην 

αναφερθεί στον ανδρόγυνο  Orlando  της Virginia Woolf κ.ο .κ. ‘Ετσι 

λοιπόν οι  αντίστοιχες αναφορές διευρύνουν τους  ορίζοντες των 

κειμένων , αποκαλύπτουν εκλεκτικές συγγένειες αλλά και  

παρόμοιους ή/και διαφορετικούς χειρισμούς του ίδιου πάντα 

θέματος.  

   Και κάτι τελευταίο , αλλά  όχι και έλασσον : Η πληθώρα του 

υλικού,  η  ανάγκη για  συστηματικές προσεγγίσεις των κειμένων , 

επέβαλε εκ των πραγμάτων μια , ας πούμε,  “δορυφορική” διάταξη 

της ύλης στο εσωτερικό του κάθε κεφαλαίου . Εννοώ κυρίως το εξής : 

Σε καθεμιά από τις ομάδες που  αναφέρθηκαν παραπάνω  όλα τα 

κείμενα  δεν  έχουν την ίδια βαρύτητα  . Λειτουργούν κριτήρια τόσο 

ποιοτικά όσο και ποσοτικά . ‘Η , ακόμη , οι μεταμφιέσεις και οι 

παρενδυσίες δεν  είναι πολλές σε όλα τα κείμενα (ποσοτικό 

κριτήριο). Ευνόητο είναι ότι όσο πιο πολλές είναι οι αναφορές στο 

θέμα που μας απασχολεί τόσο περισσότερο πρόσφορα  για εξέταση 

είναι τα κείμενα . Ο συνδυασμός δε ποιοτικών και ποσοτικών 

κριτηρίων είναι ο ιδεατός συνδυασμός , τον οποίο, ωστόσο, ελάχιστα 

κείμενα κατέχουν στις σωστές αναλογίες .   

   ‘Ετσι λοιπόν  είτε στη μια είτε στην άλλη περίπτωση υπάρχουν  

ορισμένα  κείμενα  που συγκεντρώνουν περισσότερο από τα άλλα 

την ερευνητική προσοχή,   λειτουργούν εν είδει μαγνητικού πεδίου 

και τιτλοφορούν τις επιμέρους ενότητες του κάθε κεφαλαίου . Τα 

υπόλοιπα λειτουργούν κάπως  ετερόφωτα , συμπληρώνοντας πάντως 

με τον τρόπο τους τα όσα λέγονται για τα παραδειγματικά κείμενα . 

Αυτά τα τελευταία προτείνουν , θα έλεγε κανείς , τους  κανόνες του 
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παιχνιδιού . Από τις ανάγκες που αυτά τα ίδια εγείρουν  

εξακτινώνονται οι αναφορές και στα υπόλοιπα κείμενα της ίδιας 

κατηγορίας. 

 

   Οι μεταμφιέσεις, στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, είναι λοιπόν 

κατά βάση κυριολεκτικές και θεματικές . Αξίζει βέβαια εμφατικά να 

τονιστεί ότι μεταμφιέσεις και παρενδυσίες δεν συμβαίνουν μόνο σε 

επίπεδο σημαινομένων αλλά και σε επίπεδο σημαινόντων : 

παρενδυσίες της γλώσσας, του ύφους, του αφηγητή, των ειδών 

συμβαίνουν και μάλιστα συχότερα σε κείμενα της νεοτερικής 

πεζογραφίας. Όμως, καθώς εδώ ορίζεται ως πεδίο έρευνας η μελέτη 

της εξωτερικής μεταμφίεσης, οι μεταφορικές και συμβολικές 

μεταμφιέσεις περιορίζονται σε μια ισχνή εκπροσώπηση. Έτσι το 

ζήτημα που μας απασχολεί εξετάζεται σε σχέση με τον ρόλο που 

καλείται να διαδραματίσει στην αφήγηση, ανιχνεύονται κάθε φορά 

οι λόγοι για τους οποίους κεντρικά ή δευτερεύοντα πρόσωπα 

αναγκάζονται ή επιθυμούν τα ίδια να απεκδυθούν τα λυγρά σήματα 

της ενδυμασίας τους και να προσποιηθούν (η προσποίηση εδώ θα 

πρέπει να θεωρηθεί ότι γνωρίζει αρκετές διαβαθμίσεις : από το απλό 

πέρασμα σε μια άλλη ταυτότητα, της οποίας η αποδοχή από τον 

κοινωνικό περίγυρο εξαρτάται εν πολλοίς από την υποκριτική ή μη 

δεινότητα του φορέα της μεταμφίεσης ώς τον προσεταιρισμό του 

έτερου) ότι παρουσιάζουν ή προβάλλουν μιαν άλλη εικόνα, με 

διαφορετικά φορέματα, μιαν άλλη ταυτότητα .  

   Εξετάζονται ακόμη τα αποτελέσματα που μπορεί να έχουν  η 

(ενδεχόμενη) διάβρωση της ταυτότητας με την προσομοίωση του 

άλλου στο όμοιο, η συμπεριφορά και συνεπώς η ιδεολογία των 

κειμένων απέναντι στα μεταμφιεσμένα πρόσωπα, (σημαίνει την σχέση 

ταυτότητας/ ετερότητας), γενικότερα  η ρητορική των μεταμφιέσεων .  

   Και μερικά ακόμη ερωτήματα που συμπυκνώνουν τον 

προβληματισμό, όπως εκδηλώθηκε παραπάνω : Συμβάλλει η 

μεταμφίεση με τον τρόπο της  στην προώθηση της ιδεολογίας της 

κάθε εποχής; Πόσο σημαντικά προωθεί τις κρατούσες κάθε φορά 

αντιλήψεις για το εγώ και την ταυτότητα ; Τα ερωτήματα φυσικά θα 
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μπορούσαν να πολλαπλασιαστούν, ωστόσο θαρρώ ότι ο κοινός τους 

άξονας περιστρέφεται, όπως ήδη τονίστηκε, γύρω από το ερώτημα 

της  ιστορικότητας των μεταμφιέσεων . 

   Αν, όπως αφήνεται σαφώς να εννοηθεί από την  παρούσα 

εισαγωγή, μία από τις βασικές λειτουργίες της μεταμφίεσης είναι η 

απόκρυψη της ταυτότητας, ωστόσο θα πρέπει από την αρχή κιόλας 

να τονιστεί ότι δεν είναι φυσικά μόνο οι μεταμφιέσεις που 

αποκρύπτουν ταυτότητες . Η χρήση ψευδωνύμου, για παράδειγμα, 

είναι επίσης ένα  προνομιακό τέχνασμα  για την επιτυχία του 

σκοπού . ∆εν αποκλείεται μάλιστα  ο συνδυασμός, αρμονικός σε 

πολλές περιπτώσεις, των δύο . Στο σημείο αυτό θα ήθελα να 

διευκρινίσω ότι δεν συμπεριλαμβάνεται η εξέταση κειμένων όπως, για 

παράδειγμα, η Στρατιωτική ζωή εν Ελλάδι,  τα οποία παρουσιάζουν 

μόνο χρήσεις ψευδωνύμων χωρίς και τις ανάλογες μεταμφιέσεις. 

 

   H παρούσα μελέτη ξεκίνησε από  αφορμές και  ερεθίσματα που 

έδωσε η μελέτη της μεταμφίεσης στο έργο του Γ .Μ .Βιζυηνού . Στην 

προσπάθειά μου να μελετήσω ανάλογα φαινόμενα σε προηγούμενα 

και μεταγενέστερα κείμενα, να κατανοήσω λειτουργίες που 

επιτελούνται και να ανιχνεύσω αντιδράσεις των αφηγηματικών 

προσώπων για το ζήτημα που συζητούμε, προσέκρουσα σε έναν όγκο 

υλικού, από το οποίο ξεχώρισα κείμενα με κριτήρια που ήδη 

αναφέρθηκαν .       

   Προβληματισμούς, μεθοδολογικούς και άλλους, για την δομή της 

εργασίας μοιράστηκα με φίλους και συναδέλφους . Από την θέση αυτή 

αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω την Ελένη Γιαννακάκη για 

τις μέρες της Οξφόρδης και τον Νάσο Βαγενά γιατι είχε την 

ετοιμότητα και την εγρήγορση να μου υποδείξει κείμενα κυρίως του 

19ου αιώνα, χρήσιμα για την πορεία της έρευνάς μου· την ∆ήμητρα 

Τσιτσικλή και την Βούλα Κοτζιά γιατι διέθεσαν με προθυμία τον 

χρόνο τους και με καθοδήγησαν σε ερευνητικά ζητούμενα από τον 

κόσμο της αρχαιότητας. Με τον Πάνο Μουλλά συζητήσαμε διαδοχικά 

στάδια της έρευνας και μου υπέδειξε ατοπήματα και παραλείψεις. Με 

τα παιδιά του μεταπτυχιακού σεμιναρίου δοκιμάσαμε τα κριτικά μας 
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εργαλεία και προχωρήσαμε σε καίριες διαπιστώσεις για  

μεταμφιεσμένες λογοτεχνικές απάτες.  Η Νινέτα Μακρυνικόλα και η 

Κάτια Λεμπέση  δέχτηκαν με ενθουσιασμό να εντάξουν το βιβλίο στο  

πρόγραμμα του “Κέδρου” και περιέβαλαν με κέφι και φροντίδα όλα 

τα στάδια της εκδοτικής πορείας του . 

   Όμως χωρίς την  διακριτική συμπαράσταση και πολύμορφη βοήθεια 

που μου πρόσφεραν ο σύντροφός μου Στάθης Αθανασιάδης και τα 

παιδιά μας Ερμής και Παναγής , όλα θα ήταν πιο δύσκολα και η 

συγγραφή αυτής της μελέτης σχεδόν αδύνατη. Τελειώνοντας, θα 

ήθελα να πω ότι είναι δύσκολο να προσδιορίσω το μέγεθος της 

οφειλής στους γονείς μου· τους ευχαριστώ για την αθόρυβη και 

ουσιαστική συμπαράστασή τους όλα αυτά τα χρόνια . 

    

   

 

 

                                    MEΡΟΣ Α ’                                                                            

                      ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

                        ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ     ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ 

 

Ι. Η αρχαιοελληνική παράδοση 

 

   Σχετικές μαρτυρίες πιστοποιούν ότι από την αρχαιότητα  η 

παρενδυσία  είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο . 

   Μία από τις πρωιμότερες αναφορές ανδρικής παρενδυσίας στον 

αρχαίο κόσμο αφορά στον τελευταίο βασιλιά των Ασσυρίων, τον 

Σαρδανάπαλο (Ασσουρμπανιμπάλ), του οποίου «η ακρασία, η τρυφή 

και η αισχίστη ηδονή» προκαλούν την αγανάκτηση και την εξέγερση 

των ευγενών εναντίον του, δείχνοντας συγχρόνως μ ’ αυτόν τον τρόπο 

ότι η αλλαγή ανδρικών ρούχων σε γυναικεία ήταν ένα σημάδι 

αδυναμίας, ακολασίας και οδυνηρής πτώσης. Η ιστορία, καθώς 

καταγράφεται από τον ∆ιόδωρο Σικελό 7, οδηγεί 1) στην  

                                                           
7 ∆ιόδωρος Σικελός, Βιβλιοθήκη ιστορική, ΙΙ  23  1,  1 – 3,7: «Σαρδανάπαλλος δὲ, τριακοστός 

μὲν ὢν ἀπό Νίνου τοῦ συστησαμένου τὴν ἡγεμονίαν, ἔσχατος δέ γενόμενος Ἀσσυρίων 
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διαπίστωση ότι η παρενδυσία (του Σαρδανάπαλου) σημαίνει τον 

εξευτελισμό και την παρωδία του αρσενικού γένους per se και 2) στο 

ερώτημα  που θα ανιχνευθεί ποικιλοτρόπως στην πορεία αυτής της 

εργασίας : όταν οι άνδρες παρενδύονται συχνά παρωδούν και 

υπονομεύουν το υψηλά ιστάμενο γένος τους, ενώ αντίθετα όταν οι 

γυναίκες ντύνονται άνδρες τείνουν να προβάλουν το γένος ως θέαμα, 

Άλλωστε, ας μη ξεχνούμε, όπως  παρατηρεί η Barbara 

κάνει τη σεξουαλικότητα 

                                                                                                                                                                     

ως παράσταση; 

   Ήδη  όμως  το παιχνίδι ανάμεσα στα γένη αρχίζει να γίνεται 

ορατό, να θέτει τους κανόνες του και να σταθεροποιεί τις ιεραρχικές 

του κλίμακες . 

Johnson, 8 ότι : 

   «Αν τα ανθρώπινα όντα δεν  ήταν χωρισμένα σε δύο βιολογικά 

φύλα, προφανώς δεν θα υπήρχε ανάγκη για λογοτεχνία . Και αν η 

λογοτεχνία μπορούσε με κάθε ειλικρίνεια να πει ποιες είναι στην 

πραγματικότητα οι σχέσεις ανάμεσα στα δύο φύλα αναμφίβολα δεν 

θα την είχαμε ανάγκη… ∆εν είναι η ζωή της σεξουαλικότητας την 

οποία η λογοτεχνία δεν μπορεί να συλλάβει ·  είναι η λογοτεχνία που 

εμπεριέχει τον  εσώτατο πυρήνα αυτού που 

προβληματική για μας, τα ομιλούντα ζώα .» 

   Συνεχίζοντας την ιστορική διαδρομή, καλό είναι να σημειώσουμε 

ότι οι αρχαίοι ‘Ελληνες έρχονται  αντιμέτωποι με το ζήτημα όταν 

 

βασιλεύς, ὑπερῆρεν ἅπαντας τούς πρό αὐτοῦ τρυφῇ και ῥαθυμίᾳ. Χωρίς γάρ τοῦ μηδ’ ὑφ’ ἑνός 

τῶν ἔξωθεν ὁρᾶσθαι, βίον ἔζησεν γυναικός, καί διαιτώμενος μέν μετά τῶν παλλακίδων, 

πορφύραν δέ καί τά μαλακώτατα τῶν ἐρίων ταλασιουργῶν, στολήν μέν γυναικείαν ἐνεδεδύκει, 

τό δέ πρόσωπον καί πᾶν τό σῶμα ψιμυθίοις καί τοῖς ἄλλοις τοῖς τῶν ἑταιρῶν ἐπιτηδεύμασιν 

ἁπαλώτερον πάσης γυναικός τρυφερᾶς κατεσκεύαστο. (2) Έπετήδευσε δέ καί τήν φωνήν ἒχειν 

γυναικώδη καί κατά τούς πότους οὐ μόνον βρωτῶν καί ποτῶν τῶν δυναμένων μάλιστα τάς 

ἡδονάς παρέχεσθαι συνεχῶς ἀπολαύειν, ἀλλά καί τάς ἀφροδισιακάς έρψεις μεταδιώκειν 

ἀνδρός ἅμα καί γυναικός· ἐχρῆτο γάρ ταῖς ἐπ’ ἀμφότερα συνουσίαις ἀνέδην, τῆς ἐκ τῆς 

πράξεως αἰσχύνης οὐδέν ὅλως φροντίζων.(3)». Πρβ. και Άθήναιος, ∆ειπνοσοφισταί, ΧΙΙ, 38, 

23-29 Kaibel 
8 The  Critical Difference. Essays in the contemporary rhetoric of reading. The Johns Hopkins 

University Press 1980, ειδικά το κεφάλαιο «Sexuality and Difference», σ.1-20.  
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περιγράφουν ήθη   άλλων ανθρώπων  τους οποίους συναντούν και, 

κυρίως, των Σκυθών . 

  Ο Ηρόδοτος 9 αναφέρει ότι ανάμεσα στους Σκύθες υπήρχαν μερικοί 

γνωστοί ως Eναρέες, ανδρόγυνης μορφής,  οι οποίοι είχαν την 

δυνατότητα  να προλέγουν το μέλλον   ενώ ο Ιπποκράτης, για το ίδιο 

ζήτημα, στο Περί ἀέρων, ὑδάτων, τόπων, δεν αποδίδει την ευθύνη γι ’ 

αυτό το πράγμα σε κάποια θεότητα αλλά θεωρεί ότι πρόκειται για 

αρρώστια η οποία ωστόσο οφείλει την ύπαρξή της  σε φυσική αιτία . 10 

Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, από την οπτική που μας αφορά, ότι  ο 

Ιπποκράτης, στην προσπάθειά του να ερμηνεύσει αυτή την φυσική 

αιτία, καταγράφει την πίστη  των Αναριέων  ότι η ένδυσή τους με 

γυναικεία ρούχα είναι κιόλας μια έκπτωση ή/και μια απώλεια του 

ανδρισμού τους . Η επίσημη παραδοχή των συγκεκριμένων Σκυθών  

ότι έχουν κάμει κάποιο σφάλμα στο θεό τους οδηγεί  όχι μόνο στην 

δημόσια υιοθέτηση  της γυναικείας ενδυμασίας  και του (γυναικείου) 

 τ

 .

                                                          

τρόπου ζωής, 11 αλλά και  ης ιεραρχικής κλίμακας  του γένους, για 

την οποία έγινε λόγος παραπάνω   

 
9 Ἱστορίαι ∆, 67 

10.«Ἱπποκράτης ,  Περί  ἀέρων, ὑδάτων, τόπων , 22, ΙΙ 76 Littré): “Ἔτι  τε  πρός  

τούτοισιν εὐνουχίαι γίνονται οἱ πλεῖστοι  ἐν Σκύθῃσι  καί  γυναικεῖα   ἐργάζονται 

καί  ὡς αἱ  γυναῖκες διαιτεῦνται  διαλέγονταί  τε  ὁμοίως ·  καλεῦνταί  τε  οἱ τοιοῦτοι   

Άναριείς .  οἱ  μέν  οὖν ἐπιχώριοι τήν  αἰτίην  προστιθέασι θεῷ καί  σέβονται 

τούτους  τούς ἀνθρώπους καί  προσκυνέουσι ,  δεδοικότες περί  ἑωυτῶν  ἕκαστοι .  

ἐμοί  δέ  καί  αὐτῷ δοκεῖ  ταῦτα  τά  πάθεα   θεῖα εἶναι  καί  τἄλλα  πάντα  καί  οὐδέν 

ἕτερον  ἑτέρου  θειότερον οὐδέ  ἀνθρωπινώτερον ,  ἀλλά  πάντα  ὁμοῖα  καί  πάντα  

 

μετά τῶν γυναικῶν ἅ καί 

Littré 

θεῖα .  ἕκαστον δέ  αὐτῶν ἔχει φύσιν τήν ἑωυτοῦ  καί  οὐδέν ἄνευ  φύσιος  γίνεται .»  

11 Το σχετικό ιπποκρατικό παράθεμα έχει ως εξής: «οἱ δέ μετά ταῦτα ἐπειδάν ἀφίκωνται παρά 

γυναῖκας καί μή οἷοί τ’ ἔωσι χρῆσθαί σφισιν, τό πρῶτον οὐκ ἐνθυμεῦνται, ἀλλ’ ἡσυχίην 

ἔχουσιν· ὁκόταν δέ δίς καί τρίς καί πλεονάκις αὐτοῖσι πειρωμένοισι μηδέν ἀλλοιότερον 

ἀποβαίνῃ, νομίσαντές τι ἡμαρτηκέναι τῷ θεῷ ὅν ἐπαιτιῶνται ἐνδύονται στολήν γυναικείην 

καταγνόντες ἑωυτῶν ἀνανδρείην, γυναικίζουσί τε καί ἐργάζονται 

ἐκεῖναι.». Ιπποκράτης, Περί  ἀέρων, ὑδάτων, τόπων 22, ΙΙ  78 
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    Καθώς το πρόβλημα φαίνεται ξένο για ους λληνες, ο 

Πλούταρχος

τ ΄Ε

ς που αναπτύσσονται είναι αντιστρόφως 

νάλογες : όσο λιγότερο εκδηλώνεται [φαίνεται] το πάθος, τόσο 

περ εί 

είν

 

 Λ ί π άξ

ν κ  κ

ν οὐχ οἱ γενναιότατοι , Κελτοί καί Γαλάται 

καί πάντες οἱ φρονήματος ἀνδρειοτέρου πεφυκότες ἔμπλεοι, μᾶλλον 

  .

γμα, επιτρεπτή αν οδηγεί στη σύλληψη ή την ήττα ενός 

                                                          

12, καταγράφοντας θεσμοθετημένες συνήθειες άλλων, 

αναφέρει ότι σύμφωνα με τον νομοθέτη των Λυκίων το πένθος και το 

πάθος ανήκουν αποκλειστικά στη σφαίρα των γυναικείων 

υποθέσεων, ενώ τα ίδια αυτά χαρακτηριστικά αποτελούν διακριτικά 

γνωρίσματα  των λιγότερο γενναίων ανδρών και των βαρβάρων, 

κοντολογίς, τους μετρονόμους της γενναιότητας, του ήθους των 

ανδρών κ.λπ . Έτσι οι σχέσει

α

ισσότερο γενναίος είναι ο άνδρας. Το παράθεμα που ακολουθ

αι πολύ χαρακτηριστικό : 

   «Tόν τῶν υκίων νομοθέτην φασ ροστ αι τοῖς αὑτοῦ πολίταις, 

ἐπάν πενθῶσι, γυναικείαν ἠμφιεσμένους ἐσθῆτα πενθεῖν, 

ἐμφαίνει  βουληθέντα ὅτι γυναι ῶδες τό πάθος ἐστί αί οὐχ  

ἁρμόττον ἀνδράσι κοσμίοις καί παιδείας ἐλευθερίου 

μεταπεποιημένοις .  θῆλυ γάρ ὄντως καί ἀσθενές καί ἀγεννές τό 

πενθεῖν ·  γυναῖκες γάρ ἀνδρῶν εἰσί φιλοπενθέστεραι καί οἱ 

βάρβαροι τῶν Ἑλλήνων καί οἱ χείρους ἄνδρες τῶν ἀμεινόνων, καί 

αὐτῶν δέ τῶν βαρβάρω

δ΄, εἴπερ ἄρα, Αἰγύπτιοί τε καί Σύροι καί Λυδοί καί πάντες ὅσοι 

τούτοις παραπλήσιοι .» 

 

   Η σταθεροποίηση λοιπόν της ιεραρχικής κλίμακας είναι γεγονός : το 

αρσενικό βρίσκεται στην κορυφή και η προσοχή εστιάζεται στην 

προβολή και την διατήρηση αυτής της εικόνας  Αν όμως η υιοθέτηση 

του αντίθετου γένους από τους άνδρες επισύρει την οργή και την 

αγανάκτηση, ωστόσο στις περιπτώσεις που ο σκοπός είναι επαινετός, 

η αντίστοιχη παρενδυσία είναι κοινωνικά αποδεκτή ˙ είναι, για 

παράδει

εχθρού ή αν οι άνδρες πρέπει να ανταπεξέλθουν σε υποχρεώσεις 

 
12 Παραμυθητικός  πρός Άπολλώνιον,  22,  112F 25-113Α 10 
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«γυναικείες» εξαιτίας θρησκευτικών ή άλλων, κυρίως πατριωτικών, 

αιτιών . 

    Ο Σόλων 13 λέγεται ότι νίκησε τους Μεγαρείς μεταμφιέζοντας ένα  

μέρος του  αμούστακου στρατεύματός του σε γυναίκες και 

κατορθώνοντας με αυτόν τον τρόπο να αιχμαλωτίσει το εχθρικό 

πλοίο . 

   Ο Ηρόδοτος 14 πάλι, αναφερόμενος στο  έθος των Σπαρτιατών να 

ενδύονται γυναικεία μια φορά τον χρόνο και να προχωρούν σε 

πορεία στο βουνό Ταϋγετος, εξηγεί ότι το έθιμο προήλθε από ένα 

ιστορικό περιστατικό : της αιχμαλωσίας και φυλάκισης  από τους 

Σπαρτιάτες των ενήλικων ανδρών των Μινύων, ενός γειτονικού λαού . 

Ενώ ι ερίμεναν ν εκτέλεσή το  κατά τ δύση του 

ηλίου, οι γυναίκες των Μινύων τους επισκέφθηκαν μετά από άδεια . 

Κατά τη διάρ

 ο έγκλειστοι π τη υς η 

κεια της επίσκεψης αντάλλαξαν ρούχα με τους συζύγους 

ί ά

α π  π

η παρενδυσία τείνει να εξισώνει ,να  

παρατήρηση του Αρτεμίδωρου του ∆αλδιανού, 15  όταν ισχυρίζεται 

                                                          

τους, οι οποίοι στη συνέχεια θρηνώντας (είδαμε άλλωστε παραπάνω 

ότι ο θρήνος αποτελε  αποκλειστικ  σχεδόν γυναικείο 

χαρακτηριστικό), απέδρασαν  εγκαταλείποντας τις συζύγους τους 

στη φυλακή. 

   Αν η π ρενδυσία , ό ως προκύπτει από τις αραπάνω αρχαίες 

μαρτυρίες, αφορά κυρίως σε κοινωνίες άλλων, είναι ωστόσο 

οργανικό τμήμα τελετών που συμβολίζουν τις αλλαγές της ζωής. Κατά 

τη διάρκεια  ειδικών και εξαιρετικών  γιορτών όταν οι κοινωνικοί 

φραγμοί χαλαρώνουν, 

καταστρέφει παροδικά την ανισότητα μεταξύ των γενών και να 

υπονομεύει τα άκαμπτα όρια . Για αυτήν την τελευταία περίπτωση 

υπάρχει μια πληθώρα παραδειγμάτων από την αρχαία ελληνική 

ιστορία και λογοτεχνία . 

   Η πλατιά διαδεδομένη αποδοχή της παρενδυσίας σε τέτοιες γιορτές 

αποτυπώνεται πολύ καλά  σε μια  αναφορά του 2ου αιώνα, σε μια  

 
13 Πλούταρχος, Σόλων, Βίοι παράλληλοι, 8, 4-5, Ι 1, 90-91 Ziegler 
14 Ἱστορίαι ∆, 146 
15 Ονειροκριτικόν ΙΙ  3, 103, 8-13 Pack: “ ποικίλην δέ ἐσθῆτα ἔχειν ἤ ἁλουργίδα ἱερεῦσι μέν καί 

θυμελικοῖς καί σκηνικοῖς, τοῖς δέ λοιποῖς ταραχάς καί κινδύνους ἐπιφέρει [καί τά κρυπτά 

ἐλέγχει], τούς δέ νοσοῦντας ὑπό δριμέων χυμῶν καί πολλῆς χολῆς ἐνοχληθῆναι σημαίνει.» 
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ότι η καλύτερη πρόγνωση σε ένα όνειρο  για ένα πρόσωπο ήταν να 

δει τον εαυτό του ντυμένο με τα συνηθισμένα του ρούχα, δεν ήταν 

ο  

ή) γιορτή. 

 

.

ί

k) αποκαλεί τον ∆ιόνυσο 

. 

π

 

δυνάμεων που ξεφεύγουν από τον  έλεγχό της. Αν και ο Πενθέας 

ωστόσο επικίνδυνο γι ’ αυτό να φορά  έναν ποικιλόχρωμο μανδύα ή  

ένα φόρεμα γυναίκας, αρκεί το όλ   επεισόδιο να συμβαίνει σε μια 

(θρησκευτικ

   Όπως και να είναι, η παρενδυσία  πρωταγωνιστεί και παίζει έναν 

ρόλο καταλυτικό στις ποικίλες γιορτές προς τιμήν του θεού 

∆ιονύσου   

   Η σύνδεση της παρενδυσίας και της μεταμφίεσης με τις ∆ιονυσιακές 

γιορτές  εμφαν ζεται αρκετά πρώιμα . Στις Βάκχες, ο Πενθέας 

καλείται να φορέσει μίτρα κατά τη διάρκεια των διονυσιακών 

τελετών και ο Αισχύλος  (απ . 61 Nauc

γύννις για τον ίδιο λόγο . Στις Θεσμοφοριάζουσες (στιχ . 162) ο 

Αγάθων  επισημαίνει :    “κἀλκαῖος, οἵ περί ἁρμονίαν ἐχύμισαν,/ 

ἐμιτροφόρουν τε καί διεκλῶντ ’ Ίωνικῶς»

    Επιπλέον ας μην ξεχνούμε το εξαιρετικά σημαντικό, από την 

άποψη που μας αφορά, γεγονός ότι στην αρχαία ελληνική σκηνή οι 

γυναικείοι ρόλοι  παίζονται από άνδρες (λειτουργία του 

προσωπείου)  και θεατρικά κείμενα  όπως οι  Βάκχες του Ευριπίδη 

και οι  Θεσμοφοριάζουσες , οι  Εκκλησιάζουσες  ή  η Λυσιστράτη  

του Αριστοφάνη - για να περιοριστώ σε ορισμένα ενδεικτικά 

κείμενα- εμφανίζουν ποικίλες μεταμφιέσεις  και πολλαπλές αλλαγές 

ρόλων .  Στις  Βάκχες , η υπόθεση της γυναικείας ταυτότητας γίνεται 

το όχημα για  έναν αρσενικό αγώνα για κυριαρχία . Ο θηλυπρεπής 

θεϊκός ∆ιόνυσος και ο παρενδεδυμένος θνητός Πενθέας εμπλέκονται 

σε μια “liaison dangereuse” ,σε ένα ερωτικό και πολιτικό αιχνίδι . 

Καθώς η Αγαύη, εκτοπισμένη από το σπίτι της στο βουνό, στην 

εξορία και πάντως έξω από τη πόλη, εμπλέκεται  στη θανατηφόρο 

σεξουαλική/ σημειωτική διαμάχη ανάμεσα στον γιο της και τον  

ανηψιό της, γίνεται το παίγνιο θεϊκών και πολιτικών αρσενικών
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είναι  το τραγικό θύμα, ωστόσο η Αγαύη και οι αδελφές της 

“θυσιάζονται” (ανταλλάσσονται) για την επιβίωση της κοινότητας. 16  

   Η Zeitlin, στο ερεθιστικό μελέτημά της “Playing the other: theatre, 

theatricality, and the feminine in Greek drama”(1985) 17, αναλύει τον 

αμφίσημο ρόλο του γυναικείου επισημα νοντας ότι, ενώ ο ∆ιόνυσος 

κερδίζει δύναμη από τον χειρισμό ενός γυναικείου προσωπείου, ο 

Πενθέας καταστρέφεται όταν τελικά υποκύπτει στην γυναικεία 

ενδυμασί . Το δοκίμιο της Zeitlin υπερβαίνει τις δραματικές 

αναπαραστάσεις των παρενδεδυμένων ανδρών για να αναρ

ί

  

α

ωτηθεί αν 

πάρχει εσωτερική διασύνδεση ανάμεσα στο φαινόμενο της 

θηναϊκής τραγωδίας και την γυναικεία αναπαράσταση. 18 

ίζεται με 

υναικεία ρούχα, ανδρόγυνος στην όψη  και, σε ερωτήσεις σχετικές 

. 143-156): 19 

υ

Α

 

 

  

   Το θέμα της μίμησης (από την άποψη που μας ενδιαφέρει) τίθεται 

και στον πρόλογο από τις Θεσμοφοριάζουσες . Ο Αγάθων , ο 

τραγικός ποιητής , τον οποίο ο Ευριπίδης αναζητά, εμφαν

γ

με την ταυτότητα και το γένος του, απαντά (στ

                                                           
16  Για την προσέγγιση του κειμένου μέσα από αυτή την οπτική, βλ.Ek. Douka-Kabitoglou, 

inism», στον τόμο: Savas 

ical Greek Theatre, University 

Studio Press, Θεσσαλονίκη 1998, σ. 404-418 

«Mistresses of Mimesis: Ancient (Meta)Drama and (Post)Modern Fem

Patsalidis and Elizabeth Sakellaridou (eds), (Dis)placing Class

17 Froma Zeitlin, ˝Playing the other: theatre, theatricality, and the femiinine in Greek Drama˝, 

Representations II (Summer 1985), 63-94. Βλ. και Lesley Ferris, ˝Introduction˝, στον τόμο 

Crossing the stage, Routledge, London and New York  1993, 12 

18 Πρβ. και την άποψη της L.Ferris  για το συγκεκριμένο δοκίμιο της Zeitlin: “το τελικό  

παράδοξο - κατά την  Zeitlin- μπορεί να  είναι  ότι το θέατρο χρησιμοποιεί το 

γυναικείο για  να  φαντασιωθεί και  να  πραγματώσει  ένα  πληρέστερο μοντέλο 

αρσενικού  εγώ ,  και  “παίζοντας τον άλλον” ανοίγει αυτό το εγώ σε  κείνα  τα  

απαγορευμένα  συναισθήματα  του  φόβου  και  της  χαράς” (Ferris, ό .π . ,  12).  
 
19 Για το ζήτημα, βλ. σχετικά:  Froma Zeitlin, ˝Τravesties of gender and genre in Aristophanes’ 

Thesmoporiazousae, στον τόμο  Helen Foley (ed.) Reflections of Women in Antiquity, New York: 

Gordon and Breach Science Publishers 1981, σ. 169-217 
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     Μν . :  […]ἀλλ ’ ὡς γυνή δῆτ ’˚  εἶτα ποῦ τά τιτθία ; 

             τί  φῂς ; τί σιγᾷς ; ἀλλά δῆτ ’ ἐκ τοῦ μέλους 

              ζητῶ σ ’ , ἐπειδή γ ’ αὐτός οὐ βούλει φράσαι ; 

ον 

υς ἔχειν .  

             αὐτίκα γυναικεῖ ’ ἤν ποιῇ τις δράματα, 

     Aγ . :    ὦ πρέσβυ πρέσβυ, τοῦ φθόνου μέν τόν ψόγ

               ἤκουσα, τήν δ ’ ἄλγησιν οὐ παρεσχόμην˚ 

               ἐγώ  δέ τήν ἐσθῆθ ’ ἅμα γνώμῃ φορῶ .  

               χρή γάρ ποιητήν ἄνδρα πρός τά δράματα 

               ἅ δεῖ ποιεῖν πρός ταῦτα τούς τρόπο

  

               μετουσίαν δεῖ τῶν τρόπων τό σῶμ ’ ἔχειν .  

     Μν .     οὐκοῦν κελητίζεις, ὅταν Φαίδραν ποιῇς ; 

     Αγ . :     ἀνδρεῖα δ ’ ἤν ποιῇ τις, ἐν τῷ σώματι 

               ἔνεσθ ’ ὑπάρχον τοῦθ ’ .  ἅ  δ ’ οὐ κεκτήμεθα, 

               μίμησις ἤδη ταῦτα συνθηρεύεται. 

 

    Το ενδιαφέρον  σ ’ αυτή την προφανή σύγχυση ανάμεσα στη μίμηση 

ως ένδυση, ως προσωπείο και στη μίμηση ως αρμονία σώματος , 

ψυχής και ποίησης έγκειται στο κωμικό γεγονός ότι ο Αγάθων είναι 

 

ς τρόπους του . Και αυτός ακριβώς 

ίναι ο λόγος για τον οποίο αρνείται να λειτουργήσει ως κατάσκοπος 

ανάμεσα στις γυναίκες - γιατι ο ρόλος τού ταιριάζει πολύ καλά .  

   Στις  Εκκλησιάζουσες, ο στόχος των γυναικών για την κατάληψη 

τ

πράγματι από την φύση του ένας εκθηλυκευμένος άντρας, ακριβώς ο 

τύπος τον οποίο ο Αριστοφάνης αγαπά να σατιρίζει . Συνεπώς , ό,τι  

ο Αγάθων μιμείται (γυναικεία εμφάνιση) στην πραγματικότητα 

εναρμονίζεται με την φύση και του

ε

ης εξουσίας, την διεκδίκηση της ανδρικής ηγεμονίας και την 
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διαχείριση των υποθέσεων του δήμου επιτυγχάνεται, όπως είναι 

γνωστό, με την παρενδυσία τους . 20 

 

   Στο αρχαίο ελληνκό μυθιστόρημα η μεταμφίεση θα μπορούσε α 

θεωρηθεί ως αναμενόμενη με την εξής έννοια : Θυμίζω ότι βασικά και 

θεμελιώδη χαρακτηριστικά του ιδεώδους, αισθηματικού και 

περιπετειώδους μυθιστορήματος  είναι η περιπλάνηση και η 

υπερπήδηση ποικίλων εμποδίων τόσο από την μεριά του ήρωα όσο 

και της ηρωίδας  (εξαιτίας πειρατών, ναυαγίων, ληστών κ.λπ .). Οι 

ήρωες αναγκάζονται να ζήσουν ένα μακρό διάστημα αποχωρισμού, 

να προστατεύσουν  ειδικά οι ηρωίδες παρά τα ποικίλα εμπόδια την 

αρετή, την τιμιότητα και την σωφροσύνη τους, να αναγνωριστούν 

και να ολοκληρώσουν τη  ιστορία τους καταλήγοντας σε ένα ευτυχές 

τέλος. Οι έρωτε τα ταξίδια οι περιπέτειες, η α, η θαυματουργή 

σωτηρία από βέβαιο θάνατο με την θεά Τύχη παρούσα, η επίμονη 

ανάκληση του μοτίβου της νεκροφάνειας δημιουργούν παιχνίδια 

παρεξηγήσεων, ποικίλες ανακατατάξεις, εναλλαγές που 

αντιπροσωπεύουν την άνοδο και την κάθοδο, τον κίνδυνο και την 

σωτηρία, την απώλεια ταυτότητας και την ανάκτησή της.

ν

ν

ς, ,  βί

 

ς α

21 Στις 

ποικίλες αυτές διαδρομές οι ήρωες, καθώ  χρειάζεται  να ποφύγουν 

                                                           
20 Oι γυναίκες ,  σε  τούτη τη κωμωδία ,  συμπεραίνει ο Χ . .Όρφανος ,  είναι  δέσμιες 

  

ες διατηρούν ,  παρά  το τέχνασμά  τους ,  έναν περιθωριακό 

ι

λ

 

Ελληνικά

ενός  φαύλου  κύκλου :  για  να  συγκροτηθούν σε  πολιτικό σώμα  πρέπει να  

δανειστούν τα  σωματικά  χαρακτηριστικά νεαρών  αντρών .  Οι ίδιες όμως  οι 

κοινωνικές αναπαραστάσεις  του  νεαρού  άντρα  έχουν έντονα  θηλυκό χαρακτήρα .  

Επειδή  δεν μεταμφιέζονται σε  «ολοκληρωμένους άντρες», λόγου  χάρη σε  

μεσήλικες ,  οι γυναίκ

χαρακτήρα ,  κάτι από την  ετερότητα  που  τις χαρακτήριζε  απέναντ  στον  κόσμο 

των αντρών  πριν  αποφασίσουν να  τον κατακτήσουν . Β . σχετικά το μελέτημα: 

«Φορώντας τα ρούχα των αντρών: η μεταμφίεση στις Eκκλησιάζουσες του Αριστοφάνη»,  

  44 (1994) 303-317 
21 Από την πλούσια βιβλιογραφία για το αρχαίο ελληνικό μυθιστόρημα σημειώνω την μελέτη 

του Thomas Hägg, To αρχαίο μυθιστόρημα, μετάφραση Τζένη Μαστοράκη, ΜΙΕΤ, Αθήνα 

1992, τις μελέτες του B.P.Reardon (ed.), Collected Ancient Greek Novels, Univ. of California 

Press 1989 και The Form of Greek Romance, Princeton Univ. Press 1991. Bλ. ακόμη, Ben 

E.Perry,The Ancient Romances. A Literary – Historical Account of their Origins, Univ. of 

California Press 1967  
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κινδύνους  συχνά προσποιούνται ότι είναι κάποιοι άλλοι, με ην 

αλλαγή της ενδυμασίας. Στο σημείο αυτό ακριβώς έγκειται και ο 

σύνδεσμος ανάμεσ  στην ποιητική του αρχαίου ελληνικού 

μυθιστορήματος  και την μεταμφίεση. 

   Στα Ἐφεσιακά  του Ξενοφώντα, για παράδειγμα, η Θελξινόη, για 

να αποφύγει τον γάμο της με τον

, τ

α

 Ανδροκλή, κόβει τα μαλλιά της και 

ν τ  τ

ατήσεις του 

ίλο να μυηθεί στις μυστικές 

τελετουργίες της θεάς Κυβέλης, σύμφωνα με τις οδηγίες του Νίκωνα . 

Μ οδηγήσει τον Ιόλαο 

στα

                                        

ντύνεται άνδρας. Την εγκιβωτισμένη ιστορία αφηγείται ο γερο-ψαράς 

Αιγιαλέας στον ενοικιαστή του, τον Αβροκόμη, πρωταγωνιστή του 

μυθιστορήματος .  

    Υποκαταστάσεις ταυτοτήτων (η Μεσοποταμία έχει πάρει την 

μορφή της Σινωνίδας), σωσίες (ο Τίγρης και ο Ευφράτης που 

μοιάζου  καταπληκτικά μεταξύ ους έχουν πάρει ην μορφή του 

Ροδάνη) που εκκινούν την αφηγηματική μηχανή καθώς οι 

καταδιώξεις συνεχίζονται δημιουργούν αλυσιδωτές παρεξηγήσεις στα 

Βαβυλωνιακά του Ιάμβλιχου . Ενώ στο Κατά Λευκίππην καί 

Κλειτοφῶντα του Αχιλλέα Τάτιου συμβαίνουν εξαπ

βλέμματος, κυρίως  στην σκηνή της εικονικής θυσίας της ηρωίδας 

προς παραπλάνηση των ληστών . 

   Αλλά και στο λεγόμενο Απόσπασμα του Ιολάου που σώζεται  σε 

πάπυρο του 2ου μ .Χ .αιώνα διατηρούνται εκλεκτικές συγγένειες με το 

Σατυρικόν του Πετρώνιου . 22 Κατά τον ίδιο τρόπο που στον  Ευνούχο 

του Τερέντιου 23 ο  Χαιρέας ντύνεται ως ευνούχος σκλάβος για να 

κερδίσει πρόσβαση στα διαμερίσματα της αγαπημένης του, έτσι και ο 

Ιόλαος πείθει έναν ανώνυμο φ

’ αυτόν τον τρόπο θα μπορεί ο φίλος να καθ

 τεχνάσματα που θα του επιτρέψουν να μασκαρευτεί ως ευνούχος 

και συνεπώς να κερδίσει εισιτήριο σε χώρους ποθητούς. 

                   
22 B.R.Reardon (ed.), Collected Ancient Greek Novels, ό.π., 816-817 
23 Με αφορμή την φράση capias vestem στον στιχ. 370 του Ευνούχου , o Λ.Μ.Τρομάρας 

παραπέμπει  σε λατινικά κείμενα, κυρίως κωμωδίες, όπου παρατηρείται το τέχνασμα της 

μεταμφίεσης. Βλ. σχετικά :P.Terentius Αfer, Eunuchus, εισαγ.-κείμενο-σχόλια: Λ.Μ.Τρομάρας, 

Univ. Studio Press 1991, σ. 151 
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   Θεωρώ περιττό ίσω  να τονίσω τις λαμπρές επιβιώσεις του αρχαίου 

ελληνικού μυθιστορήματος στα χρόνια της Αναγέννησης και τις 

μεταφράσεις των κειμένων, ας πούμε των Αιθιοπικών του Ηλιοδώρου  

στα γαλλικά από τον Jacques Amyot τo 1547 και στα αγγλικά  από 

τον Τhomas Underdowne το 1569

ς

 σ ∆

 

α αποτελεί 

ό στ ς ν ι ό

 επ τα

την στιγμή που, όπως μια κριτικός σημειώνει, «η πρόσκαιρη φύση της 

24.Αναφέρομαι ειδικά στην 

τελευταία μετάφραση γιατι και μακροζωία εξασφάλισε στο κείμενο 

αλλά και γνώρισε στον Σαίξπηρ τον Ηλιόδωρο, με τον οποίο 

διαλέγεται την ωδεκάτη Νύχτα (Τwelfth Night) 25 

   Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε ότι το ζήτημα που μας απασχολεί 

εμφανίζεται σε πέντε  σαιξπηρικές κωμωδίες έρωτα και γάμου : «Οι 

δύο ευγενείς της Βερόνα» («Τhe Two Gentlemen of Verona”), «Ο 

έμπορος της Βενετίας» (« The Merchant of Venice”), «Όπως σας 

αρέσει» («As you Like it»), «∆ωδεκάτη Νύχτα» («Τwelfth Night») και 

«Κυμπελίνος» («Cymbeline»). Και με τη σειρά τους οι  Julia, Portia, 

Rosalind , Viola,   and Imogen  κατάγονται  από μια μακριά σειρά  

Αγγλικών και Ευρωπαϊκών  αναγεννησιακών ηρωίδων που 

πρωταγωνιστούν σε ρομάντσα , οι οποίες μεταμφιέζονται σε άνδρες 

για να αποφύγουν τους περιορισμούς και  το ευάλωτο και εύθραυστο 

της θηλυκότητάς τους, χωρίς ωστόσο η παρενδυσία τους ν

ισχυρ  μοχλό αντί αση απέναντι σε έ α πατρ αρχικ  φυλικό 

σύστημα ·  με τον τρόπο αυτό ανεγγράφε ι στην ουσία η «αλήθεια» 

και η διπολικότητα της αρρενωπότητας και της θηλυκότητας, από 

ανδρικής παρενδυσίας είναι φυσικά αποδεκτή και επιθυμητή 

(απαραίτητη), εφόσον η ουσία της σαιξπηρικής κωμωδίας είναι να 

διαβεβαιώσει ότι η απόκλιση είναι πρόσκαιρη και ότι αυτό που έχει 

ανατραπεί σύντομα θα επανέλθει στην σωστή του θέση»26. 
                                                           
24 Ο τίτλος της γαλλικής μετάφρασης είναι:“L’ Histoire aethiopique de Heliodorus, 

contenant dix livres, traitant des loyales et pudiques amours de Theagenes 

Thessalien, et de Chariclea Aethiopienne», ενώ ο τίτλος  της  αγγλικής μετάφρασης  

έχει ως εξής : An Aethiopian Historie written in Greeke by Heliodorus, no lesse 

wittie than pleasaunt. 
25 Bλ. και Thomas Hägg, To αρχαίο μυθιστόρημα, ό.π., σ. 239 
26 Jean E.Howard, “Crossdressing, The Theatre, and Gender Struggle in Early Modern England”, 

Shakespeare Quarterly, 39:4 (Winter 1988), 439. Από την συνεχώς διογκούμενη σαιξπηρική 
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    Ο σχηματισμός αι  κατασκευή των ιστοριών 

παρουσιάζουν εκλεκτικές συγγένειες με τις ιστορίες των 

μεταμφιεσμένων γυναικών αγίων που ακολουθούν αμέσως μετά, οι 

οποίες αποφεύγου

κ η αυτών 

 

ν την προσβολή και τον εξευτελισμό της 

ιοπρέπειάς τους με την παρενδυσία τους σε καλόγερους και 

ω

ρετής . 

αξ

συμβιβάζονται με την ιδέα του θανάτου ς ηρωική ενσωμάτωση της 

γυναικείας α

  

ΙΙ. Η δοκιμασία της αρετής στον κόσμο των αγιολογικών 

αφηγήσεων 

 

   Στις αγιολογικές αφηγήσεις  εντοπίζονται αρκετά παραδείγματα 

γυναικών αγίων που ντύνονται ανδρικά για να ανταπεξέλθουν στα 

εμπόδια της νέας τους πίστης . Το ανδρικό ένδυμα, όπως είναι 

γνωστό, χαρίζει μεγαλύτερη ελευθερία στις κινήσεις  γιατι διευρύνει 

απεριόριστα τους χωρικούς και χρονικούς ορίζοντες και ανοίγει 

γενναιόδωρα την ίσοδο σε άβατες αι απαγορευμένες για τις 

γυναίκες, περιοχές . Τα κείμενα αυτής της κατηγορίας μοιράζονται 

πολλά κοινά χαρακτηριστικά, 

ε κ , 

όπως  άλλωστε έχει επισημανθεί, με το 

αρχαίο ελληνικό μυθιστόρημα σε επίπεδο πλοκής : ταξίδια, 

περιπέτειες, ναυάγια, όνειρα, δοκιμασίες και βασανιστήρια είναι 

χαρακτηριστικά και των δύο .  

   Ωστόσο, οι αναπαραστάσεις στις αγιολογικές αφηγήσεις έχουν ως 

στόχο να κομίσουν στην πολιτισμική συνείδηση μια πραγματικότητα 

                                                                                                                                                                      
βιβλιογραφία για το ζήτημα που μας απασχολεί σημειώνω ενδεικτικά τις παρακάτω σχετικές 

μελέτες:  Catherine Belsey, “Disrupting sexual difference: meaning and gender in the comedies”, 

στον τόμο: John Drakakis (ed.), Alternative Shakespeares, Methuen 1985, 166-190 – Marjorie 

Garber, “The logic of the Transvestite. The Roaring Girl (1608), στον τόμο: Kastan David Scott – 

Peter Stallybrass (eds),

Drama, New York and London, Routledge 1991, 221-234 – Sandra Clark “Hic Mulier, Haec Vir, 

 Staging the Renaissance:Reinterpretations of Elizabethan and Jacobean 

and the Controversy over Masculine Women”, Studies in Philology, 82:2 (Spring 1985) 157-183 – 

R.Valerie Lukas “Hic Mulier: The Female Transvestite in Early Modern England”, Rennaisance 

and Reformation, 24:1 (Winter 1988), 65-84 – Phyllis Rakin, “Androgyny, Mimesis and the 

Marriage of the Boy  Heroine in the English Renaissance Stage”, PMLA 102:1 (January 1987) 29-

41. 
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εντελώς διαφορετική από αυτήν που αναδύεται από τις ελληνιστικές 

μυθιστορίες. Ενώ στις τελευταίες, ο πόνος και η δοκιμασία είναι μια 

παροδική κατάσταση, η οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι 

καθυστερεί απλώς την ευτυχισμένη ένωση των πρωταγωνιστών στο 

τέλος και έτσι να συμφωνήσει κανείς με τον Northrop Frye ότι το 

μυθιστόρημα είναι το είδος της κοινωνικής καταξίωσης

 

 η υπόσχεση ότι δεν ακολουθεί κανενός είδους 

 

πινη κοινότητα 

.

η   

27 (για 

παράδειγμα, στο Κατά Λευκίππην καί Κλειτοφῶντα του Αχιλλέα 

Τάτιου 6.13 λανθάνει

δοκιμασία και ότι οι δύο πρωταγωνιστές επιστρέφουν σε ή αρχίζουν 

μια ζωή που χαρακτηρίζεται από “πλούτο, γάμο και πολυτέλεια”), 

αντίθετα στον αγιογραφικό λόγο η δοκιμασία είναι μια συνεχής 

κατάσταση, η οποία μάλιστα εντοπίζεται στο ανθρώπινο σώμα . Νέα 

υποκείμενα εμφανίζονται στην αφηγηματική σκηνή. Σε αντίθεση 

μάλιστα με την επιστροφή  στην ιδεατή ανθρώπινη κοινωνία του 

μυθιστορήματος, στις αγιολογικές αφηγήσεις ο στόχος είναι η 

δραπέτευση, η φυγή και η αναχώρηση από την ανθρώ

σε έναν άλλο τόπο 28 

   Στο πλαίσιο όμως του Χριστιανισμού και της Ιουδαϊκής παράδοσης  

καλό είναι να μ ν λησμονούμε ποτέ την ρήση του ∆ευτερονομίου  

(22:5) “οὐκ ἔσται σκευή ἀνδρός ἐπί γυναικί , οὐδ’ ἐνδύσεται ἀνήρ 

στολήν γυναικείαν”, συνθήκη που θα παίξει έναν εξαιρετικά 

σημαντικό ρόλο, σε κείμενα κυρίως ηθικοδιδακτικού περιεχομένου, 

ειδικά ως προς τους τρόπους με τους οποίους αντιμετωπίζεται η 

μεταμφίεση τόσο από τον φορέα της όσο και από τους τρόπους με 

τους οποίους γίνεται αποδεκτή(;) από τους άλλους . 29  

                                                           
27 Northrop Frye, Anatomy of Criticism. Four Essays. Princeton Univ. Press 1957, 186-206 και 

ελληνική έκδοση με εισαγωγή του Ζ.Ι.Σιαφλέκ , πρόλογο- μετάφραση κ ι επιμέλεια της  

Μαριζέτας Γεωργουλέα, 

 , η α

Η Ανατομία της κριτικής.  δοκίμια. Gutenberg,  Το Μυστικό 

και το Παράδειγμα, Αθήνα 1996, 184-206. 

Τέσσερα

28 Βλ. σχετικά :J.R.Morgan and Richard Stoneman (eds), Greek fiction. The Greek Novel in 

Context, Routledge, London and New York 1994, ειδικά το μελέτημα της Judith Perkins,  

“Representations in Greek Saints’ Lives», 255-271 
29 Ενδεικτικό από αυτή την  άποψη είναι ,  για  παράδειγμα ,  ο τρόπος  με  τον οποίο 

χρησιμοποιεί το παράθεμα  από το ∆ευτερονόμιο ο Ροϊδης στον  πρόλογο της  

Πάπισσας - στο ζήτημα θα  επανέλθουμε  αργότερα . .  
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   Βέβαια  έναν καθοριστικό  μετασχηματισμό του τύπου της  

γυναίκας αγίας μπορεί να παρακολουθήσει κανείς στην πορεία του 

χρόνου .  Τις γυναίκες  μάρτυρες των τεσσάρων πρώτων  

Χριστιανικών αιώνων διαδέχονται πρώτα μεταμφιεσμένες καλόγριες 

και γυναίκες ερημίτες κατά τον 5ο και 6ο αιώνα  και αργότερα 

μοναχές κοινοβίων  και λαϊκές (laywomen)  κατά τον 8ο μέχρι τον 

10ο αιώνα .  Τους βίαιους θανάτους γυναικών μαρτύρων διαδέχονται 

τάσεις μιας ταπείνωσης και μιας εξαθλίωσης που  αναγκαστικά 

μετατρέπει το γυναικείο σώμα στην πραγματικότητ

 

α σε έναν άφυλο 

τ

 αυτή είναι απαραίτητη , 

γιατί έχει ως αποτέλεσμα τον θαυμασμό των υπομονετικών αγίων , 

την επιδοκιμασία των πιστών συζύγων 31 , την κοινωνική ενσωμάτωση  

ανερωτικό τόπο (για παράδειγμα, ο βίος ης Μαρίας της Αιγυπτίας) 

ή μιας μορφής ασκητισμός κατά τον οποίο οι γυναίκες αρνούνται το 

φύλο τους με την παρενδυσία τους σε άνδρες καλόγερους 

(Μαρία/Μαρίνος, Ματρώνα), ή ένας βίος πλήρους απομόνωσης και 

ειλικρινούς μετανοίας μετά την περίοδο της ακολασίας. 30 Το φύλο 

αποκαλύπτεται συνήθως μετά τον θάνατο. Θα έλεγε κανείς  ότι η 

ένδυση  του γυναικείου σώματος με ανδρικά ρούχα μπορεί να 

συνοδεύεται  από την έκθεσή του και συνεπώς εν είδει κατακλείδας  

θα μπορούσε να σημειώσει  ότι η έκθεση

                                                           

30. Bλ .  σχετικά :  Alice-Mary Talbot (ed.), Holy Women of Byzantium. Ten Saints’ 

Lives in English translation ,  

 

Ηarvard Univ. Press, Dumbarton Oaks 1996, xii(όπου  

και  βιβλιογραφία  για  το ζήτημα) . 
 
31 Από αυτή την άποψη είναι πολύ χαρακτηριστικές οι γυναικείες μορφές της Zinerva στο 

∆εκαήμερον (1350-1355) του Βοκάκιου και της Imogen στον Κυμπελίνο του Σαίξπηρ. Για τις 

i S

σχέσεις μάλιστα ανάμεσα στα δύο κείμενα, από την συσσωρευμένη βιβλιογραφία, βλ. 

ενδεικτικά  W lliam hakespeare, Cymbeline, ed. and introd. by J.M. Nosworthy, London and 

New York 1988, xvii-xxviii. 
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των γυναικών ιπποτών, 32 και , στην περίπτωση της Πάπισσας 

Ιωάννας , την δημόσια διαπόμπηση και ταπείνωση . 

   Σε τελική ανάλυση το γυναικείο σώμα τοποθετείται στα 

πολιτισμικά του συμφραζόμενα . Γιατί  η παρενδυσία του γένους , και 

στα μεσαιωνικά χρόνια, 33 προκειμένου για τους άνδρες , μειώνει την 

ελευθερία τους  , από την στιγμή που το να ροσπ ιείται ανείς ότι 

είναι γυναίκα περιορίζει την ελευθερία και χαμηλώνει την κοινωνική 

θέση. Aπό την άλλη πλευρά , η παρενδυσία ελευθερώνει τις γυναίκες 

από τους περιορισμούς του φύλου τους . Αυτός είναι πιθ

  

π ο κ

 

ανώς ο 

κ

ς προϋποθέτει

 

ν συγγραφέων και του αναγνωστικού τους κοινού . 

λόγος,  για τον οποίο το ανάλογο φαινόμενο εμφανίζεται  συχνά 

στην μεσαιωνική λογοτεχνία αι ιστορία . 

   Αρκετά συχνά η ζωή τη  γυναίκας αγίας  μια δοκιμή 

και μια δίκη της σεξουαλικότητας. Η Αγία Μαρία/Μαρίνος  που 

αναφέρθηκε προηγουμένως ανήκει  σε μια αξιοσημείωτη ομάδα 

μεταμφιεσμένων αγίων, δημοφιλών στην Βυζαντινή αγιογραφία από 

τον 4ο- 5ο μέχρι τον 9ο αιώνα  και εξάπτει, όπως και  άλλες 

παρόμοιες περιπτώσεις (περίπου δώδεκα βίοι αγίων γυναικών 

γράφτηκαν με αυτό το θέμα το οποίο πρέπει να έλκει την καταγωγή 

του από τις Πράξεις Παύλου καί Θέκλης) το ενδιαφέρον των 

μοναστικώ

   Σε ποικίλα κείμενα και παραλλαγές καταγράφονται περιπτώσεις 

μεταμφιεσμένων αγίων . Οι περισσότερες από αυτές τις πρώιμες 

αναφορές τοποθετούνται στην ανατολική Μεσόγειο, ειδικά στις 

πόλεις της Αλεξάνδρειας, τη Κωνσταντινούπολης και της Αντιόχειας. 

Φαίνεται ότι αυτός ο αγιολογικός  τύπος άνθισε στις ελληνικές  

μοναστικές κοινότητες από τον 4ο μέχρι τον 6ο αιώνα . Η κουρά, το 

κόψιμο των μαλλιών είναι μια αποφασιστική πράξη όλων των 

                                                           
32 Η περίπτωση της Ιωάννας της Λωραίνης, η οποία όπως ακριβώς κ ι η  Ιωάννα 

διασχίζει τα όρια και διεκδικεί προνόμια της ανδρικής ηγεμονίας, είναι η πλέον 

χαρακτηριστική σ’ αυτή την κατηγορία. Bλ. σχετικά: Susan Crane, “Clothing and Gende

  α Πάπισσα

 

r 

33 Βλ. και το σχετικό κεφάλαιο των Vern L.Bullough and Bonnie Bullough, 

Defilition of Joan of Arc”, Journal of Medieval and Renaissance Studies, Durham, NC, Spring 

1996 (26:2), 297-320 

“ Cross Dressing and 

Social Status in the Middle Ages”, στο βιβλίο Cross Dressing, Sex, and Gender, Philadelphia, 

Univ. of Pennsylvania Press 1993, 44-73 
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μεταμφιεσμένων αγίων . Πρόθυμα γίνεται η απομάκρυνση ενός 

πρωταρχικού σημείου γυναικείας ομορφιάς. Όμως το κόψιμο των 

 ρ

 ο

και 

γ , ο ς θ

ς στην αρχή και καταλήγει στο νέο καθεστώς 

μαλλιών δεν είναι ταυτοχ όνως και μια θυσία, αλλά  και μια 

τιμωρία ; 

   Στην απλούστερη μορφή του ο μύθος έχει μια τριμερή δομή , η 

οποία αποτελείται 1) από την απόσυρση από τον κόσμο 2) από την 

μεταμφίεση και την απειλή  και 3)από την ανακάλυψη και την 

αναγνώριση. Για να γνωρίσει όμως την πλήρη εξέλιξή του ένας  

ανάλογος μύθος δύο ακόμη στάδια θα πρέπει να ληφθούν υπόψη :  

Πρώτον η αναγνώριση θα πρέπει να εστιάσει το ενδιαφέρον της στην 

απέκδυση του μεταμφιεστικού χιτώνα και δεύτερον η ίδια η 

μεταμφίεση πρέπει να κερδίσει μια θετική αξία ˙ κοντολογίς, πρέπει 

να γίνει μια πηγή αλληλόδρασης και πρόκλησης . 34 Με αυτούς τους 

όρους, η παρενδυσία μπορεί να θεωρηθεί ως μια  πηγή αξιολόγησης : 

   “Αντί να θεωρείται ως ένα μέσο που δηγεί σε ένα τέλος,  ένας 

τρόπος απόδρασης ή απόκρυψης, η μεταμφίεση παρουσιάζεται ως ένα 

τέλος από μόνο του, ένας ικανοποιητικός λόγος για δοκιμασίες 

ταπεινώσεις.” 35 

   Σύγχρονες προσεγγίσεις που προσπαθούν να ερμηνεύσουν το 

φαινόμενο της αγιολογικής παρενδυσίας είναι, μεταξύ των άλλων,  

ψυχολογικές και  λο οτεχνικές  ή κ ινωνιολογικέ  και  εολογικές . 

Όπως και να είναι, οι περισσότεροι από τους βίους αυτών των 

μεταμφιεσμένων αγίων αποτυπώνουν τον μόχθο μιας προσωπικής  

βαθιάς αλλαγής, μια προσπάθεια  προσέγγισης και προσεταιρισμού 

του άλλου . Κατά συνέπεια, η δραματική κίνηση του βίου ξεδιπλώνει 

ως μια  τελετή μύησης, ένα μυητικό πέρασμα που διακρίνεται σε τρεις 

φάσεις και οδηγεί στην  περισυλλογή . ‘Ετσι, η μύηση χαρακτηρίζεται 

από το παλαιό καθεστώ

του τέλους . Η μεσαία φάση σημαδεύεται από μια σκοτεινή αμφισημία 

και απομόνωση, την απειλή του εξευτελισμού και της ταπείνωσης. 

Υπάρχει συχνά μια απομόνωση των μυημένων, σαν να ήταν 

                                                           
34 John Anson, “ The Female transvestite in early monasticism: the origin and development of a 

motif”, Viator. Medieval and Renaissance Studies, vol. 5 (1974), 1-32 
35 Ό.π., σ. 28. Η μετάφραση του παραθέματος είναι δική μου. 
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επικίνδυνες ή ανάξιες. Πολλές από αυτές θεωρούνται ευνούχες και 

ζούν στην περιφέρεια της κοινότητας, πλάσματα του περιθωρίου . 

   Αν η μοναστική κουλτούρα προσδιορίζει, αποδέχεται και απονέμει 

ορισμένα προνόμια και αξίες, καθιστώντας πιθανό και  προσιτό τον 

μοναστικό βίο, αυτές οι αξίες μπορεί να είναι περιοριστικές, όπως  

για παράδειγμα η συνθήκη ότι οι γυναίκες είναι πνευματικά 

ατώτερες από τους άνδρες . Οι βίοι των αγίων παρενδεδυμένων 

 στιγμή κατά την οποία ο μοναστικός 

νδροκεντρισμός γίνεται ένα  πρόβλημα, ή τουλάχιστον ένα ερώτημα .    

ι

ισσας, 

 έ η χ ε
3 μ

κ

γυναικών αποκαλύπτουν μια

α

Σε μια συμβολική διαδικασία επαναπροσδιορισμού, ακαθόριστες  και 

ανεξέλεγκτες ανθρώπινες δυνάμεις απελευθερώνονται, και η αγία 

εγκαταλείπει δομημένες σχέσεις προς αναγνώριση μ ας περισσότερο 

θεμελιακής ενότητας.   

   Άλλωστε, ο Ροϊδης, πολύ αργότερα στον πρόλογο της Πάπ

προσπαθώντας να παρουσιάσει τις προγόνους της Ιωάννας ως προς 

αυτήν την τακτική, σ ’ αυτά αλλά και σε μεταγενέστερα αγιολογικά 

κείμενα αναφ ρεται . Ας μ ν ξε νούμ  επιπλέον ότι οι αγιολογικές 

αφηγήσεις 6 ήταν δημοφιλείς ·   οι γρήγορες εταφράσεις σε λατινικές 

εκδοχές και η ευρεία διάδοση των πρωιμότερων παραδειγμάτων, 

όπως ο Βίος και πολιτεία του οσίου πατρός ημών Αντωνίου (4ος αι .), 

συνέτειναν στην άμεση δημοτικότητα του είδους - μια δημοτικότητα 

η οποία συνεχίστηκε σε όλη τη διάρκεια των μεσαιωνικών χρόνων 

και της βυζαντινής περιόδου . 

 

    ΙΙΙ. Eνδιάμεσοι σταθμοί. 

 

   Στα ίδια  χρόνια, μέσω της α άλυση  της παρενδυσίας μεσαιωνικών 

θρύλων για αγίους, έχουμε πλέον κατανοήσει πως η ιεραρχική 

αντίληψη περί κατωτερότητας του θηλυκού επηρέασε την 

συμπεριφορά τη

ν ς

ς ∆ύσης απέναντι στην παρενδυσία : oι άνδρες 

μειώνονται, ενώ οι γυναίκες αγωνίζονται για κάτι υψηλότερο . 

                                                           
36. Bλ .  σχετικά :  Judith Perkins, “Representation in Greek Saints’ lives”, ό .π . ,  σ .  

255-271  
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    Οι Rudolf M.Dekker και Lotte van de Pol 37  υποστηρίζουν ότι η 

θηλυκή παρενδυσία ήταν μέρος μιας βαθιά ριζωμένης παράδοσης. Στα 

χρόνια του Μεσαίωνα και της Αναγέννησης, υποστηρίζουν,  

γυναίκες, οι οποίες έχουν περιπέσει σε δύσκολες συνθήκες και 

παλεύουν για να  τις υπερπηδήσουν, επιθυμούν να περάσουν για 

άντρες .  Η παράδοση αυτή είναι εξαπλωμένη σε όλη την Ευρώπη, 

αλλά είναι περισσότερο ισχυρή στα βορειοδυτικά, στην Ολλα

 

νδία, 

ι μια απόδειξη και ένας τρόπος διατήρησης 

 

υαλική πραγματικότητα κάποιου και στα  ρούχα , τα οποία 

ώς  για να 

κρατήσει τους ανθρώπους στους κοινωνικούς τόπους , στους οποίους 

γ

κλονίζει  και να υπονομεύει την 

επίσημη άποψη της  , σύμφωνα με  την  οποία  η 

την Αγγλία και την Γερμανία . Οι πιέσεις που οδηγούν στην απόφαση 

της παρενδυσίας μπορεί να είναι τόσο υλικές όπως η φτώχεια, όσο 

και συγκινησιακές : πατριωτικές, ερωτικές ή συνδυασμός και των δύο . 

   Οι ατομικές ιστορίες γυναικών που διαλέγουν να ζήσουν ως άνδρες 

αποκαλύπτουν ότι, όποια κι αν ήταν η φύση των προσωπικών τους 

κινήτρων, ο τελικός λόγος είναι συχνά εξωτερικός . Η συχνή 

επανεμφάνιση θηλυκής  παρενδυσίας σε λαϊκά τραγούδια είναι 

φυσικά από μόνη της κα

της παράδοσης. 

   Μια γενική τοποθέτηση , η οποία  θα επιζητούσε να δώσει 

απάντηση στο ερώτημα γιατί 38 η υιοθεσία ρούχων του άλλου φύλου , 

θα μπορούσε να επικεντρωθεί στο  γεγονός ότι η παρενδυσία , όπως

ακριβώς και άλλες εκφάνσεις της αναγεννησιακής σημειωτικής των 

ρούχων , ανοίγει ένα χάσμα  ανάμεσα  στην υποτιθέμενη κοινωνική 

και σεξο

πρόκειται να εκθέσουν  αυτή την πραγματικότητα στον κόσμο . 

   Γιατί , όπως είναι πασίγνωστο , η πολιτεία, ειδικά στα αστικά 

περιβάλλοντα, καθορίζει και κανοναρχεί το ρούχο ακριβ

εννήθηκαν . Το να παραβιάζει λοιπόν κανείς τους κανόνες που 

διέπουν την ενδυμασία είναι σαν να 

 κοινωνικής τάξης

ταυτότητα  κάποιου καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό  από την θέση ή 

τον βαθμό που κατέχει .  

                                                           
37 Τradition of female transvestism in Modern Europe, Macmillan Press 1989 
38 Jean E.Howard,« Crossdressing, the Theatre, and Gender Struggle in Early Modern England», 

Shakespeare Quarterly,39:4  (winter 1988), 418-440 
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   Η Αναγέννηση ενδεχομένως να  χρειαζόταν πράγματι την ιδέα των 

39

 περιπετειών, διαρκής 

ίνηση των ηρώων, απροσδόκητες καταστάσεις και εκτεταμένη χρήση 

                             

δύο γενών, το ένα υποδεέστερο του άλλου , ακριβώς για να παράσχει 

μια έννοια κλειδί στην ιεραρχική άποψη της κοινωνικής τάξης   και 

για να ισχυροποιήσει τον κατά φύλα καταμερισμό της εργασίας. 

   Έτσι λοιπόν  η κανονάρχηση του ρούχου ήταν τμήμα αυτού του 

συστήματος για να παραγάγει και να σημαδεύει την διαφορά του 

γένους. 

 Γιατι όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται : “Tis much better for a 

woman to be masculine  and a very amazon […] , than for a man to be 

feminine … for the more manlike she is the braver she is” . 

 

    Στα  ίδια χρόνια θα πρέπει να τοποθετηθεί και η  ελληνική 

διασκευή του ιταλικού μυθιστορήματος του Giovanni Ambrosio 

Marini, Calloandro fedele (1653) 40. Εναλλαγές

κ

της μεταμφίεσης όχι μόνο από τα κεντρικά αλλά και από τα 

δευτερεύοντα πρόσωπα αποτελούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

μυθιστορήματος . Μάσκες, σωσίες, υποκριτικές δεινότητες και ρόλοι, 

διαρκείς συγχύσεις, μετατοπίσεις και αντιμεταθέσεις ανάμεσα στο 

φαίνεσθαι/είναι  αποτελούν κοινούς τόπους . Στο μυθιστόρημα 

συναντά κανείς  συνεχείς αλλαγές φύλου, ονομάτων, ενδυμάτων και 

ρόλων . Θα μπορούσε λοιπόν  να υποστηριχθεί ότι η μεταμφίεση 

αποτελεί τον κατεξοχήν κινητήριο μοχλό της δράσης και της εξέλιξης 

της πλοκής στον Καλόανδρο πιστό .  

 

                              
39 Pierre de Bourdeille, The Lives of Gallant Ladies, London 1655: « Είναι πολύ καλύτερο για 

 μου). Φυσικά 

μια γυναίκα να είναι ανδροπρεπής παρά για έναν άνδρα να είναι θηλυπρεπής, γιατι όσο 

περισσότερο μοιάζει με τον άντρα τόσο πιο γενναία είναι» (Η μετάφραση, δική

τα παραπάνω ισχύουν όχι μόνο, καθώς είδαμε, για τις εποχές στις οποίες αναφέρονται, αλλά 

φαίνεται να επιβεβαιώνουν κυρίως την υποβάθμιση του αρσενικού από την ανάλογη 

παρενδυσία. Ανάλογη λειτουργία της εξύψωσης της γυναικείας μορφής, λόγω της ανδρικής 

παρενδυσίας της και της συμμετοχής της στον αγώνα του 1821, θα συναντήσουμε στα «καθ’ 

ημάς» στο ιστορικό μυθιστόρημα. 
40 Βλ. σχετικά, Γιώργος ∆ανέζης, Καλόανδρος πιστός. Ένα μυθιστόρημα του 17ου αιώνα και το 

πρότυπό  του. Συγκριτική μελέτη. Εκδόσεις Π.Πουρνάρα, Θεσσαλονίκη 1989 
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  Η γυναικεία παρενδυσία όμως, όπως τελευταία χουν δείξει 

κοινωνικοί ιστορικοί, είναι κάτι περισσότερο από ένα  συνηθισμένο 

φαινόμενο και στον 18ο αιώνα,   απ΄ό,τι μέχρι τώρα θεωρούνταν. Οι 

αιτίες για  ένα τέτοιο φαινόμενο δεν είναι δύσκολο να ανιχνευτούν . 

Η παρενδυσία, όπως άλλωστε έχει τονιστεί, είναι   ένας ευθύς αν και 

παρακινδυνευμένος δρόμος  για μια γυναίκα για να ξεφύγει από 

φυσικούς , οικονομικούς και ψυχολογικούς περιορισμούς - οι οποίοι  

τίθενται  από άκαμπτους ρόλους του φύλου και την  χωροθέτηση  

των ανδρικών και γυναικείων σφαιρών .  Μια μεταμφιεσμένη γυναίκα 

, πρώτα απ ’ όλα , μπορεί να ταξιδέψει μόνη της και με μεγαλύτερη 

ασφάλεια .

έ

41 

                                                           
41  Παρά το γεγονός ότι η μασκαράτα και  καρναβάλι δεν εμπίπτουν στο πεδίο της παρούσας 

έρευνας, όπως από την αρχή σημειώθηκε, ωστόσο αξίζει  να σημειωθεί η   σκηνών 

 το  

  χρήση

μασκαράτας και καρναβαλιού σε μυθοπλαστικά κείμενα του 180υ αιώνα, κυρίως λόγω της 

μεγάλης συχνότητάς τους. Το καρναβάλι γενικά γνωρίζει μια εξαιρετική άνθιση καθ’ όλη την 

διάρκεια του 18ου αιώνα γιατι αποτελεί οργανικό τμήμα  μιας νέας αστικής βιομηχανίας 

δημόσιων απολαύσεων. Με την καρναβαλική επιμονή στην παρενδυσία έρχεται στο φως μια 

πολύμορφη επιθυμία. Με την υιοθεσία ρούχων του άλλου φύλου, οι μασκαράτες παρωδούν και 

απομυστικοποιούν τις υποτιθέμενες ως φυσικές κοινωνικοερωτικές κατηγορίες. Ειδικά για τις 

γυναίκες των μεσαίων και ανώτερων τάξεων οι μάσκες και οι μεταμφιέσεις, όπως άλλωστε 

έχουμε δει και σε άλλα συμφραζόμενα, λειτουργούν ως φραγμοί ανάσχεσης της απώλειας της 

υπόληψης και της αξιοπρέπειας και προσφέρουν, πρόσκαιρες βέβαια, απαλλαγές από 

άκαμπτους κοινωνικούς περιορισμούς. Γιατι κάτ από τις επικαλύψεις του κουστουμιού, οι 

γυναίκες έχουν πρόσβαση σε έναν κόσμο σεξουαλικής αταξίας και ένα είδος «ελευθερίας» που 

είναι γνωστός μόνο στους άνδρες. Για όλα τα παραπάνω που αφορούν στις λειτουργίες της 

μασκαράτας σε μυθοπλαστικά κείμενα του 18ου αιώνα, βλ. κυρίως τις εργασίες της Terry 

Castle: “Eros and Liberty in the English Masquerade, 1710-90”, Eighteenth-Century Studies 17:2, 

Winter 1983-1984, 156-176 – “The Carnivalization of Eighteenth-Century English  Narrative”, 

PMLA 99 (1984), 903-915 – “Marquerade and Civilization: The Carnivalesque in Eighteenth-

Century Culture and Fiction”, Stanford Univ. Press 1986  και “The Culture of Travesty: Sexuality 

and Masquerade in Eighteenth-Century England”, στον τόμο: G.S.Rousseau and Roy Porter (eds), 

Sexual Underworlds of the Enlightenment, Chaper Hill, Univ. of North Carolina Press 1988, 156-

180. Aκόμη, στο βιβλίο της Madeleine Kahn, Narrative Transvestism:Rhetoric and Gender in 

l: Imagery of the Surface in the Gothic 

Eighteenth-Century English Novel, Cornell Univ. Press 1991, αναλύονται περιπτώσεις κειμένων 

από την αγγλική μυθοπλασία, στις οποίες παρουσιάζονται παρενδυτικοί ρόλοι και στο άρθρο 

της Eve Kosofsky Sedwick, “The Character in the Vei
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   Στο σημείο αυτό αξίζει να θυμηθού ε από τα νεοελληνικά 

συμφραζόμενα την Νέα Ιστορία Αθέσθη Κυθηρέου (1749) 42 

Πρόκειται για μια έμμετρη ερωτική μυθιστορία με θρησκευτικές 

προεκτάσεις, μεταπλασμένη, με αφετηρία κάποιο άγνωστο ακόμη 

ιταλικό πρότυπο, σε τεχνικούς ομοιοκατάληκτους 

δεκαπεντασύλλαβους, από έμπειρο συγγραφέα του ποίου αγνοούμε 

το όνομα .Το έργο γράφτηκε στην Κεφαλλονιά το 1729. Στο κείμενο, 

όπως θα το δούμε περισσότερο αναλυτικά στην νεοελληνική πο

μ

ο

ίηση  

αι το ιστορικό μυθιστόρημα του 19ου αιώνα αλλά και στο δημοτικό 

 

σης με τον 

αι μόνο χάρη 

άδικα για 

καταδίκη, 

ιν σε νεαρό 

 πεδίο της 

ιατι το 

ος, για να είναι περισσότερο πιστευτή ως προς το ανδρικόν ύφος 

ου καλείται να σημάνει, 1) κόβει τα μαλλιά της και 2) δεν 

 εὐμορφιά της, 

             ἐξέσχισε τήν μπόλια της, κόπτει καί τά μαλλιά της, 

λή της 

ιχ .  341-344) 

όρειε 

κ

τραγούδι αμέσως παρακάτω, συναντούμε την είσοδο της γυναίκας

στο πεδίο της μάχης και την δυνατότητα συνάντη

αγαπημένο της, δυνατότητα όμως η οποία προσφέρετ

στην παρενδυσία της. 

   Η Έλισος, νόμιμη σύζυγος του Αθέσθη, κατηγορούμενη 

συζυγική απιστία, σώζεται συμπτωματικά από την 

μεταμφιέζεται πρώτα σε νεαρό βοσκό και κατόπ

στρατιώτη, οπότε και θα συναντηθεί με τον Αθέσθη στο

μάχης εναντίον των Σαρακηνών . Είναι χαρακτηριστικό, γ

συναντούμε πολλές φορές στην πορεία αυτής της εργασίας, ότι η 

Έλισ

π

καταφέρνει παρά ταύτα να κρύψει την ομορφιά του προσώπου της 

και την λάμψη των ματιών της. Οι σχετικοί στίχοι έχουν ως εξής : 

 

             «Καί γιά ν ’ ἀλλάξει ὅσον μπορεῖ ἡ ὄψις κι

  

               καί κλαίοντας ἐκδύνεται τήν εὔμορφην στο

               καί πτωχικά ἐφόρεσε ρούχα τοῦ δουλευτῆ της .» (στ

             «Μά τ ’ ὄμορφου προσώπου της τά κάλλη δέν ἠμπ

                                                                                                                                                                      
Novel”, PMLA 96 (1981), 255-270 παρουσιάζεται και περιγράφεται η λειτουργία του πέπλου 

σε τρία γοτθικά μυθιστορήματα. 

ή και επιμέλεια Αλέξη 

ολίτη, Αθήνα, Κ.Ν.Ε./Ε.Ι.Ε. 1983. Ευχαριστώ τη Νόρα Σκουτέρη-∆ιδασκάλου που, με μεγάλη 

προθυμία, μου προμήθευσε το αντίτυπο του κειμένου. 

42 Βλ. επανέκδοση της πρώτης βενετικής έκδοσης του 1749. Εισαγωγ

Π
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               νά κρύψει , γιατ ’ ἐφαίνονταν , καί κάθε εἶς τά θώρειε . 

               Καί τοῦ χωριάτ ’ ἡ φορεσιά δέν ἠμπορεῖ νά π ρει 

               τοῦ βγενικοῦ προσώπου της τῆς ἀρχοντιᾶς τήν χάρη 

               οὐδέ τήν λάμψιν τῶν ματιῶν καί τοῦ κορμιοῦ τήν τάξιν, 

               πού πάντα φανερώνουσι τῆς εὐγενιᾶς τήν πράξιν ·» (στιχ .  353-

358) 

 

   Στην δεύτερη και τελευταία παρενδυσία της, εξαιτίας της οποίας 

και με τον αγαπημένο Αθέσθη συναντάται στον αγώνα για να δοθούν 

οι απαραίτητες εξηγήσεις αλλά και απαράμιλλο ανδρεία επιδεικνύει 

εναντίον του εχθρού, η Έλισος φορά άρματα : 

 

             «ἡ Ἔλισος ἐπάνω της τ ’ ἅρματά του βάνε , 

               καί τ ’ ἄλογόν του

ά

ι

 πάραυτα, παίρνει, καβαλικεύει 

ϊκά συμφραζόμενα κατά τον 19ο αιώνα

               καί δίχως ἄργιταν καμιάν , διά νυκτός μισεύει .  

               Ἔτζι λογιάζει νά κρυφθεῖ ἡ εὔμορφή της νιότη 

               νά φαίνεται μέ τ ’ ἅρματα πώς εἶναι στρατιώτης .» (στιχ .  386-390)  

 

ΙV. Eυρωπα  

συμβαίνουν βέβαια και 

τη μυθοπλασία του 19ου αιώνα . 43  Στο Περηφάνεια και 

  τ

Jane. Επιπλέον, στο Villette (1853) της  ίδιας, η  Lucy Snowe  

 τις απώτατες αλήθειες για τον εαυτό της , πρώτα, όταν 

ντιλαμβάνεται ότι η καλόγρια 

  

 

   Περιπτώσεις  παρενδυσίας και μεταμφίεσης  

σ

προκατάληψη (Pride and Prejudice, 1813) της Jane Austen, για 

παράδειγμα, η Lydia ντύνει έναν από τους αξιωματούχους  φίλους 

της ως γυναίκα . Ο Rochester πάλι στην Τζέην Έυρ (Jane Eyre, 1847) 

της Charlotte Brontë ντύνεται  τσιγγάνα , όχι για να υποβαθμίσει τον 

εαυτό του, αλλά για να προσπαθήσει να μάθει την αλήθεια για ην  

ανακαλύπτει

μεταμφιέζεται σε άνδρα για τις ανάγκες μιας σχολικής θεατρικής 

παράστασης και, στη συνέχεια,  όταν α

                                                         
43  Ας πούμε, για ρόλους παρενδυσίας στο λαϊκό βικτωριανό θέατρο, βλ. και Kathy Fletcher, 

“Planché, Vestris, and the Transvestite Role: Sexuality and Gender in Victorian Popular Theatre”, 

Nineteenth Century Theatre 15:1 (Summer 1987), 9-33 
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που την κυνηγούσε δεν είναι στην πραγματικότητα τίποτε 

περισσότερο  από  ένα κουστούμι , το οποίο φορούσε ένας 

 καταλύτης της μεταμφίεσης  

ί  

στικές 

ς  

ταμφίεση, όπως 

έ

των Τούρκων . 45 

  

 του στην ασιατική κουλτούρα -  είναι 
  

μεταμφιεσμένος άνδρας. 

   Είναι βέβαιο ότι τα παραδείγματα μπορούν να πολλαπλασιαστούν ·  

ό,τι ωστόσο έχει μεγαλύτερη, κατά την κρίση μου, σημασία είναι να 

σταθμεύσουμε στην βυρωνική ποίηση-πρότυπο εν πολλοίς για την 

νεοελληνική λογοτεχνική παραγωγή του 19ου αιώνα, κυρίως την 

ποιητική .  

   

   1.Ο βυρωνικός

 

   Η καταλυτική σχέση του Byron με την νέα ελληνική ποίηση έχει 

ήδη επισημανθε 44. Οι βυρωνικοί ήρωες μεταμφιέζονται για να 

προχωρήσουν στην επίτευξη ποικίλων σκοπών : με την απόκρυψη της 

ταυτότητάς τους επιζητούν άλλοτε  να πραγματοποιήσουν μυ

ερωτικές συναντήσεις, να εξαπατήσουν, να εκδικηθούν και να 

τιμωρήσουν τον εχθρό και άλλοτε να φέρουν σε πέρας πολεμικές 

επιχειρήσει  ή να ικανοποιήσουν προσωπικές φιλοδοξίες. 

  Στον Γκιαούρ (The Giaour.A Fragment of a Turkish Tale,1813), για 

παράδειγμα,  η Leila ντύνεται Γεωργιανός για να μπορέσει να 

συναντήσει μυστικά τον αγαπημένο της Giaour. Η με

είναι γνωστό, παίζει να πρωταγωνιστικό ρόλο και στα  ποιήματα 

The Corsair(1814) και Lara(1814) . Η Gulnare μεταμφιέζεται στον 

νεαρό ακόλουθο Kaled του Lara και ο Conrad ντύνεται σε Τούρκο 

δερβίση  ( The Corsair) προκειμένου να εισχωρήσει στο στρατόπεδο 

Αλλά και στον Don Juan 46 η περιπέτεια του Juan  με ανατολικό 

φόρεμα  - η (επ)ένδυσή
                                                         

44 Βλ. Αθηνά Γεωργαντά, Αιών βυρωνομανής. Ο κόσμος του Byron και η νεοελληνική ποίηση, 

Εξάντας, Αθήνα 1992 και ειδικά τα κεφάλαια «Οι αμαρτωλοί καλόγεροι του ελλαδικού 

βυρωνισμού» και «Η γοητεία των ονομάτων. Ο Λάμπρος της στεριάς και του πελάγους», σ. 53-

85 και 121-159 
45 Για τα παραπάνω ποιήματα, βλ. Byron, Poems, Everyman’s Library 1963, vol.2, σ. 147-184, 

219-268 και 269-301 αντιστοίχως.  
46 Για τον Don Juan, βλ. Byron, Poems, ό.π., vol. 3, σ. 1-476 
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σημαντικό ότι γίνεται ταυτόχρονα με την “ νακάλυψη” του 

ενδύματος της Ανατολής. Μια σύνδεση και μια συνένωση που , όπως 

παρατηρεί ο Said47 , συμβαίνει συχνά στη ∆υτική λογοτεχνία .  

  Η Susan Wolfson  έχει υποστηρίξει πειστικά ότι η  χρήση της 

παρενδυσίας στον  Don Juan   συγκροτεί και

α

 αποτελεί μια “κριτική 

α

 μορφές  φαίνεται να ενσωματώνουν δύο ιδεολογικές  

 

 ,

 στον δρόμο 

ε μια γυναίκα για να 

 

                                                       

ανάγνωση των λόγων για την σεξουαλική διαφορά και την 

σεξουαλική ιδεολογία”48. Όμως, δεν μπορούμε ν  κατανοήσουμε 

πλήρως αυτή την  ερμηνεία , χωρίς να λάβουμε υπόψη και την 

διαπολιτισμική όψη της μεταμφίεσης στον  Don Juan. 

   Μπορεί κανείς να ξεκινήσει  σημειώνοντας ,τουλάχιστον στην 

αρχή, ότι στην οικονομία επιθυμίας του Juan , η γυναίκα και η 

Ανατολή  είναι σχεδόν συνώνυμες . Η γυναίκα της Ανατολής γίνεται 

ένα σημαίνον  του ερωτισμού στον Byron. ‘Οπως έχει επισημανθεί , 

τέτοιες 

προϋποθέσεις για την ισχύ και την εξουσία : η μία για την εξουσία 

του άνδρα πάνω στην γυναίκα και η άλλη  για την ανωτερότητα του 

λευκού μεσοαστού  άνδρα σε σχέση με τον σκουρόχρωμο  ο οποίος 

βρίσκεται σε μια χαμηλότερη κοινωνική τάξη. 

   Η συσσώρευση μορφών αμφίσημου γένους  (ο Juan 

προς την Κωνσταντινούπολη περιστοιχίζεται από αρκετούς 

ευνούχους ,  κατά την υπογράμμιση του Byron, και ακόμη πάνω στο 

πλοίο της αιχμαλωσίας ο Juan  αλυσοδένεται μ

σχηματίσουν ένα πρόσκαιρο ανδρόγυνο , το οποίο αργότερα ο Byron  

χαρακτηρίζει ως ερμαφρόδιτο)  και η ανατροπή των γενών σ ’ αυτό το 

τμήμα του Don Juan (5.75 , 139) σημαίνει ότι η παρενδυσία στον Juan  

δεν είναι απλώς  και μόνο μια πρόσκαιρη ανταλλαγή ρόλων του 

φύλου . 

    
 Βλ. και την ελληνική μετάφραση της μελέτης Orientalism του E. Said, Oριενταλισμός, μτφρ. 

ο «Οριενταλιστικές δομές και αναζητήσεις», Αθήνα, 

εφέλη 1996 σ.141-240 
48 Susan J. Wolfson, «Their She condition»: Cross-Dressing and the politics of gender in Don 

Juan”, ELH, Fall 1987, 54:3, 585-617 και Alan Richardson, «Escape from the Seraglio: Cultural 

-185 

47

Φώτης Τερζάκης, ειδικά το κεφάλαι

Ν

Transvestism in Don Juan» in  Alice Levine- Robert N.Keane (eds), Rereading Byron, Garland 

Publishing 1993, 175
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    Το να γίνει κανείς γυναίκα  Ανατολίτισσα εξισώνεται (και 

ερμηνεύεται) όχι μόνο μέσα από την παρενδυσία , αλλά επίσης  και 

μέσα από τον χαρακτηρισμό  της διαδικασίας και στις δύο 

περιπτώσεις ως ελαχιστοποίηση του φαλού,  αυτού που η Irigaray 

σ

   δυνατότητες  του άλλου .  

καλλιτέχνες και φιλόσοφοι  ασχολήθηκαν  και “διερεύνησαν” την 

 οποίο  

προσπαθεί να εξαλείψει στην προσπάθειά της να σταθεροποιήσει 

αποκαλεί ως “τρύπα στην οικονομία σημασιοδότησης”49 

   Τα δύο πιο εκτεταμένα επεισόδια παρενδυσίας στoν  Don Juan 

είναι η μεταμφίεση του Juan ως οδαλίσκης και η  υιοθέτηση από την 

πλευρά του Fitz-Fulke συνηθειών ενός ιππότη.  

   Τελικά, θα μπορού ε να ισχυριστεί κανείς ότι οι παρενδυσίες στον  

Don Juan είναι σημαντικές  όχι τόσο γιατι δείχνουν τον άρρενα ήρωα 

του ποιήματος να υιοθετεί και να εσωτερικεύει την γυναικεία  

ετερότητα, όσο γιατι έλκει την προσοχή  στο τι συμβαίνει - πολιτικά, 

κοινωνικά και ψυχολογικά - όταν άνδρες και γυναίκες επιτρέπονται 

ή εξαναγκάζονται να υιοθετήσουν

 

   1.1.Οι ανδρόγυνες μορφές 

 

   Με αφορμή την παρουσία ανδρόγυνων μορφών στον Don Juan, για 

τις οποίες έγινε λόγος μόλις παραπάνω, δεν θα πρέπει να μείνει 

ασχολίαστη η πυκνότητα παρόμοιων αναπαραστάσεων σε όλο τον 

19ο αιώνα και να επισημανθεί η συσχέτισή τους με τον ρομαντισμό . 

   Σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα λοιπόν, συγγραφείς , 

εικόνα και την αντίληψη του ανδρόγυ .Φυσικά το ζήτημα δεν είναι 

καινούριο . Ας πούμε, κατά τον 16ο και 17ο αιώνα ο ερμαφρόδιτος 

φαίνεται να είναι ένα από τα προσωπεία που εξάπτουν και 

διεγείρουν την φαντασία των χρόνων της Αναγέννησης και 

ερμηνεύεται άλλοτε ως πρόβλημα το μια μανιχαϊστική λογική 

                                                           
49 Luce Irigaray, Speculum of the Other Woman, transl. Gillian C.Gill, Cornell Univ. Press, Ithaca, 

New York 1985, 50 
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έναν συστηματικό διαχωρισμό των γενών και άλλοτε ως ισορροπία 

αντιθετικών αρχών . 50 

    ∆ύο κυρίως εικόνες  ή αντιλήψεις  για τον ανδρόγυ κυριαρχούν σ΄ 

όλο τον 19ο αιώνα . Και ενώ η μια εικόνα είναι αισιόδοξη και υγιής,  

η άλλη είναι απαισιόδοξη,  αρρωστημένη και παρακμιακή . Καθεμιά 

από αυτές τις δύο αντιμαχόμενες εικόνες  παρουσιάζεται στο έργο 

ενός μεγάλου αριθμού συγγραφέων και καλλιτεχνών κατά τη 

 μεταξύ τους, τόσο στον χρόνο όσο και 

διάρκεια του αιώνα . Στη Γαλλία , για παράδειγμα, όπου, απ ’ όλες τις 

ευρωπαϊκές χώρες , η εικόνα του ερμαφρόδιτου απαντά πιο συχνά 

μπορεί πολύ γενικά να ειπωθεί ότι στην αρχή του αιώνα ο 

ερμαφρόδιτος ήταν  ένα σύμβολο αισιοδοξίας , για να γίνει στη 

συνέχεια ένα σύμβολο απαισιοδοξίας. . 

   Ένα από τα πιο διαδεδομένα ιδανικά της ρομαντικής περιόδου  

συνδέεται στενά με το σύμβολο του ανδρόγυ παγκόσμιου ανθρώπου . 

Το ιδανικό αυτό παρέχει μια συνεχή πηγή  έμπνευσης για ποιητές και 

στοχαστές όπως οι  A.Lamartine ,P.-S. Ballanche , A. Vigny , E. 

Quinet,  Ch.Swinburne και , πάνω απ΄όλους ο V. Hugo.  

   Αυτή ακριβώς η αντίληψη της ενότητας , της αλληλεγγύης και της 

αδελφοσύνης των ανθρώπων

στον χώρο , η οποία έπαιξε έναν τόσο σημαντικό ρόλο στη ρομαντική 

λογοτεχνία και σκέψη , συντέλεσε τα μέγιστα ώστε να συνδεθεί η 

εικόνα του ανδρόγυ με      τον ρομαντισμό .  

                                                           
50 Βλ. σχετικά Maryanne Cline Horowitz, “Introduction: Playing with Gender”, στον τόμο:Brink 

R.Jean, Playing with Gender, Univ. of  Illinois Press 1991, x-xxiv. Σε αντίθεση πάντως με τις 

απόψεις που αντιμετωπίζουν την μορφή του ανδρόγυ είτε ως ακαμψία μιας μανιχαϊστικής 

λογικής είτε ως διάλυσή της, πρόσφατα διατυπώνονται άλλες που υποστηρίζουν ότι ο 

ερμαφρόδιτος στον αναγεννησιακό λόγο μας βοηθά και μας δίνει τα εφόδια να 

αμφισβητήσουμε την καθιέρωση του γένους ως ένα είδος φετίχ αργότερα, στον 19ο αιώνα. 

Γιατι αν ο αναγεννησιακός ερμαφρόδιτος αποκαλύπτει ότι η σταθερότητα των κατηγοριών 

είναι  αναπόφευκτα ασταθής (ο τύραν

 

 

νος μετατρέπεται σε γυναίκα, ο ηθοποιός είναι 

συγχρόνως  και αγόρι και κορίτσι), τότε αποκαλύπτεται ότι όλες οι προσπάθειες για 

συστηματικό και σταθερό διαχωρισμό των γενών γίνονται εκ των υστέρων, είναι πρόσθετες. 

in Renaissance Europe” in Julia Epstein – Kristina Straub (eds), Body Guards: 

Βλ. χαρακτηριστικά, Ann Rosalind Jones and Peter Stallybrass, “Fetishizing Gender: Constucting 

the Ermaphrodite 

The Cultural Politics of Gender Ambiguity, Routledge, London 1991, 80-111 
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   Η εικόνα του ανδρόγυ , η οποία κυριαρχεί κατά τη διάρκεια του 

τελευταίου τμήματος του 19ου αιώνα , είναι εντελώς αντίθετη από 

κάθε άποψη. Η εικόνα αυτή είναι , όπως λέχθηκε νωρίτερα , 

πεσσιμιστική γιατι συμβολίζει την έλλειψη πίστης και συνεπώς θα 

πρέπει να θεωρηθεί ότι συνδηλώνει την απομόνωση , την μοναξιά ,  

την αυτάρκεια , την ανεξαρτησία και την  απελπισία για το μέλλον, 

το Θεό και τους ανθρώπους . 

u  C s 

(

ο   

την εικόνα του ανδρόγυ στον 

9ο αιώνα, είναι ότι πρώτα και πάνω απ ’ όλα  ο ανδρόγυς είναι ένας 

μύθ  

όχι κές 

πτυχές ανάλογα με τα ερωτήματα και τις (διαφορετικές) προσδοκίες 

   ‘Ενα από τα πιο πρώιμα και τα πιο σπουδαία παραδείγματα αυτής 

της “δεύτερης” εικόνας του ανδρόγυ παρέχεται από τον Théophile 

Gautier . O Gautier  συχνά εξέφρασε τον θαυμασμό του για την 

καλλιτεχνική αρτιότητα του κλασικού αγάλματος του κοιμώμενου 

Ερμαφρόδιτου , όχι μόνο στο φημισμένο ποίημά του Contralto από 

την συλλογή Éma x et amée (1852) 51, αλλά και στο μυθιστόρημα  

Mademoiselle de Maupin 1835-36), το οποίο όπως  και το  Fragoletta 

(1829)  του Η .Latouche και το Séraphîta52 (1835) του Balzac 

αφηγείται την ιστορία ενός προσώπου , το οποίο εμφανίζεται μερικές 

φορές ως άρρην  και μερικές φορές ως θήλυ και αγαπιέται τόσο από 

άνδρες όσο και από γυναίκες .  

   Ως γενικότερη διαπίστωση , η ποία μπορεί να εξαχθεί από την 

παραπάνω συνοπτική παρουσίαση για 

1

ος. Και ότι , όπως άλλωστε συμβαίνει με όλους τους μύθους (και

 μόνο) , επανερμηνεύεται συνεχώς και προβάλλει διαφορετι

κάθε εποχής . 53  

                                                           
51 Βλ. σχετικά:Théophile Gautier, Émaux et Camées, par Jacques Madeleine, Librairie Hachette, 

Paris 1927, 35-38 
52«Études philosophiques”, Comédie humaine, XI, éd. Gallimard 1980, 727-860  
53 Από την συνεχώς διευρυνόμενη βιβλιογραφία για τον ανδρόγυ σημειώνω τις κλασικές πλέον 

μελέτες των: Marie Delcourt, Hermaphrodite. Mythes et rites de la Bisexualité dans l’ Antiquité 

classique, Paris 1958 – Carolyn G.Heibrun, Toward a Recognition of Androgyny, Alfred A.Knopf, 

New York 1973. Ειδικά για την μορφή του ανδρόγυ κατά τον 19ο αιώνα, βλ. την αναλυτική 

μελέτη του Α.J.L.Busst, “The image of the androgyne in the nineteenth century”, στον τόμο: Ian 

Fletcher (ed.), Romantic Mythologies, Routledge 1967, 1-98 και Dijkstra, “The Androgyne in 

Nineteenth-Century Art and Literarure”, Comparative Literature 26:1 (winter 1974) 62-73.  
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  Α  

ανδ ήλ 

Μη ς» 

κατ ου 

189 τεί  

στη αί 

σημ  

συμ τη 

φύσ πή 

και εποπτεία και την 

υφλότητα, τη γλώσσα και την αδυναμία του άλεξου νεύματος, την 

τρισμό του ειδώλου  κ.ο .κ. : 55 

 σ

κ

ν , τό ἀπέθεσαν , τό ἐρίζωσαν ἐκεῖ , εἰς τήν γωνιά αὐτή, τόν 

 

πό αυτή την σύντομη και αναγκαστικά ελλιπή παρουσίαση του

ρόγυ δεν θα μπορούσε να λείπει το  λαμπρό κείμενο του Μιχα

τσάκη «λεκτικό και ρυθμικό κέντημα  νευρικής υπερένταση

ά τον Γ .Π .Σαββίδη, γραμμένο πιθανώς μεταξύ του 1890 και τ

5, το οποίο προοριζόταν από τον συγγραφέα του να δημοσιευ

ν ενότητα με τον επίτιτλο/υπότιτλο «Ταξειδιωτικ

ειώσεις/Εικόνες και σκηναί»54. Αντιμαχίες, συγκρούσεις και

φιλιώσεις ανάμεσα στην ποίηση και την πρόζα, την «ερμαφρόδι

η του πεζού ποιήματος», το αρσενικό και το θηλυκό, την σιω

 τον θόρυβο, το φως και το σκοτάδι, την παντ

τ

κίνηση και την ακινησία, το υποκείμενο/αντικείμενο και τον 

αντικατοπ

 

   «Κόρη μᾶλλον θά νόμιζες, παρθένος, ἀμαζών , ποῦ σέ τιγμῆς 

παιγνίδι , ὄρεξι τρελλή, παροδική ἐπιθυμία, εἰς τήν πρώτη της 

ἐξέγερσι, τόσο δειλή ἀκόμα, εἰς τό ξάναμμα τό πρῶτο τοῦ χυμοῦ 

της, τό ἀόριστο, ἐντύθη ε τό φόρεμα αὐτό, περιεβλήθη τόν χιτῶνα 

τοῦτον, τοῦ ἐφήβου, μελανόν, στενόν, σφιχτά  προσαρμοσμένον εἰς 

τή σάρκα, μαλακή, τόν εὐγενῆ κορμόν, ἀγαλματώδη, λαξευτόν, 

χυτόν, ποῦ δέν ἰσχύει , καί σχεδόν θαρρεῖς δέ θέλει, νά προσδώση 

σχῆμ΄ ἀνδρός εἰς τήν τρυφερωτάτην  ὕπαρξί της, ἄνθος ἀφανές, 

θάλλον εἰς τήν ὡσάν αἰώνων κρύπτην τούτην , ποῦ ἐποχῶν , καιρῶν 

ὅλων ἀγῶνες, μάχαι, πόλεμοι καί θύελλαι τό γέννησαν, τό ἔπλασαν, 

τό ἔφερα

σηκόν τοῦτον, εἰκόνα μυστική καί κρυφό εἴδωλο»56 

 

   1.2. Η νεοελληνική ποίηση του 19ου αιώνα και το βυρωνικό 

πρότυπο
                                                           
54 Βλ. ∆έσποινα ∆ρακοπούλου,«Μιχαήλ Μητσάκη: Ο αόρατος, Ανέκδοτο πεζό ποίημα» 

Μολυβδοκονδυλοπελεκητής 1 (1989), 96-105 
55 Bλ. και την σύντομη παρουσίαση του κειμένου από την Γεωργία Γκότση, στο: «Μιχαήλ 

Μητσάκης: Παρουσίαση – Ανθολόγηση», στη σειρά Η παλαιότερη πεζογραφία μας Σοκόλης, 

56 σ. 104 

Αθήνα 1997, τόμος ΣΤ΄, σ. 297 

 ∆έσποινα ∆ρακοπούλου, ό.π., 
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   Αν  η συμβατική ληξιαρχική πράξη γέννησης του ελληνικού 

ρομαντισμού τοποθετείται στα 1831 με την έκδοση του Οδοιπόρου 

του Παναγιώτη Σούτσου και αν αυτή η εκκίνηση σημαδεύεται απ  το 

ανεξίτηλο στίγμα ου βυρωνισμού, τότε ι επισημάνσεις των 

αναλογιών ανάμεσα στα ελληνικά προϊόντα και τα βυρωνικά 

πρότυπα δεν μπορεί παρά να περιλαμβάνουν και τις μεταμφιεστικές 

στρατηγικές .     Η  λαμπρή σταδιοδρομία του Giaour έχει ήδη αρχίσει 

μαζί με την πολιτογράφηση της συνεχώς επανερχόμενης μορφής του 

αμαρτωλού καλόγερου και στην ελληνική ποίηση της εποχής, μια 

μορφή την οποία έχει ήδη εγκαινιάσει ο Byron στο παραπάνω 

κείμενο .

ό

τ ο

 

τον ίδιο τρόπο που 

 της φιλοδοξίας του ευγενικού ιδανικού 

έ

και πολεμά στο πλευρό του . 58 

57  

   Η Ραλού στον Οδοιπόρο προσλαμβάνει το θέμα της βυρωνικής 

μεταμφίεσης, ντύνεται μοναχή και έρχεται στο Άγιον Όρος . Μετά τη 

συνάντησή της με τον Οδοιπόρο η Ραλού, για να τιμωρήσει τον 

άπιστο, όπως πιστεύει , εραστή της «παρίσταται ως φάντασμα 

σκεπασμένον από κεφαλής μέχρι ποδών» κατά 

στον Giaour (στ . 747-786) εισέρχεται και καθιερώνεται η μορφή του 

βρυκόλακα . 

   Στον Λαοπλάνο(1840), ο Α .Ρ .Ραγκαβής δημιουργεί έναν ακόμη 

βυρωνικό  καλόγερο ·  είναι ο ψευδοκαλόγερος Σώστης, ο Ρώσος 

πράκτορας Στεφανώφ ο οποίος εξαπατά και παρασύρει τους Έλληνες 

στην καταστροφή εκτελώντας διαταγές της Αικατερίνης Β’ . 

Πλαστοπροσωπίες, εξαπατήσεις, αλλαγές ονομάτων, εκούσιες 

πράξεις, δεδομένα από την ιστορική πραγματικότητα, ειλικρινείς 

εξομολογήσεις και έκπτωση

συνθέτουν τον καμβά του κειμένου · εδώ επιπλέον παρακολουθούμε 

την παρενδυσία της βυρωνικής ηρωίδας προκειμένου να πετύχει την 

διείσδυσή της σε άβατες περιοχές . Η Ειρήνη μεταμφιέζεται σε 

υπασπιστή για να ακολουθήσει τον Σώστη-Ψευδοπ τρο-Στεφανώφ 

                                                           
57 Αθηνά Γεωργαντά, ό.π., σ. 54 
58 Α.Ρ.Ραγκαβής, ∆ιάφορα Ποιήματα, τ.Β’, Μέρος ∆’, στιχ. 556-5
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   Το ίδιο θέμα επαναλαμβάνεται και στο ηρωικό δράμα Παραμονή 

που εκδίδεται μαζ  με τον Λαοπλάν   (1840). Η ∆άφνη, ρωίδα ς 

Παραμονής, σε αν αγαστό συνδυασμό ε ωτι ής επιθυμίας αι 

εκπλήρωσης εθνικών επιταγών παρενδύεται και πολεμά στο πλευρό 

του αγαπημένου της ως επαναστάτης ∆ημήτριος. 

    Οι παρενδυσίες γυναικών στα χρόνια του αγώνα, για την ενίσχυση 

της μάχιμης στρατιάς, είναι συνηθισμένο φαινόμενο . Ακριβώς την 

ίδια λειτουργία, της παρενδυσίας δηλαδή για λόγους πατριωτικούς,  

όπως και την άλλη κλωστή του νήματος,  της πρόκληση  ερωτισμού 

και της έκλυσης της επιθυμίας είτε λόγω της αμφισημίας του γένους 

είτε λόγω της αποκάλυψης του αληθινού φύλου σε μια από τις 

ύψιστες στιγμές της συμπλοκής, θα το συναντήσουμε  σε ολόκληρο 

τον 19ο αιώνα . Το συναντούμε όμως και νωρίτερα, στο δημοτικό 

τραγούδι, για παράδειγμα . 

   Στο σημείο αυτό αξίζει τον κόπο να σταθμεύσουμε και να 

σημειώσουμε ότι σε δημοτικά τραγούδια όπως «Ἡ ἀντρειωμένη 

λυγερή καί ὁ Σαρακηνός»

ί ο η τη

έν ρ κ κ

ς

 

αναγνωρίζονται, καταδιώκονται, καταφεύγουν σε ναούς ή 

υπόσχονται να γίνουν πιστές σύζυγοι σ ’ αυτούς που τις 

 

 όπως 

59, «Κόρη ἀντρειωμένη καί Σαρακηνός»60 ή 

«Ἡ κόρη μέ τούς κλέφτες» οι κόρες συμμετέχουν σε πολεμικούς 

αγώνες, δείχνουν «αντρειά», σε ύψιστες όμως στιγμές της συμπλοκής 

ανακαλύπτουν . Η ιεραρχία των γενών είναι πασιφανής, εφόσον η 

αποκάλυψη του φύλου οδηγεί στην καταδίωξη, την αποπλάνηση και 

την υποταγή. 61 Aντίθετα, σε μια σειρά δημοτικών τραγουδιών

«Τοῦ Κάστρου τῆς Ώριᾶς» (Ακαδημία, 88-92), «Τοῦ Χαρζάνη ἤ τῆς 

Ἡλιογέννητης» (Ακαδημία, 394-403) και στην παραλογή «Γιάννος ὁ 

Πλανόγιαννος» (Ακαδημία, 403-405) o άνδρας ο οποίος 

                                                           
59 Ν.Γ.Πολίτης, Εκλογαί από τα τραγούδια του ελληνικού λαού, 1969 (6η έκδ.), σ. 85 
60 Ακαδημία Αθηνών, Ελληνικά δημοτικά τραγούδια (Εκλογή), ∆ημοσιεύματα του 

Λαογραφικού Αρχείου, αρ. 7, τόμ. Α΄, Εν Αθήναις 1962, σ.3-7 
61 Είναι ενδιαφέρουσα και πλούσια η ανάλυση  που προσφέρει ο Guy Saunier του τραγουδιού 

«Η κόρη με τους κλέφτες», με εξακτινώσεις και σε άλλα δημοτικά τραγούδια, μέσα από την 

οπτική της παρενδυσίας. Βλ. σχετικά, «La fille guerrière et la trahison du Saint”, Μήτις. Revue d’ 

anthropologie du monde grec ancien. Philologie – Histoire – Archéologie IV (1989), 61-85 
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μεταμφιέζεται σε γυναίκα 62 έχει πάντοτε ως στόχο την αποπλάνηση 

και την κατάκτηση μιας γυναίκας, οδεύει προς τον στόχο του χωρίς 

α αποκαλύπτεται (σε αντίθεση με τις γυναικείες παρενδυσίες καθώς 

 

  Τ

ν όμορφη κόρη του 

άστρου . Για την επιτυχία του σκοπού μεταμφιέζεται σε έγκυο 

ι κατορθώνει να εξαπατήσει τους 

νέρχεται και εκμεταλλεύεται ποιητικά την 

δια ακριβώς λειτουργία . Ο τίτλος του ποιήματος που μας αφορά έχει 

καριοῦ», εντάσσεται διόλου τυχαία 

ά» 64 και σε αντίθεση με τον τίτλο της 

τει το φύλο του πρωταγωνιστή. 

τροφές του ποιήματος : 

ά ·  

                                                          

ν

μόλις τώρα είδαμε) μέχρι να στεφθεί νικητής και να κερδίσει πολλές 

φορές ως έπαθλο για την εκπόρθηση του κάστρου  και την γυναίκα . 63  

Στο «Τοῦ Κάστρου τῆς Ώριάς»,για παράδειγμα, ένας εξισλαμισμένος 

Χριστιανός «ρωμιογύριστος» αναλαμβάνει να βοηθήσει στην 

εκπόρθηση του κάστρου από τους Σαρακηνούς ή ούρκους με τη 

προϋπόθεση ότι θα λάβει ως αντάλλαγμα τη

κ

γυναίκα ή σε ‘Ελληνα καλόγερο κα

πολιορκημένους . 

 

   Ο Ραγκαβής  λοιπόν επα

ί

τον τίτλο «Ὁ θάνατος τοῦ παλλη

στην ενότητα «Πατριωτικ

Πάπισσας Ιωάννας αποκρύπ

Παραθέτω ενδεικτικές σ

 

         […]      Καί νά, ἔρχετ ’ ἕνας νέος 

               μέ μαλλιά ξανθ

 
ς  του  εραστή σε   γυναίκα – σημειώνει ο Πολίτης- 

σῃ τήν  ἀγαπωμένην ,  ἀναφέρεται καί  εἰς ἀρχαίους ἑλληνικούς 

αῶν  μύθους καί  ἄσματα .  Ἰδίως δ ’  ὅμως  

 νεοελληνικόν ἆσμα  τῆς  Λιογέννητης πολλάς  καί  

 πρός  τήν  σκανδιναυικήν παράδοσιν 

τοῦ  Χάγβαρδ καί  τῆς  Σίγνης ,  τήν  ὁποίαν διηγεῖται ὁ χρονογράφος Σάξων ὁ 

γραμματικός καί προπάντων πρός τάς διασκευάς τῆς παρδόσεως ταύτης ὑπό σκανδιναυικῶν 

ημοτικῶν ἀσμάτων». Βλ. σχετικά Ἐκλογαί  ἀπό τά τραγούδια τοῦ  ἑλληνικοῦ λαοῦ, ό.π., σ. 

 της παρενδυσίας,  την αποκάλυψη του πραγματικού φύλου 

μφίεσης, αλλά και για τις εξαιρέσεις που 

παρατηρούνται (Ακαδημία 350-355) και (Ακαδημία 97-102) βλ. και Guy Saunier, ό.π., σ.77 

62 Το τέχνασμα  της  μεταμφίεση

«ὅπως  πλησιά

μύθους καί  διηγήσεις καί  εἰς ἄλλων λ

ἄξιον παρατηρήσεως  εἶναι  ὅτι τό

ἐν ταῖς  λεπτομερείαις  δεικνύει ὁμοιότητας

δ

89-90 
63 Για την χρονική διάρκεια

ανάλογα με το φύλο του φορέα της μετα

64 Α.Ρ.Ραγκαβής, Ἅπαντα τά φιλολογικά, τόμος Α΄, 1874, σ. 70-73 
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               καί  ΄σάν ἄγγελος  ὡραῖος 

        ταῖς ψυχαῖς μεθᾷ .  

 ἀγαπητῆς .» 

65 κατά τους 

ντούμε για μια ακόμη 

α για πατριωτικούς 

κοπούς και την πρόκληση, εξαιτίας της αμφισημίας του γένους, 

 σ

                                                          

       

 

              «Παλληκάρι, μή λυπᾶσαι, 

              κ ’ εἶμαι ὁ Στρατής, 

              ἀδελφός, ἄν μέ θυμᾶσαι, 

               τῆς

 

               ‘Σάν πιστοί φιλιοῦνται φίλοι 

              κ ’ ἀγαπητικοί ·  

              ἡ καρδιαίς πετοῦν ‘ς τά χείλη, 

              καί φιλιοῦντ ’ ἐκεῖ .  

                   

           Παλληκάρι, στάσου, στάσου ·  

            βλέπε ποιόν κρατεῖς .  

           ∆ιέ ποιός κείτετ ’ ἐμπροστά σου ·  

           δέν εἶν ’ ὁ Στρατής .  

 

           Εἶν ’ ἐκείνη π ’ ἀγαποῦσες, 

           εἶναι ἡ Χρυσῆ .  

           «Ἄχ, Χρυσῆ μου, μέ γελοῦσες !  

           Ἤσουν λοιπόν σύ !  

      

  Στου Γ . Ζαλοκώστα «Του Γερομούρτου η κόρη»,

τρόπους και του δημοτικού τραγουδιού, συνα

φορά την παρενδυσία της νεαρής κόρης σε άνδρ

σ

ερωτισμού : 

 

[…]-Ἐγώ γιά ένα ζώνομαι, παπποῦ, τό δαμασκί σου, 

 Τἀκριβοταγισμένο σου ἐγώ καβαλλικεύω .  

 ∆ός μου τοῦ γυιοῦ σου τἄρματα καί τά χρυσᾶ τσαπράζια, 

 Ταίς καπνισταίς πιστόλαις σου καί τό βαρύ τουφέκι .  

 
65 Γεωργίου Χ.Ζαλοκώστα, Τά  Ἅπαντα, Εν Αθήναις 1873,σ. 262-264 
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 Καί στόν πασᾶ, στήν Ἀδριανέ, ἐπῆγε ἁρματωμένη, 

 ἁρματωμένη σάν τούς νηούς, σάν τἄξια παλληκάρια .  

 Ἐκεῖ πού  κόρη ἐδιάβαινε παραμε οῦσαν ὅλοι ·  

 χαρά στόν νηόν, ἐλέγανε, τόν γυιό τοῦ Γερομούρτου, 

 πὤχει τό μαῦρο γλήγορο καί τ ’ ἅρματα ἀσημένια !  

 Πασᾶ τήν κόρη ἐκάμανε στόν πόλεμο τόν πρ

ἡ ρ

ῶτο, 

ται .  

 ἔχει πάτημα ἀλαφρό καί πρόσωπο δροσάτο .  

 Σά

 

    Σ ον 

Ράλ  η 

αμα  ως 

αντ ικά του βυρωνικού 

νται στη ζωή της είναι 

κατ σε 

καλ ο  α  ου 

αγα ,  ης 

ντυ γερος (Α ’) και πάλι ως «ψευδοκαλόγηρος» είναι 

άρτυρας στο επεισόδιο μεταξύ Θεόφιλου και Κασσιανής (Β΄). 66 

  

ελλαδικού βυρωνισμού, το θέμα της μεταμφίεσης των ηρώων θα 

προσλάβει και αυτό διαστάσεις μανιέρας». 67 

  

 στόν πόλεμο τό δεύτερο ἐγίνηκε Βεζύρης .  

 Κανείς δέν τήν ἐγνώρισε τήν ἀνδρειωμένη κόρη, 

 ὁ γυιός τοῦ Καπετάνπασα δέν τρώγει , δέν κοιμᾶ

 Πιάνει καί γράφει μιά γραφή καί τήν ξεπροβοδάει .  

 -Ἀφέντη μου, πατέρα μου, τῆς θάλασσας ἀφέντη, 

 φοβοῦμαι καί ὁ Βεζύρης μας δέν εἶναι ἐκειός ποῦ δείχνει, 

 γιατί

ν νἄχω κάτι μέσα μου, μοῦ λέει πώς εἶναι κόρη .» 

την Εικασία του ∆ . .Βερναρδάκη, ποίημα που βραβεύεται στ

λειο διαγωνισμό του 1856, το βυρωνικό νήμα συνεχίζεται και

ρτωλή καλόγρια  Κασσιανή απορροφά και συγχρόν

ιστρέφει σε επίπεδο φύλου τα χαρακτηριστ

ήρωα . Οι σχέσεις με τους άνδρες που εμπλέκο

αστροφικές .  Οι μεταμφιέσεις των αρσενικών ηρώων 

όγερους γίν νται όλες γι  χάρη της Κασσιανής : ο  έμπιστος τ

πημένου της του πειρατή Ακύλα, κατασκοπεύει το σπίτι τ

μένος καλό

μ

Τέλος, ο ίδιος ο αυτοκράτορας ντύνεται καλόγερος για να την 

συναντήσει μυστικά στο μοναστήρι (Γ΄). 

  «Ας σημειωθεί ακόμη ότι στα μεταγενέστερα ποιήματα του 

                                                         
ε αιτούμενα της εποχής για βυζαντινές λογοτεχνικές εμπνεύσεις, 

 

66 Το ποίημα, σύμφωνα μ

διαδραματίζεται στο Βυζάντιο. 
67 Α.Γεωργαντά, ό.π., σ. 71
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  Έτσι όταν ο Ραγκαβής, εισηγητής στον τελευταίο Ράλλειο ποιητικό 

διαγωνισμό του 1860, αποζητά να προχωρήσει σε έναν γενικότερο 

ς

 ἐρωμένων των καί υἱοί τῶν 

ἐξομολογητῶν των, καί ἔπειτα ἀποθνήσκουσιν». 

ασμα : 

 «[…]παρά τοῖς νέοις ἡμῶν ποιηταῖς μεγίστη γίνεται χρῆσις καί 

τ ς

ή) 

ι ο Lambro από τον  Don Juan  του Byron. 

ανασυγκρότησε ο Πολυλάς, 

ίας της ηρωίδας, σκηνή που 

που ενδεικτικά και 

Η κόρη του Λάμπρου 

φανίζεται στο στρατόπεδο των Ελλήνων ντυμένη Τούρκος (διπλή 

απολογισμό της στιχουργικής συγκομιδής διαπιστώνει  ότι : 

 

 «[…] ἀπό τινος χρόνου οἱ πλεῖστοι τῶν ποιητῶν ἡμῶν ἥρωες, ἀφ ’ οὗ 

κατά τό μάλλον ἤ ἧττον πολεμοῦσιν ὑπέρ τῆ  πατρίδος, δέχονται 

τήν ἐρωμένην των, ἐρχομένην ὑπό ἀνδρικόν ἔνδυμα νά συμπολεμήσῃ 

μετ ’ αὐτῶν, ἔπειτα γίνονται μοναχοί , ἔπειτα ἐξομολογοῦνται , ἔπειτα 

ἀναγνωρίζονται ἀδελφοί τῶν

O Ραγκαβής καταλήγει στo εξής συμπέρ

κατάχρησις τῶν παθῶν καί ῶν συμφορῶν , αἰσθηματικῆ  

κληρονομίας, νομίζομεν, τοῦ Ὁδοιπόρου, θετοῦ υιοῦ τοῦ 

Βύρωνος». 68 

 

   Αν στα προηγούμενα ποιητικά κείμενα  ανιχνεύεται αβίαστα  και 

στο θέμα που μας απασχολεί ο βυρωνικός καταλύτης, στον Λάμπρο 

του Σολωμού  αντανακλάται, διαχέεται και συμμορφώνεται 

(σύμφωνα με την κοσμοαντίληψη και το όραμα του ‘Ελληνα ποιητ

κα

   Η υπόθεση του Λάμπρου, όπως την  

περιέχει ακόμη και το θέμα της παρενδυσ

παραπέμπει σε γνωστές βυρωνικές μεταμφιέσεις 

συνθηματικά αναφέρθηκαν παραπάνω . 

εμ

παρενδυσία) για να τους ειδοποιήσει για την επίθεση που ετοιμάζουν 

οι νομιζόμενοι ως ομοεθνείς της. 

 

     V. Ο παρενδυτικός μοντερνισμός  

 

                                                           
68 Το παράθεμα στο: Παν. Μουλλάς, Ρήξεις και συνέχειες. Μελέτες για τον 19ο αιώνα. Αθήνα, 

Σοκόλης 1993, σ. 286-287 
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   Στα σύγχρονα χρόνια δεν θα μπορούσε να παραλειφθεί μια 

σύντομη αναφορά σε ορισμένα ενδεικτικά παραδείγματα : μπορεί 

κανείς να ξεκινήσει  από την περίφημη φράση της Virginia Woolf στο  

Orlando.Α Βiography (1928): “There is much to support the view that 

it is clothes that wear us and not we them” . Την ίδια χρονιά, ωστόσο 

, ο W.B.Yeats  εκδίδει μια συλλογή ποιημάτων (The Tower) στην 

οποία περιέχεται μια εξίσου φημισμένη φράση για την ενδυμασία , 

πολύ διαφορετική ωστόσο από αυτήν που αναφέρθηκε παραπάνω : 

μ π

(σημαίνει συνεπώς μια ποικιλία ταυτοτήτων) αλλά για τον Yeats,  

α θεωρηθεί αναμενόμενο γιατι ζούν σε μια εποχή, κατά 

τ

  

           “An aged man is but a paltry thing, 

            α tattered coat upon a stick , unless  

            Soul clap its hands and sing,  and louder sing 

            For every tatter in its mortal dress”. 69 

  

   Ενώ λοιπόν η άποψη της Woolf  είναι ότι η ενδυμασία είναι 

αδιαχώριστη από την ταυτότητα - στην πραγματικότητα,  ότι η 

ενδυμασία μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην δημιουργία 

ταυτότητας - η μεταφορά του Yeats,  η οποία επαναλαμβάνεται 

συχνά σε όλη την διάρκεια της λογοτεχνικής του πορείας, προβάλλει 

μια αλήθεια και ια αυθεντικότητα  , η ο οία βρίσκεται μακριά από 

τις ψευδείς ενδυμασίες . Για την Woolf , είμαστε αυτό που φοράμε, 

πρέπει να απεκδυθούμε όλα τα ενδύματα για να ανακαλύψουμε και 

να ξεσκεπάσουμε αυτό που πραγματικά είμαστε. Το γεγονός ότι τόσο 

η Woolf όσο και ο Yeats εξετάζουν το θέμα της  ενδυμασίας  θα 

μπορούσε ν

ην οποία η βιομηχανική Επανάσταση είχε παραγάγει μια αντίστοιχη 

επανάσταση σε αυτό που ονομάζουμε “μόδα”. 70 

                                                           
69 “Sailing to Byzantium”, William Butler Yeats, Selected Poems, ed. M.L.Rosenthal, Macmillan 

1962, 95 
70 Βλ.  Sandra M. Gilbert, “Costumes of the Mind: Transvestism  as Metaphor in Modern 

Literarure”, Critical Inquiry, Winter 1980, 391-417 και Susan Gubar, “Blessings in Disguise: 

Cross-Dressing as re-dressing for female modernists”,The Massachusetts Review, vol.XXII, no 3 

(1981) 476-507 
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   Επιπλέον, ας μην ξεχνάμε ότι ένα από τα πιο δραματικά επεισόδια 

περενδυσίας στη σύγχρονη λογοτεχνία,  εμφανίζεται στον Οδυσσέα 

(Ulysses 192

 

2) του Joyce. 71 Και εδώ αλλά και στο “Fox”(1923) του 

αρχή

σίας περιγράφει τον εαυτό του ως “Old man 

 παραπάνω έργα , όταν 

πιδίδεται με τον δικό της τρόπο στην πραγμάτευση του θέματος που 

συζητάμε στο Orlando . Για να δώσει έμφαση στο γεγονός ότι το 

ένδυμα , και όχι η ανατομία είναι η μοίρα και το πεπρωμένο, η Woolf  

κωμικά σκιτσάρει ιδιαίτερες και συγκεκριμένες περιγραφές των 

αλλαγών του σώματος , οι οποίες στιγματίζουν τις μεταμορφώσεις 

του γένους στον  Orlando . O Orlando είναι , με άλλα λόγια , ένας 

αληθινός ανδρόγυς με την έννοια ότι έχει στην διάθεσή της/του ένα 

                                                          

D.H.Lawrence   η ιεραρχική  μιας τάξης βασισμένης στην 

ανδρική κυριαρχία/ γυναικεία υποτέλεια αποκαλύπτεται από την 

παρενδυτική αταξία . 72 

   Η αρχή αυτή αρδεύει και ακολουθεί μια παρόμοια διαδικασία και 

στην ‘Ερημη χώρα (Waste Land, 1922) του T.S.Eliot. Είναι βέβαιο  

φυσικά  ότι,  όπως παρατηρεί η Carolyn Heilbrun, η ανδρόγυνη 

μορφή του Τειρεσία “προκάλεσε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του Eliot”. 

Αλλά αυτό δεν συμβαίνει απαραίτητα επειδή ο συγγραφέας της  

‘Ερημης χώρας ήθελε να εξαλείψει παραδοσιακούς φυλικούς 

ορισμούς . 73  ‘Οταν ο Τειρε

with wrinkled female beasts”, 74 ορίζει την σεξουαλικότητά του με τον 

ίδιο περίπου τρόπο που προσδιορίζει ο Joyce τον Bloom  στο 

Nighttown. 

   H Woolf  γνωρίζει φυσικά τα τρία

ε

 
71 Ηerr Cheryl,«One Good Turn Deserves Another»: Theαtrical Cross-Dressing in Joyce’s  <Circe> 
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72 Είναι προφανές ,νομίζω, και από τις διευκρινίσεις που δόθηκαν στην αρχή ότι οι αναφορές 

σε κείμενα, στο πλαίσιο μιας ιστορικής περιδιάβασης, είναι ενδεικτικές και δεν εξαντλούν 

φυσικά το φαινόμενο. Βλ., για παράδειγμα, για την σημασία της αμφίεσης στο έργο του 

Faulkner: Patricia M.Gantt, “This Guerrilla Warfare of Everyday Life”: The Politics of Clothing in 

Faulkner’s Fiction”, Mississippi Quarterly, vol. XLIX (Summer 1996) 409-423 
73 Βλ. Carolyn G. Heilbrun, Toward a Recognition of Androgyny, Alfred A.Knopf, New York 1973 
74 T.S.Eliot, The Complete Poems and Plays 1909-1950, Harcourt Brace and Company 1980, 43 
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είδος γκαρνταρόμπας με ανδρικά και γυναικεία εγώ . Το γένος είναι 

απροσδιόριστο , ρευστό . 

   Άλλωστε, για έναν σημαντικό αριθμό  γυναικών συγγραφέων του 

ύστερου 19ου αιώνα  και του 20ού αιώνα , η παρενδυσία γίνεται ένας 

τρόπος για να συστήσει ή και να επανασυστήσει κανείς τις 

ανισότητες των κατηγοριών του γένους.  
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