
Κοινωνικό Φύλο και Αφήγηση: Η Παραγωγή της Γυναικείας Γραφής στην 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Χαράλαμπος Μπαλτάς

Τα κείμενα των παιδιών είναι μια «αφήγηση ζωής».Τι σημαίνει όμως για ένα 
παιδί «γράφω» ή «αφηγούμαι τον εαυτό μου»; Τι σημαίνει εθνική ή εθνοτική, ταξική, 
έμφυλη ή γυναικεία γραφή; Τι σχέση έχει η γραφή με την αναπαράσταση του εαυτού 
και του άλλου; Τι σημαίνει «παραγγέλνω στο παιδί ένα κείμενο»; Τι σημαίνει 
ενδυνάμωση των υποκειμένων μέσα από ένα πρόγραμμα γραφής ή καλύτερα τι είναι 
αυτό που αποκαλούμε υποκειμενικοποίηση μέσα από την γραφή; Με άλλα λόγια, τι 
σημαίνει μετατροπή της παιδικής ηλικίας σε υποκειμενικότητα, ή τι είναι τέλος 
πάντων αυτό το υποκείμενο, το οποίο στα πλαίσια του θετικισμού, υποτιμάται 
απέναντι σε ένα αντικείμενο; Τι σχέση έχει τελικά το υποκείμενο με τον εαυτό, τον 
άλλο, το πρόσωπο, το εγώ και το άτομο; Τι είναι το κοινωνικό φύλο [gender] την 
ώρα που η πρωτοβάθμια εκπαίδευση μόλις διαπραγματεύεται το βιολογικό φύλο 
[sex] με τα νέα projects του γραφείου Αγωγής Υγείας; Αν ο πρώτος άλλος [other] 
ήταν η γυναίκα ποιος είναι ο κάθε φορά άλλος; Και τι επιπτώσεις για την ταυτότητα 
έχει η υποτίμηση ή η εξύψωσή του άλλου; 

  Τα παραπάνω ερωτήματα γίνονται ζητήματα με την ρητορική σημασία του 
όρου: αφενός προσδιορίζουν το πρόβλημα της ταυτότητας/ ετερότητας, αφετέρου 
φέρνουν αντιμέτωπες τις αντίθετες επιστημολογικές παραδόσεις του θετικισμού και 
της ερμηνευτικής. Το ζήτημα  της ταυτότητας, της ετερότητας και των συγκρούσεων 
αφενός μεν εμπίπτει σε μια ρητορική αντιπαράθεση επιχειρημάτων, γνωμών και 
στάσεων για το ποιος /ποια είναι τι ως «είναι», αφετέρου δε αφορά από-ρυθμιστικές 
διαδικασίες στους κοινωνικούς σχηματισμούς, μεταβάσεις από τον πόλεμο στη 
ειρήνη, ιστορικές μνήμες και εκσυγχρονιστικές ή εθνικιστικές διαδικασίες 
παραγωγής υποκειμενικότητας. Η αφήγηση του εαυτού καθίσταται κομβική για την 
πρόσληψη οδυνηρών καταστάσεων και την διαπολιτισμική ένταξη σε χώρες 
υποδοχής. Στις ιστορικές και πολιτικές μετασχηματιστικές διαδικασίες των 
κοινωνιών, ειδικότερα στις περιπτώσεις εκσυγχρονισμού, τα υποκείμενα είναι αυτά 
που αναλαμβάνουν την διαχείριση των νοημάτων και των ερμηνειών. Τα υποκείμενα, 
το αποτέλεσμα της μετατροπής της εγκεφαλικότητας και της παιδικής ηλικίας σε 
υποκειμενικότητα με την κατάκτηση της κρίσης [judgment] διασχίζονται από την 
γλώσσα, διαλέγονται,  αναφέρονται σε πραγματικότητες εξωτερικές ως προς αυτά 
και δυνατότητες εσωτερικές ως προς αυτά και τέλος, μετασχηματίζουν τις σχέσεις 
υποκειμένου/ αντικειμένου. Η σχέση υποκειμένου/ αντικειμένου είναι η 
πραγματικότητα. Τα υποκείμενα, χωρίς να είναι a priori υποκείμενα, παρά μόνο για 
λόγους συνταγματικούς, λόγους απόδοσης ευθύνης ή ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
γίνονται δυνητικά υποκείμενα, έχουν παιδική ηλικία, πασχίζουν να υπερβούν την 
έλλειψή τους και συσχετίζονται με «λόγους» που τα αφηγούνται. Είναι αυτά που 



κινούνται μεταξύ του αιτήματος για μια δική τους ζωή,1 μια παραλλαγή του αιτήματος 
της Virginia Woolf  για ένα δικό τους δωμάτιο, αίτημα που επηρέασε το φεμινιστικό 
κίνημα της «γυναικείας γραφής» και μιας σύγχρονης ανεστιότητας, ενός κόσμου 
χωρίς σπίτι.2 Παραλλαγές της αυτοαντίληψης των υποκειμένων είναι το εγώ, το 
πρόσωπο, το άτομο,  ο εαυτός, ο άλλος, η ταυτότητα και η ετερότητα, χωρίς αυτές οι 
έννοιες να είναι σημασιολογικά ισοδύναμες και αντιμεταθετές. Στην βάση αυτών των 
εννοιών οργανώθηκαν και οργανώνονται συλλογικές αναπαραστάσεις, 
επιστημολογικές διαμάχες, εμπόλεμες καταστάσεις, ανθρώπινα δικαιώματα, 
πολιτικές φιλίας και έχθρας, η παράδοση και η νεωτερικότητα στις δυτικές 
κοινωνίες. Όλες αυτές οι αναπαραστάσεις είναι το πολλαπλό της κάθε ενικότητας, η 
ενδεχόμενη κοινότητα του ανήκειν, η κοινότητα που έρχεται, η ομαδική ένταξη του 
εαυτού. Η συνθήκη παραγωγής νοημάτων, η δημόσια ζωή του νου, η 
αποβλεπτικότητα της συνείδησης στα πράγματα και η διαρκής σχέση του 
υποκειμένου με τον κόσμο που προηγείται, τον βιόκοσμο, τον κάθε φορά δυνητικό/ 
πραγματικό κόσμο, το σώμα και τα πράγματα, εντάσσεται μεθοδολογικά σ’ αυτό που 
αποκαλούμε «φαινομενολογία του εαυτού».3  

Ένα άλλο ζήτημα είναι αυτό της σχέσης του επιστημολογικού εγώ που 
γνωρίζει τον κόσμο με την γραφή. Ξέρουμε πως μέσα στην κρίση της νεωτερικότητας 
και του διαφωτισμού το μέλλον της μπορεί να είναι ένας λειτουργικός, 
συναισθηματικός, τεχνολογικός ή ένας οργανικός αναλφαβητισμός. Το να συμμετέχει 
ένα παιδί στην δημοσιότητα ενός βιβλίου είναι μια πράξη αναστοχαστικότητας για το 
μέλλον και το νόημα της γραφής, είναι μια πράξη εξωτερικότητας, αναφοράς σε κάτι 
έξω απ’ αυτό, έτσι ώστε να γυρεύει να βρει σχέσεις του μέσα/ έξω. Δεν ξέρουμε 
όμως ούτε αν θα συνεχίσει κάτι τέτοιο, ούτε αν θα αφηγείται τον εαυτό του μέσα στα 
συμφραζόμενα της ιστορίας, της πολιτικής και των διαπροσωπικών σχέσεων. Η 
αφήγηση του εαυτού είναι μια κατασκευή4 της βιογραφίας του. Επίσης είναι κάτι που 
διαφεύγει της συνείδησής του, όπως έγινε με τον Οιδίποδα, ο οποίος θεωρείται η 
μητέρα όλων των ιστοριών. Στο παρελθόν οι βιογραφίες αφορούσαν σημαίνουσες 
προσωπικότητες, πράγμα που έδειχνε και τα όρια του αριθμού των 
υποκειμενικοτήτων της νεωτερικότητας. Τώρα, στο μεταμοντέρνο παράδειγμα, η 
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αφήγηση μπορεί να είναι προφορική ιστορία του αφηγούμενου, ψυχαναλυτική 
διαδικασία ή φαινομενολογική χρονική συνείδηση η οποία γίνεται ιστορική συνείδηση.5

Ο αριθμός των υποκειμενικοτήτων στη μετά-νεωτερικότητα πολλαπλασιάζεται και 
το ίδιο το υποκείμενο θεωρείται έμφυλο. Το φαινομενολογικό ή ερμηνευτικό 
πρόγραμμα «για όλο και περισσότερες υποκειμενικότητες» αντιμετωπίζεται κριτικά 
ως μια μορφή  παραγωγής με συνιστώσες και τεχνικές υποκειμενικοποίησης. Μέρος 
της αφήγησης του εαυτού, της αυτοπαρουσίασης αλλά και της παρουσίασης του 
εαυτού ως άλλου, είναι η γυναικεία γραφή η οποία είναι και το θέμα μας  σ’ αυτό το 
κείμενο.  

Το ερώτημα παραμένει: πώς η παραγόμενη υποκειμενικότητα συσχετίζεται  
με την «γυναικεία γραφή» και ποια είναι αυτή η «γυναικεία γραφή», για την οποία 
μπορούμε να μιλάμε6; Ο διεθνής διάλογος περίπου τίθεται ως εξής7: η  Simone de
Beauvoir δεν υπερασπίζεται «μια γυναικεία γλώσσα» με την έννοια του «γυναικείου» 
αποκαθαρμένου από την ανδρική γλώσσα. Το πρόβλημα για άνδρες και γυναίκες είναι 
κοινό:η κυρίαρχη ιδεολογία. Η Helene Cixous, συγγραφέας που συμμετέχει και στο 
περιοδικό Autodafe, διαφωνεί και υπερασπίζεται τη γυναικεία γραφή ως αυτή που 
γράφεται στα τυφλά, υπερβαίνει τις παραδοσιακές διχοτομήσεις και φέρνει στην 
επιφάνεια το σώμα. Η Monique Witting, βλέπει τη γραφή σαν πολεμική μηχανή ή 
δούρειο ίππο που στοχεύει στην οικουμενοποίηση των μορφών κι έτσι δεν 
υπερασπίζεται κάτι μερικότερο, όπως τη γυναικεία γραφή. Η Luce Iragary θέλει να 
δημιουργήσει μια νέα πολιτιστική εποχή:αυτή της «έμφυλης διαφοράς» και λέει τη 
περίφημη φράση «είμαι γυναίκα, γράφω μ’ αυτό που είμαι». Η Julia Kristeva πηγαίνει 
το πρόβλημα πέρα από το γράφων υποκείμενο, αν είναι άνδρας ή γυναίκα, και 
αναζητά τη θηλυκότητα στα μεγάλα καλλιτεχνικά έργα, εννοώντας μ’ αυτήν την  
έννοια την άρνηση της εξουσίας, της καταπίεσης και του απόλυτου άλλου, του εγώ -
άνδρα. Η Audre Lorde, υπερασπιζόμενη την γυναικεία ποίηση μέσα από το μοντέλο 
της εξόδου από το σκοτάδι στο φως, λέει πως για τις γυναίκες η ποίηση δεν είναι 
πολυτέλεια αλλά ποσότητα φωτός που πρώτα γίνεται γλώσσα, μετά ιδέα και μετά 
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πράξη. Και απαντά στη καρτεσιανή προτεραιότητα του σκέπτομαι με το αισθάνομαι. Η 
Gayatri Spivak, υπερασπίζεται τη γραφή ως εγγραμματισμό, την εκμάθηση μη-
μητροπολιτικών γλωσσών, την ενσυνείδητη κοινωνικό-πολιτική δράση [agency] και 
τη μετάφραση, που αναμετριέται με τις σχέσεις λογικής/ ρητορικής και αναζητά τις 
παύσεις, τις σιωπές και τις χειρονομίες της γλώσσας. Η  Judith Butler θέτει τη 
ταυτότητα ως πρόβλημα, την υπερασπίζεται όταν είναι απελευθερωτική αλλά την 
αφήνει χωρίς υποστήριξη όταν είναι περιοριστική και κάνει λόγο για μια 
σεξουαλικότητα ενάντια στη ταυτότητα, η οποία θα αγωνιά να κάνει μια ταυτότητα να 
«είναι», χωρίς να παραμένει ένα «εγώ που δεν είναι ακόμα». Ο κονστρουκτιβισμός 
της και η κριτική της σ’ αυτόν  σημαίνει, ότι μπορεί να υπάρχει κατασκευή με το τίτλο 
«γυναικεία γραφή» αλλά αυτό θα σήμαινε για τις γυναίκες/ άνδρες αγώνες για 
έμφυλη ανυπακοή, πολύ κοντά στο «γίγνεσθαι-γυναίκα» του Felix Guattari. Και κάτι 
παραπέρα:τα σύνορα «γυναικείου» και «ανδρικού» δεν είναι απλά μια κατασκευή 
αλλά μια επιτελεστικότητα, η οποία μπορεί να μην περνάει μόνο μέσα από τη γραφή 
και την ομιλία – πράγμα που μας ενδιαφέρει εδώ – αλλά περνάει και μέσα απ’ αυτή. 
Επιτελεστικότηα του φύλου σημαίνει πρακτική του λόγου που θεσπίζει ή παράγει 
εκείνο το οποίο ονοματίζει. Αν η ποίηση είναι μια πρακτική του λόγου που ονοματίζει
τότε το σώμα – κείμενο – υλικότητα που επιτελείται σε μια ποιητική βραδιά ή στους 
πολιτικούς αγώνες που κρίνεται η συμμετοχή του δρώντος υποκειμένου, συγκροτεί/ 
αποδομεί την υποκειμενικότητα, υπερβαίνοντας την μεταφυσική της. Τα φύλα 
παράγονται από το συμβολικό των συνόρων τους, σύνορα όπως  η απειλή της 
ψύχωσης, η από - κειμενοποίηση, η βιωσιμότητα και ο αποκλεισμός.  Η Donna
Haraway, από την άλλη μεριά, υπερασπίζεται την πολλαπλότητα των θέσεων του 
υποκειμένου, θέσεις που επέχουν θέση σκοπιάς και αρνούνται την 
αντικειμενικότητα, ζητώντας «μια φεμινιστική γραφή του σώματος που να τονίζει την 
όραση». Το φύλο γι’ αυτήν είναι αυτό που προκύπτει από το νέο υποκείμενο –
cyborg, τον άνθρωπο – μηχανή, που ενσωματώνει διαρκώς νέα σώματα. 

Η θεωρητική και η πρακτική αναζήτηση της «γυναικείας γραφής» ξεκινά στη 
Γαλλία η δεκαετία του ’70, με συζητήσεις που καταγράφτηκαν στο περιοδικό Les
Temps Moderne, αναδύεται στην Ελλάδα κυρίως την δεκαετία του ’80 και αποτελεί 
αντικείμενο ενασχόλησης τη δεκαετία του ’90,  μέσα από την συμβολή της 
δημιουργικής γραφής, η οποία στοχεύει στη παραγωγή κειμένων με σκοπό να 
χρησιμοποιηθούν ως «ενδυνάμωση του εαυτού». Αυτές οι αναζητήσεις, οι οποίες 
σηματοδοτούν και το διάλογο μαρξισμού, στρουκτουραλισμού, Κριτικής Θεωρίας, 
ψυχανάλυσης φαινομενολογίας και αποδόμησης αντιπροσωπεύονται στην ελληνική 
μεταπολίτευση από βιβλία, εργαστήρια δημιουργικής γραφής, μεταφράσεις, κίνηση 
ιδεών, βιβλιοκριτικές, δημόσιες παρεμβάσεις και πολιτικό ακτιβισμό.

Τα λογοτεχνικά  κείμενα που  καθοδηγούν την προβληματική μας είναι, 
μεταξύ άλλων, της Μαργαρίτας Καραπάνου Η Κασσάνδρα και ο Λύκος (1974), της 
Τατιάνας Γκρύτση – Μιλλιέξ Και ιδού ίππος χλωρός (1963,1994), της Έλενας 
Ρεμπελίνα Παραλλαγές για τη γη (1981), της Έρσης Σωτηροπούλου Εορταστικό 
τριήμερο στα Γιάννενα (1982), της Ρένας Κοσσέρη Ενθύμιος ύπνος (1982), της 
Ειρήνης Σπανίδου Το φίδι του Θεού (1982), της Νατάσας Χατζιδάκι Ιβίσκοι, 
Νάρκισσοι (1985), της Μάρως Βαμβουνάκη Η μοναξιά είναι από χώμα (1987), της 
Ρέας Γαλανάκη Που ζει ο λύκος και το Ελένη ή Κανένας, της Μάγδας Νικολαίδου Η 



τελευταία λυγερή άνοιξη (1990) και ο Ασημένιος καθρέφτης (1995), της Βικτώριας 
Θεοδώρου Γαμήλιο Δώρο (1995),  της Αργυρώς Μαντόγλου Βιρτζίνια Γουλφ Café
(1999), Βλέφαρα με τατουάζ (2001),  Bodyland (2005), της Μαρίας Κονδύλη Τα 
πλήκτρα στο νερό (2005)  και οι ποιητικές συλλογές, όπως αυτές της Νανά Ησαΐα 
Μέρες και Νύχτες χωρίς σημασία (1977), της Ιωάννας Ζερβού Τα ίχνη (1978), 
Ελευσίνια (1997),της Κατερίνας Γώγου Τρία κλικ Αριστερά (1980) της Ζέφης 
Δαράκη Ποιήματα (2004), Μαρίας Κυρτζάκη Η γυναίκα με το κοπάδι (1982), 
Κατερίνας Αγγελάκη-Ρουκ  Ενάντιος Έρωτας (1982), της Αθηνάς Παπαδάκη Αμνάδα 
των ατμών(1980,1983), της Τζένης Μαστοράκη Μ’ ένα στεφάνι φως (1989), της 
Χριστίνας Οικονομίδου Χειρονομίες της αισθητικής (1997), της Λένα Πλάτωνος Τα 
λόγια μου (2005) και τέλος, της Ελένης Αστρινάκη τα Ελάσματα (2004).

Μεταξύ των πρόσφατων μεταφρασμένων γυναικών συγγραφέων  που μπορούν 
να μνημονευτούν σ΄ αυτή την κατεύθυνση της «γυναικείας γραφής» είναι η Toni
Morrison με το έργο της Αγαπημένη (1987), η Γερτρούδη Στάιν Ο κόσμος είναι 
στρογγυλός (1939,1997), η Maxime Hong Kingston Γυναίκα Πολεμίστρια (1975, 
2002), η Ράντκλιφ Χολ Το πηγάδι της μοναξιάς (1928, 2003), η Virginia Woolf
Ορλάντο (2004)  η Κρίστα Βολφ με τα έργα της Κασσάνδρα (1990), Μήδεια (1996),  
Με σάρκα και Οστά (2003, 2005), η Jean Rhys Καλημέρα Μεσάνυχτα (1928, 2006) 
και η Ερεντίζ Ατασού με το έργο της Όνειρο στη κλιμακτήριο (2006). Ειδικά η 
τελευταία, η οποία είναι τούρκικης καταγωγής, γράφει χαρακτηριστικά: «Αποδέχομαι 
την ύπαρξη της γυναικείας γραφής. Και θα ήθελα να δώσω έμφαση στο γεγονός ότι 
με αυτό εννοώ έργα που ασκούν τη κριτική στις πατριαρχικές δομές και όχι εκείνα 
που αποτελούν μαρτυρίες για τη ζωή των γυναικών ή αφηγούνται τα δεινά που αυτές 
υπέστησαν».8 Τέλος, από το χώρο του κινηματογράφου, η ταινία – σταθμός της 
γυναικείας γραφής είναι το Pillow Book (1995) του Greenaway και από το χώρο του 
θεάτρου τα έργα της Σάρα Κέιν, όπως το Φαίδρας έρως (1996) και το Καθαροί πια ( 
1998).

  Ας δούμε την ανάλυση που μπορούμε να κάνουμε σε κάποια απ’ αυτά. Η 
Κασσάνδρα και ο Λύκος της Μαργαρίτας Καραπάνου γράφεται από αναμνήσεις της 
παιδικής ηλικίας, όπου αναδεικνύεται ο μεταπολιτευτικός παιδοκεντρισμός, η 
ψυχανάλυση, η διαίρεση της κοινωνίας σε πλούσιους και φτωχούς, η φροϋδική αρχή 
της πραγματικότητας και η αρχή της ηδονής, η λακανική προτεραιότητα του 
σημαίνοντος μέσα από η γλώσσα και τα γλωσσικά παιχνίδια. Η αστική γραφή ως 
λογοτεχνία μετασχηματίζει δύο παραδόσεις: της προφορικότητας και του 
παραμυθιού. Οι περιστάσεις επικοινωνίας σκηνοθετούν την μετάβαση στη 
σεξουαλική ζωή, διατηρώντας την ένταση του μέσα/ έξω, των μεταβιβάσεων και των 
«τελετουργιών μετάβασης» στην ενηλικίωση μέσα από την άρνηση του οιδιπόδειου, 
με το ξεπέρασμα των ενοχών και τη χρήση του αγγίγματος. Στα Ίχνη της  Ιωάννας 
Ζερβού, παίρνουν «μπρος» οι επιθυμητικές μηχανές των Deleuze/ Guattari, με τα 
έργα τους Αντί-Οιδίποδας και Μοριακή Επανάσταση. Από το πρόβλημα της 
ειδοποιούς διαφοράς των δύο φύλων, η οποία είναι η γέννηση ή αυτό που λέμε 
μητρότητα, μπορεί κάποιος/α να περάσει στην μετά-στρουκτουραλιστική 

                                               
8Αργυρώ Μαντόγλου, «Γράφοντας για το ‘κλειδωμένο’ γυναικείο σώμα», περιοδικό 
Βιβλιοθήκη, τ.405, Ελευθεροτυπία, σελ.18-19.



επιστημολογία του Guattari,  στο «Γίγνεσθαι-γυναίκα» όπου μπορεί κάποιος/α να 
αναρωτηθεί πως μπορούμε να έχουμε μια μη – υποστασιοποιητική «γυναικεία 
γραφή», καθώς, μπορεί να γίνει μια διερεύνηση «τι ομοφυλόφιλο υπάρχει σε κάθε 
μεγάλο συγγραφέα, ακόμη κι αν είναι κατά τα άλλα ετερόφυλος», γιατί «κάθε 
σημειοθέτηση σε ρήξη συνεπάγεται μια σεξουαλικοποίηση σε ρήξη».9 Μ’ αυτή την 
έννοια θα μπορούσαμε να διευρύνουμε τις αναφορές μας, σε ένα νέο κείμενο, σ’ ένα 
χώρο πέραν των γυναικών, σε άντρες «γίγνεσθαι-γυναίκα». Αυτή η κρυπτο -
ομοφυλοφιλία των ανδρών - «γίγνεσθαι γυναίκα», είναι μια σύγχρονη θεώρηση πως 
και οι άνδρες μπορούν να κάνουν γυναικεία γραφή, μια συζήτηση που σήμερα έχει 
κορυφωθεί στο πρόσωπο του Derrida10, που είτε για τον εαυτό του είτε για τον 
Νίτσε, υποστηρίζει πως «γράφει ως γυναίκα».         

Συγγενική είναι και η προβληματική της φαινομενολογίας. Με τον Ενθύμιο 
Ύπνο της Ρένας Κοσσέρη, από τον κύκλο του περιοδικού Σημειώσεις,  φαίνεται να 
σηματοδοτείται ένας   υπαρξισμός, τουλάχιστο στο βαθμό που επιβεβαιώνεται και 
συνεχίζεται με άλλα λογοτεχνικά κείμενα από την ίδια ή από άλλες γυναίκες. 
Πρόκειται γι’ αυτόν τον υπαρξισμό που ήρθε σε επαφή με τον μαρξισμό  στο Δεύτερο 
Φύλο (1949, 1979) της Σιμόν Ντε Μπουβουάρ, ή γι’ αυτό το ριζοσπαστικό ιδιωτικό/ 
δημόσιο της Βιρτζίνια Γούλφ, με το έργο της Ένα δικό σου δωμάτιο (1930, 1980).  
Είναι από τις λίγες φορές στη γυναικεία λογοτεχνία της μεταπολίτευσης όπου το 
υπαρξιστικό και το «τραγικό» μπορεί να είναι καθοριστικό για τους πολιτικούς και 
κοινωνικούς  στόχους αυτών που επιθυμούνται. Αυτές που μεταξύ άλλων  
συνεχίζουν το «υπαρξιστικό» και το «τραγικό», με διάθεση ειρωνείας και 
μοντερνιστικού μονόλογου, είναι  η Τζένη Μαστοράκη, η Ζέφη Δαράκη και η 
Βικτώρια Θεοδώρου, οι οποίες διερευνούν τη δυνατότητα ενός «δωματίου» της 
συγγραφέα και τη σχέση της με την πολιτική. 11 Αν η δεκαετία του ’70 εξοικειώθηκε 
με το θάνατο, το «τραγικό» και ως εκ τούτου  με τον υπαρξισμό, είτε του Sartre
είτε του Heidegger, μέσα από τα περιοδικά όπως ο Λωτός, η Ευθύνη ή η Εποπτεία, 
η «γυναικεία γραφή» αντέτεινε στο θάνατο τη ζωή, τη γέννηση, την εξουσία που 
ασκείται στο σώμα των γυναικών και την τέχνη που μάχεται τον πολιτισμό και δεν 
απολογείται γι’ αυτόν. Παράλληλα με τον υπαρξισμό, αλλά και σε αντίθεση μαζί του, η 
«γυναικεία γραφή» τείνοντας το «μέσα» να το κάνει «έξω» διατήρησε μια σχέση με 
την φαινομενολογική οικειοποίηση της περιγραφής, παρά το γεγονός ότι υπάρχει έτσι 
κι αλλιώς ιστορική συνέχεια φαινομενολογίας και υπαρξισμού. Επίσης, 
προεκτείνοντας τη φαινομενολογία, ως συγγραφή κι ως πρόσληψη, έχουμε και μια 
σχέση της «γυναικείας γραφής» με την ερμηνευτική σ’ όλες της τις εκδοχές: 
ερμηνευτική ης υποψίας, κριτική, φιλοσοφική και ανθρωπολογική, που φτάνει μέχρι 

                                               
9Felix Guattari, «Γίγνεσθαι-γυναίκα», μετάφραση Γεωργία Κατσάνη στο Anthony 
Wilden, Κριτική του Φαλοκεντρισμού, Εισαγωγή-μετάφραση Φώτης Τερζάκης, Οξύ, 
Αθήνα 1998, σελ.109-116.  
10 Ζακ Ντερριντά, Έμβολα, Τα ύφη του Νίτσε, μετάφραση Γιώργος Φαράκλας, Εστία, 
Αθήνα 2002.
11Αγγέλα Καστρινάκη, «Γαμήλιο Δώρο, Ένα σπίτι κοντά στη θάλασσα: στο μεταίχμιο 
ελευθερίας και δέσμευσης», περιοδικό Μανδραγόρας, τ.34, Οκτώβριος 2005, 
σελ.108-112.



την αποδόμηση12 στο μυθιστόρημα Βιρτζίνια Γουλφ Café της Αργυρώς Μαντόγλου. 
Αρκετά νωρίς, στο Εορταστικό Τριήμερο στα Γιάννενα (1982), η Έρση 
Σωτηροπούλου προβαίνει σε φαινομενολογικές περιγραφές και γλωσσικές ερμηνείες 
για να αποδομήσει τελικά  την εθνική γιορτή της 28ης Οκτωβρίου μέσα από το σώμα 
της που γδύνεται, τα πιάτα που έπλυνε, την ανδρική βία, τα ρούχα της, το βλέμμα 
της πάνω σε άλλες γυναίκες, τις σκισμένες χάρτινες σημαίες και «το πράγμα 
ανάμεσα στα μπούτια του». Στην ασφυξία που δημιουργεί το βλέμμα που πέφτει 
πάνω στα πράγματα, το ταξίδι του νου αγγίζει τις λείες επιφάνειες των νοημάτων 
και των  ερμηνειών, αγγίζοντας τις περιγραφές του συγκεκριμένου που αδυνατεί να 
συγκρατήσει το νόημα, ειδικά της εθνικής γιορτής. Η υποκειμενικότητα, την ώρα που 
θεσμίζεται, καταλύει τα αντικειμενικά νοήματα και βιώνει την έλλειψή τους.13

Χαρακτηριστικά είναι τα εργαστήρια γραφής της Ομάδας γυναικείας 
δημιουργικής γραφής14 της Χριστιάνας Λαμπρινίδη - συνέχεια των οποίων ήταν τα 
δοκίμια για τη γυναικεία γραφή, με τίτλο  Η δι-εκδίκηση της Barbie (2002), τα 
εργαστήρια δημιουργικής γραφής της Χριστίνας Οικονομίδου στο «Μικρό 
Πολυτεχνείο» και τα εργαστήρια της Αργυρώς Μαντόγλου στον «Πολυχώρο 
Μεταίχμιο».  Επίσης την δεκαετία του ’90 έχουμε και την συζήτηση των γυναικών 
για την ύπαρξη ή όχι της «γυναικείας γραφής»,  η οποία, πήρε δημοσιευμένη μορφή 
με τον τίτλο Υπάρχει, λοιπόν, γυναικεία ποίηση; (1990). Εξάλλου, η Ομάδα  Τέχνης 
4+, η οποία κι αυτή δραστηριοποιήθηκε στη μεταπολίτευση για ζητήματα έμφυλης 
εικαστικής τέχνης μέχρι τη δεκαετία του ’90, επανέλαβε το ερώτημα της Linda
Nochlin και προσπάθησε να το λύσει,  ερώτημα που δημοσιεύτηκε σε άρθρο της το 
1971 και συζητήθηκε πολύ: «Γιατί δεν υπάρχουν μεγάλες καλλιτέχνιδες;».15

Συνέχεια αυτής της εικαστικής προβληματικής μπορεί να θεωρηθεί και η 
μεταγενέστερη (2006) έκδοση της Ζωής Κοσμίδου, The power of visual Logos, 
Greeek women Artists, 1990-2000, όπου, σύμφωνα με την Πέπη Ρηγοπούλου, «η 
επιτυχημένη γυναικεία γραφή ξεχωρίζει από ην ικανότητά της να μην υποτάσσεται 
στα γενικά πλάνα αλλά να τα υποσκάπτει, αναδεικνύοντας την μοναδικότητα του επί 

                                               
12 Για τον διάλογο ερμηνευτικής και αποδόμησης δες τον διάλογο Derrida/Gadamer
στο Χαράλαμπος Μπαλτάς, «Ο Derrida είναι νεκρός!», περιοδικό Στίγμα, τ.15, 
Φεβρουάριος-Μάρτιος 2005, σελ.81-88. 
13 Σε παρόμοια συμπεράσματα καταλήγει και ο Γιώργος Θαλάσσης για το 
μυθιστόρημα της Έρσης Σωτηροπούλου, Φάρσα. Δες Γιώργος Θαλάσσης, Η άρνηση 
του Λόγου στο ελληνικό μυθιστόρημα μετά το 1974, Γνώση, Αθήνα 1992, σελ. 133-
164.
14 Δες Ομάδα γυναικείας δημιουργικής γραφής, Τοπία ενδυνάμωσης, Εναλλακτικές 
εκδόσεις/ γαία 2, Αθήνα 1995 (Κείμενα των Ελισάβετ Χριστίδου, Νικολέτα Καυκιά, 
Helen S., Ελένη Αποστολοπούλου, Κλεοπάτρα Χατζησάββα, Γιώτα Μπούζιου, 
Γεωργία Κάκαρη, Ελένη Καμουλάκου, Κατερίνα Κ., Μερσίνη Σαμαρά, Χριστιάνα 
Λαμπρινίδη). Επίσης, Νικολέτα Καυκιά, Θεοδώρα της Λαοδικείας, Εναλλακτικές 
εκδόσεις/ γαία 3, Αθήνα 1996.  
15 Δες Ευθυμία Γεωργιάδου-Κουντουρά, Αντώνης Κωτίδης, Χρύση Ιγγλέση, Riet Van 
Der Linden κα, Κενά στην Ιστορία της Τέχνης, Γυναίκες Καλλιτέχνιδες, Γκοβόστης, 
Αθήνα 1993



μέρους, την ευαισθησία της λεπτομέρειας, τη σημασία του θραύσματος, που μπορεί 
ξεκινώντας από το μικρόκοσμο να φωτίσει διαφορετικά τον κόσμο».16

Το ερώτημα είναι αντίστοιχο με την προβληματική της δεκαετία του ’70 για 
το πως μπορεί να αντιπροσωπευτεί φαινομενολογικά, σαν παρουσία, το γυναικείο 
σώμα στον πολιτισμό, τις τέχνες και τα γράμματα. Η συζήτηση για τον αν υπάρχει  
γυναικεία ποίηση (1990) είναι ενδεικτική για τα νέα όρια που έθεσε.17  Η Άντεια 
Φραντζή ξεκινά από τη διαφορά άνδρα/ γυναίκας για να καταλήξει στην ομοιότητα, 
επισημαίνοντας  ένα συνδυασμό «του απροσανατόλιστου φύλου της ήβης κι ενός 
υπερπροσανατολισμένου του γήρατος», η Κατερίνα Αγγελάκη-Ρούκ κάνει λόγο για μια 
ένταξη χωρίς μονολιθικότητα, λέγοντας πως «τονίζονται οι διαφορές και εκτίθεται η 
ποικιλία της γυναικείας εμπειρίας», η Ρέα Γαλανάκη συμφωνεί με τον χαρακτηρισμό 
«γυναικεία γραφή» μόνο που αναρωτιέται, στα πλαίσια μιας μεταφεμινιστικής 
πολιτικής,  πως εξέρχεται κανείς/ καμία απ’ αυτό το γκέτο κι αν θα τα καταφέρει, η 
Αθηνά Παπαδάκη βρίσκει τη διαφορά στη φωνή χωρίς αυτό να σημαίνει την 
συγκρότηση του όρου «γυναικεία» και τέλος, η Παυλίνα Παμπούδη κάνει λόγο για 
καλή ή κακή ποίηση ανεξάρτητα από το φύλο. Λίγο καιρό αργότερα, το περιοδικό 
Δίνη κάνει αφιέρωμα στο γυναικείο λόγο και η Μαριλίζα Μητσού γράφει ένα άρθρο 
με τίτλο «Υστερικός μονόλογος για τη γυναικεία ποίηση» προκειμένου να την 
υπερασπιστεί κάνοντας χρήση ενός ιδιαίτερου ρητορικού τρόπου (Δίνη, τ.5, 1990), 
όπου με έκπληξη διαπιστώνει την επικαιρότητα του θέματος, εξαιτίας των άρθρων 
του Δημοσθένη Κούρτοβικ και της Ρέας Γαλανάκη στις εφημερίδες και στο περιοδικό 
Νέο Επίπεδο (τ.6, 1990). Στο διάλογο αυτό παρεμβαίνει εκ των υστέρων (1994) και 
η Κ. Νάντια Σερεμετάκη, η οποία στα πλαίσια των ανθρωπολογικών προσεγγίσεων 
της δεκαετίας του ’90, υπερασπίζεται τη «γυναικεία γραφή» ως  Διοτίμα του 
Συμποσίου του Πλάτωνα: γι’ αυτήν η γυναικεία ποίηση είναι ένα γενικότερο 
φαινόμενο που συνδέεται με τη γη, τα υφαντά, το πλέξιμο και τη δημιουργία.18

Οι αντιθέσεις του φύλου διαπερνούν τα κείμενα που παράγονται για τη 
δημοσιότητα της μεταπολιτευτικής κοινωνίας.   Χαρακτηριστικός είναι ο τίτλος ενός 
πανό στις αρχές της δεκαετίας του ’80: «Γυναίκα χωρίς άνδρα, ψάρι χωρίς 
ποδήλατο».Τα δύο φύλα φαίνεται να μάχονται. Πώς μπορεί ή πότε μπορεί να γίνει 
λογοτεχνία ένα κείμενο πολλαπλών χρήσεων, ένα κείμενο που είναι μανιφέστο, 
πολιτική διαμαρτυρία ή επιστημονικό, είναι ένα  ζήτημα, ειδικά αν αφορά τη ζωή του 
ίδιου προσώπου.19 Ακριβώς γιατί η ανακατάταξη είναι συμβολική και σημαντική με 
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στην Ελλάδα, Δουλειά και χειραφέτηση, Καστανιώτης, Αθήνα 1981.



την ψυχαναλυτική σημασία του όρου: είναι ένα πέρασμα από τη φαντασία στη 
συμβολική τάξη, ή και τούμπαλιν, είναι μια αναδιάταξη των σχέσεων μορφής και 
περιεχομένου. Αυτό το εγχείρημα ταιριάζει στην απόκτηση της αυτογνωσίας με 
όρους ξεπεράσματος του ιμπεριαλισμού και της αποικιοκρατίας, όροι που 
κατανοήθηκαν ως αντίθεση ντόπιου/ ξένου, αφήνοντας ένα κενό ταυτότητας στο 
ερώτημα «ποια/ποιος είμαι εγώ». Η παραδοσιακή ενασχόληση των ανδρών με τη 
πολιτική φιλοδοξούσε να αφήσει εκτός κριτικής την εξουσία, με την φουκωική 
σημασία, που ασκούνταν στον ιδιωτικό χώρο και τις προσωπικές σχέσεις. Το 
σύνθημα που φαίνεται να καθοδηγεί τη γυναικεία γραφή είναι «το προσωπικό να γίνει 
πολιτικό». Τα προβλήματα φαίνεται λοιπόν να είναι τουλάχιστο δύο: το ένα αυτό της 
ύπαρξης ή μη, της «γυναικείας γραφής» και το άλλο της ανασυγκρότησης της μέσα 
από τον πολιτικό αναστοχασμό. Πολιτικά αυτό σημαίνει πως ο διάλογος για τις 
σχέσεις προσωπικού/ πολιτικού περνά μέσα από την πολιτική κι αυτή είναι που 
μπαίνει στο στόχαστρο για την οιδιπόδεια λειτουργία που ασκεί καθώς η σχέση των 
ανδρών με τον κόσμο ταυτίζεται με την εκπροσώπηση, την αποσιώπηση, την 
πληρότητα (έναντι της γυναικείας έλλειψης), τον ορθολογισμό και την σεξουαλική 
κυριαρχία. 

Οι επιστημολογικές ανακατατάξεις που γίνονται την περίοδο της 
μεταπολίτευσης είναι πολλές. Για τις επιστήμες αυτή η προβληματική σημαίνει από 
τη μια μεριά την διάκριση sex (βιολογικό φύλο) και  gender (κοινωνικά 
κατασκευασμένο φύλο) και από την άλλη διάκριση του θετικισμού (αποστασιοποίηση) 
από την ερμηνευτική (συμμετοχή). Η «γυναικεία γραφή» προϋποθέτει την αντίληψη 
του φύλου ως gender – παρά το γεγονός ότι στις ακραίες της εκδοχές είναι 
ουσιοκρατική – και προωθεί την εκ του σύνεγγυς συμμετοχή στην παραγωγή 
νοήματος του κόσμου. Καίριο σημείο είναι ο μεταβολισμός της σχέσης φύσης και 
κατασκευής. Για την ποίηση αυτό σημαίνει εκμετάλλευση πραγματολογικών και 
σημασιολογικών δεδομένων με έμφαση στο λυρισμό και την υποκειμενικότητα: όχι 
πώς είναι ο κόσμος αλλά πώς προσλαμβάνεται και από ποια μάτια. Για την 
λογοτεχνία σημαίνει το πρόβλημα της αναπαράστασης ή η το πώς μπορούμε να 
κάνουμε πρόβλημα την αναπαράσταση. Για τη φιλοσοφία αυτό σημαίνει πως μπορούμε 
να σκεφτούμε ως πρόβλημα τον Καρτέσιο και την διάκριση νου/ σώματος. Με ένα 
σχηματικό τρόπο αυτός είναι ο «δούρειος ίππος» της γυναικείας συμμετοχής στη 
γραφή, η ανάδειξη της «πραγματικότητας» ως πρόβλημα. Η παράσταση δεν μας μιλά 
για το αντικείμενό της αλλά για το υποκείμενό της.   

Οι εκφάνσεις φύλο, γυναίκες, σώμα και γραφή σήμερα είναι αντικείμενα ενός 
γενικότερου φιλοσοφικού και κοινωνικού διαλόγου, ο οποίος συχνά καταλήγει στις 
επιστήμες, στην κατασκευή επιστημονικών αντικειμένων και στις τέχνες, ειδικά τις 
εικαστικές.20 Η κοινωνιολογία του σώματος αναδύεται στο σώμα των επιστημών την 
δεκαετία του ’80, και στη χώρα μας πρόσφατα,21 η γραφή αντιμετωπίζεται ως 

                                               
20Ένοχα σώματα ( επιμέλεια Laura Dodson, Θανάσης Μουτσόπουλος ), Futura 1999. 
Πάσχον Σώμα (επιμέλεια Μαρία Μαραγκού), Γκαλερί Νέες Μορφές, Αθήνα 2004. 
21 Τα όρια του σώματος, Διεπιστημονικές προσεγγίσεις, (επιμέλεια – εισαγωγή, 
Δήμητρα Μακρυνιώτη), Νήσος, Αθήνα 2004. Δες επίσης Μάρθα Νικολαίδου, 



εγγραμματισμός για την ενίσχυση της υποκειμενικότητας ειδικά στις 
αποικιοκρατούμενες χώρες αλλά και στις δυτικές με προγράμματα αλφαβητισμού για 
ενήλικες, και τέλος τα φύλα άντρες/ γυναίκες γίνεται συστηματικό αντικείμενο 
σπουδών. Η  «γυναικεία γραφή» δεν μπορεί παρά να σταθμιστεί για το τι «είναι» 
μέσα από αυτές τις γενικότερες εξελίξεις. Στη δεκαετία του ’90 το ζήτημα της 
γυναικείας γραφής τίθεται σποραδικά, κατά καιρούς: από την ημερίδα της σχολής 
Μωραΐτη (1990), από την Αμβράζη Ελένη (1992), από τον τομέα αγγλικής 
φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1994, 1998), από τα 
εργαστήρια της γυναικείας γραφής της Χριστιάνας Λαμπρινίδη (σε ομάδες γυναικών 
αλλά και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση το 2004), από το περιοδικό Διαβάζω
(1999)22 και την ημερίδα που διοργάνωσε η Πανελλήνια Πολιτιστική Κίνηση 
(2000),23 μέρος της οποίας δημοσιεύτηκε σε αφιέρωμα της «Βιβλιοθήκης της 
Ελευθεροτυπίας».Ένα υπερασπιστικό κείμενο της γυναικείας γραφής της Μαρίας 
Μανώλα δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Ο Πολίτης, το 2002.24 Το κείμενο αυτό 
ενέτασσε στη «γυναικεία γραφή» τη Ρέα Γαλανάκη, την Ζυράννα Ζατέλη και την 
Ιωάννα Καρυστιάνη. Η συγγραφέας του κειμένου προβαίνει στην εξής αποτίμηση: 
«Ενώ μέχρι το τέλος της δεκαετίας του ’70 κυρίαρχο γνώρισμα της γυναικείας 
λογοτεχνικής παραγωγής ήταν η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί για να αλλάξει ή να 
βελτιώσει την κατάσταση των γυναικών, τα τελευταία είκοσι χρόνια έχει τελείως 
αυτονομηθεί από το γυναικείο κίνημα και καθοδηγούμενη από μια έντονη 
ενδοστρέφεια καταδύεται σε ψυχικά στρώματα, όπου οι αποχρώσεις του γυναικείου 
Εγώ είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικές. Στην αναθέρμανση του διαλόγου σημαντική είναι 
η συμβολή της Αργυρώς Μαντόγλου, καθώς το φύλο αντιπροσωπεύεται στη 
«Βιβλιοθήκη της Ελευθεροτυπίας» (1998 - 2008) και της Χριστίνας Οικονομίδου 
στο περιοδικό Intex (2006 -). Σε πρόσφατο κείμενό της η Αργυρώ Μαντόγλου 
στηρίζει την άποψη πως η «γυναικεία γραφή» βρίσκεται ακόμα σε βρεφικό στάδιο κι 
ότι έχει ταυτιστεί με την εύπεπτη εξομολογητική περιγραφική γραφή. Γράφει πιο 
συγκεκριμένα: «Για όσους αμφισβητούν την ύπαρξη της γυναικείας γραφής οφείλω να 
προσθέσω πως το να γράφεις με συνείδηση του φύλου σου είναι αναπόφευκτο γιατί η 
χειρονομία της γραφής είναι κατεξοχήν σωματική. Το σώμα, η θερμοκρασία του, η 
ιδιαιτερότητά του αλλά και οι ελλείψεις του αποτυπώνονται στο λόγο που το 
συγκεκριμένο «οικοσύστημα» αρθρώνει. Το να γράψεις ανδρόγυνα ή ως μέλος του 
άλλου φύλου μπορεί να επιτευχθεί αλλά πρώτα οφείλεις να εξαντλήσεις το λόγο του 

                                                                                                                                      
Αλεξάνδρα Χαλκιά (επιμέλεια), Η παραγωγή του κοινωνικού σώματος, Κατάρτι και 
Δίνη, φεμινιστικό περιοδικό, Αθήνα 2005.
22Αργυρώ Μαντόγλου (επιμέλεια),  «Γραφές και υπογραφές γυναικών», περιοδικό 
Διαβάζω, τ. 401, Νοέμβριος 1999, σελ.110-141. 
23 Για τις περισσότερες εισηγήσεις δες Κατερίνα Σχινά (επιμέλεια), «Άνδρες 
συγγραφείς με γυναικεία γραφή»,  Εφημερίδα Ελευθεροτυπία, Βιβλιοθήκη,
5/5/2000, σελ.12-24 
24 Μαρία Μανώλα, «Η σύγχρονη γυναικεία γραφή για τον έρωτα», περιοδικό Ο 
Πολίτης, τ.103, Σεπτέμβριος 2002, σελ.51-54.



δικού σου σώματος, του δικού σου δωματίου με το οποίο είσαι και καλύτερα 
εξοικειωμένη».25

Το σώμα της γυναικείας γραφής, το οποίο αξίωσε να γίνει λογοτεχνία ή πολιτική 
διαμαρτυρία,  συγκροτείται επιστημονικά ή πολιτικά  κυρίως μέσα από τα 
μεταπολιτευτικά περιοδικά Σκούπα, Σφίγγα, Λάβρυς, Κατίνα και Δίνη26, αλλά και 
μέσα από την «δημόσια σφαίρα» των γυναικών, με τις συναντήσεις τους στην Αθήνα 
στο «Σπίτι των γυναικών», στο «Βιβλιοπωλείο των γυναικών» και  στο βιβλιοπωλείο 
«Σελάνα». Παράλληλα, η έναρξη της εκδοτικής δραστηριότητα και η μεταβολή μετά 
το 1974 του αριθμού των βιβλίων από εκατό τίτλους το χρόνο σε πολλαπλάσιους, 
δημιουργεί ένα κοινό το οποίο είναι σταθερά προσανατολισμένο στο να διαβάσει μέσα 
στις γραμμές τον εαυτό του, να ταυτιστεί. Οι γυναικείοι τίτλοι είναι μια όψη της 
έμφυλης αναγνωσιμότητας των βιβλίων που εκδίδονται, οι οποίοι σηματοδοτούν και 
τη διαφοροποίηση στη κοινωνία και στη γραφή. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα 
των εκδόσεων «Πύλη», με την έκδοση της Έβελιν Ρίντ, Προβλήματα της πάλης για 
την απελευθέρωση της γυναίκας (1980, 2003),η «Εκδοτική ομάδα γυναικών», η 
οποία εξέδωσε, μεταξύ άλλων, την Άλις Σβάτσερ και την Σίλα Ροουμπόθαμ, το 
παράδειγμα των γυναικείων σειρών στη δεύτερη περίοδο της μεταπολίτευσης από τις 
εκδόσεις «Νεφέλη», «Ωκεανίδα» και «Νίκη»,27 ή η σειρά γυναικείας γραφής του 
«Κοχλία», η οποία διευθυνόταν από την Χριστιάνα Λαμπρινίδη και η οποία ανεστάλη 
με ευθύνη του εκδότη. Όπως επίσης και το παράδειγμα της «Εμπειρία Εκδοτική», η 
οποία ταυτίστηκε εξ’ ολοκλήρου σχεδόν με το γυναικείο κοινό. Από αυτό το σχήμα 
δεν μπορεί να εξαιρεθεί ούτε και η εκδοτική δραστηριότητα για την  παραλογοτεχνία 
τύπου Άρλεκιν ή Βίπερ, ούτε οι εκδόσεις «τσέπης» οι οποίες διακινούνται από τα 
πρακτορεία τύπου. Το ρεύμα της φθηνής λογοτεχνίας (chick lit), ενώ συμβάλει στη 
διαφοροποίηση ανδρικού/ γυναικείου ωστόσο δεν πρέπει να συγχέεται με τη 
«γυναικεία γραφή».28 Η διαφοροποίηση ανδρικού/ γυναικείου διαμεσολαβείται αλλά 
και κατασκευάζεται κυρίως από τα γυναικεία περιοδικά, τα οποία, με βάση το σχήμα 
ηγεμονία/ αντίσταση, καταλαμβάνουν είτε το χώρο της αντίστασης, είτε τον χώρο 
της κυριαρχίας. Τα περιοδικά όπως η Γυναίκα, το Κοσμοπόλιταν, το Elle ή το Marie
Claire, πέρα από  το ότι κατά καιρούς σχεδιάζουν διαγωνισμούς διηγήματος, ή 
επαναδιατυπώνουν με τα λόγια της κυριαρχίας τα γυναικεία σύμβολα, «διεκδικούσαν 

                                               
25 Αργυρώ Μαντόγλου, «Για να μη φοβάσαι τη Βιρτσίνια Γούλφ», περιοδικό Να ένα 
μήλο, τ.6, Ιούλιος 2005, σελ.113 - 118. Δες επίσης Αργυρώ Μαντόγλου, «Γυναικεία 
γραφή, γραφή της ανατροπής. Σημειώσεις για τη γυναικεία(;) γραφή», περιοδικό 
Στίγμα, τ.20, Ιούνιος 2006, σελ.78-80.
26 Δες Άννα Μιχοπούλου, «Τα πρώτα βήματα της φεμινιστικής θεωρίας στη Ελλάδα 
και το περιοδικό Σκούπα για το γυναικείο ζήτημα (1979-1981)» και Βεβετία Καντσά, 
«Η Λάβρυς:Συνοπτική παρουσίαση ενός ελληνικού λεσβιακού περιοδικού», 
περιοδικό Δίνη, τ.8, Αθήνα 1995-96, σελ.30-95.
27Όλγα Σελλά, «Γυναικείες σειρές:Λογοτεχνία, παραλογοτεχνία ή νεοφεμινισμός;», 
περιοδικό Διαβάζω, τ.395, Απρίλιος 1999, σελ53-55.
28 Τιτίκα Δημητρούλια, «Τα βιβλία είναι σήμερα γένους ..θηλυκού», εφ. Καθημερινή, 
Τέχνες και Γράμματα, 23/7/2006, σελ.1.



την οικονομικά ισχυρή και σεξουαλικά ανταγωνιστική αναγνώστρια».29 Η 
διαφοροποίηση των κοινωνιών, είτε στην περίπτωση που ο περιοδικός τύπος είναι 
όργανο πρωτοπορίας, είτε σ’ εκείνη που συντηρεί ιδεολογικές σχέσεις που ανάγονται 
στο πρόσφατο παρελθόν των κοινωνιών, συνοδεύεται από τα συμβολικά ονόματα των 
περιοδικών, τα οποία νοηματοδοτούν την υποκειμενικότητα. Ακόμα και τα ανδρικά 
περιοδικά όπως το Playboy ενσωματώνουν το γυναικείο φύλο/ γραφή ως 
αναπαράσταση της επιθυμίας, της σεξουαλικότητας και του γυναικείου λόγου, 
ζητώντας συνεργασίες από γυναίκες συγγραφείς. Ο «περιοδικός τύπος» κάτω απ’ 
αυτό το πρίσμα, αποτελεί γενικότερα ένα δείκτη για έρευνα της κοινωνικής 
διαφοροποίησης, ταξικής, πολιτισμικής ή έμφυλης.

Τελικά, αν η πρώτη περίοδος της μεταπολίτευσης αναφέρεται με τον ένα ή 
τον άλλο τρόπο στις γυναίκες, στις σχέσεις μαρξισμού/ φεμινισμού, η «δεύτερη» 
περίοδος της μεταπολίτευσης εξαιτίας της εισόδου του φιλελευθερισμού μετά το 
1989, του ρεύματος του διαφωτισμού/ εκσυγχρονισμού αλλά και της 
επεκτασιμότητας των δικαιωμάτων και των αξιών στους μετανάστες, γενικεύει την 
έννοια «άλλος» και τη προσφέρει εν γένει στους αναξιοπαθούντες. Τα γυναικεία 
περιοδικά που καταλαμβάνουν το χώρο της αντίστασης αναστέλλουν την έκδοση τους 
μετά το 1995 και τα γυναικεία βιβλιοπωλεία κλείνουν. Τα πολιτικά περιοδικά, αυτά 
που δεν κάνουν σαφή τον έμφυλο χαρακτήρα τους, είναι αυτά που σποραδικά 
συνεχίζουν τα αφιερώματά τους στις γυναίκες  και την πολιτική. Ένα τέτοιο 
παράδειγμα  είναι το περιοδικό Κοινωνία και Φύση, το οποίο στα πλαίσια του 
ανερχόμενου οικολογικού κινήματος (1987-1993), δημοσιεύει μια σειρά άρθρων στα 
πλαίσια ενός αφιερώματος για τις σχέσεις φεμινισμού και οικολογίας και συζητά 
τρόπους πολιτισμικής δημιουργίας των γυναικών30 και τα περιοδικά Σύγχρονα 
Θέματα και Στίγμα.

Το εγχείρημα της «γυναικείας γραφής» ταιριάζει στην απόκτηση της 
αυτογνωσίας με όρους ιμπεριαλισμού και αποικιοκρατίας, όροι που κατανοήθηκαν ως 
αντίθεση ντόπιου/ ξένου και στόχευαν στο ξεπέρασμα  του κενού ταυτότητας στο 
ερώτημα «ποιος/ ποια είμαι εγώ». Η παραδοσιακή ενασχόληση των ανδρών με τη 
πολιτική παραγνώριζε την εξουσία, με την φουκωική σημασία, του ιδιωτικού χώρου 
και των προσωπικών σχέσεων. Το σύνθημα που φαίνεται να καθοδηγεί τη γυναικεία 
γραφή είναι «Το προσωπικό να γίνει πολιτικό». Καίριο σημείο είναι ο μεταβολισμός 
της σχέσης φύσης και κατασκευής. Για την λογοτεχνική πρόσληψη και παραγωγή 
αυτό σημαίνει εκμετάλλευση πραγματολογικών και σημασιολογικών δεδομένων με 
έμφαση στο λυρισμό και την υποκειμενικότητα: όχι «πως είναι ο κόσμος» αλλά «πως 
προσλαμβάνεται και από ποια μάτια». Για τη λογοτεχνική θεωρία αυτό είναι το 
πρόβλημα της αναπαράστασης ή  το πώς μπορούμε να κάνουμε «πρόβλημα» την 
αναπαράσταση. Για τη φιλοσοφία πως μπορούμε να σκεφτούμε ως πρόβλημα τον 
Καρτέσιο και την διάκριση νου/ σώματος. Για την εκπαίδευση πως μπορούμε να 

                                               
29 Brian McNair, Η κουλτούρα του στριπτίζ, Σεξ, Μέσα Ενημέρωσης και ο 
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Αύγουστος 1993, σελ.13-186.



συσχετίσουμε την παιδαγωγική της τάξης με την παιδαγωγική της αυλής, την 
χρονική συνείδηση με τον χώρο και το σώμα. 
  Θα μπορούσε άραγε να συνοψιστεί η γυναικεία γραφή στην εκπαίδευση με 
βάση την λογοτεχνία που έχει γραφεί για ενήλικες αλλά και τους λογοτεχνικούς 
πειραματισμούς που έχουν γίνει; Πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε βασικές αρχές της 
«γυναικείας γραφής» στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, με ποιους στόχους και τι 
αναμενόμενα αποτελέσματα; Αν  για παράδειγμα η «γυναικεία γραφή» ως αισθητικά 
κείμενα δεν εκπροσωπείται ή υπό – εκπροσωπείται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 
πώς μπορούμε να εργαστούμε στην κατεύθυνση παραγωγής κειμένου από τα παιδιά 
και παραγωγής υποκειμενικότητας; Ιστορικά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση η 
πρώτη δράση, με την μορφή ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο «Αισθάνομαι –
Συναισθάνομαι – Εκφράζομαι»,31 υλοποιήθηκε το σχολικό έτος 2003/ 2004,  όπου 
πέντε συνεργαζόμενα σχολεία προχώρησαν στη δημιουργία εργαστηρίων γύρω από 
έννοιες όπως σώμα, σύνορα, χώρα. Μια δεύτερη αφορούσε την περίοδο 2007/8 με 
την ανάληψη ενός project στο 35ο ολοήμερο δημοτικό σχολείο Αθηνών.32

Ας δούμε μερικά χαρακτηριστικά που μπορούν να αναδειχτούν από τέτοιου 
είδους δράσεις. Η «γυναικεία γραφή» υποστηρίζει τη μητρική γλώσσα του παιδιού, 
ιχνηλατεί τα σύνορα – όρια των μεταβάσεων από τη μια χώρα στην άλλη, μιλά το 
σώμα του υποκείμενου και της μαμάς του. Το άκουσμά της και μόνο μπορεί να 
θορυβήσει τα παιδιά: τα αγόρια να την αμφισβητούν, τα κορίτσια να την 
υποστηρίζουν. Όταν η γλώσσα τίθεται με την μορφή αναπαράστασης της 
πραγματικότητας τότε η αφήγηση δεν έχει παρά μόνο νομιμοποιητικό περιεχόμενο. 
Όμως το να γράφεις «βαρέθηκα να πλένω πιάτα και να υπηρετώ όλους τους άλλους 
εκτός από τον εαυτό μου», να το αντιγράφεις με την μορφή παραγράφου και να  
ζητάς από το παιδί να το επεκτείνει για παράδειγμα  σε τρεις παραγράφους, εισάγεις 
μια έμφυλη διάσταση στη γραφή, η οποία προκαλεί αντιδράσεις, σχόλια, ερμηνείες 
ταυτοποιήσεις και από-ταυτοποιήσεις. Η επέκταση απλών έμφυλων προτάσεων είναι 
από μόνη της ικανή για την ανάδειξη της δυνατότητας της σκέψης του παιδιού για 
υπαγωγή του επόμενου στο προηγούμενο και ως εκ τούτου για την ανάπτυξη της 
κρίσης, της κριτικής δύναμης, αποτέλεσμα της οποίας είναι, σύμφωνα με τον Kant, η 
παραγωγή υποκειμενικότητας. Το συναίσθημα της βαριεστιμάρας, κύριο συναίσθημα 
πολλές φορές της καθημερινότητας, μπορεί να γίνει μετατρέψιμο σε ενδυνάμωση για 
την απόρριψη κάποιου τρόπου ζωής και αντικαταστάσιμο με τα πολιτικά 

                                               
31 Χριστιάνα Λαμπρινίδη, «Γυναικεία γραφή: όταν το νόημα είναι πολιτισμός και ο 
πολιτισμός είναι έμφυλος», στο Αισθάνομαι -Συναισθάνομαι – Εκφράζομαι (επιμέλεια 
Νίκος Ευσταθίου, Μπαλτάς Χαράλαμπος κα.), Αθήνα 2004, σελ. 77-134. Το 
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Διεύθυνση  Π.Ε Αθηνών, το Γραφείο Αγωγής Υγείας, το ΥΠΕΠΘ και τις 
συμπράττουσες σχολικές μονάδες τα 16Ο,35ο,37Ο,133ο και 150Ο Δημοτικά Σχολεία 
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32 Για περισσότερα δες Χαράλαμπος Μπαλτάς (επιμέλεια), Οι φιλίες των παιδιών, το 
εφημεροπεριοδικό της Β’ τάξης,35ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών τ.1, 10 Ιουνίου 
2008, Αθήνα – Εξάρχεια.   



συναισθήματα του ενθουσιασμού και του θάρρους, συναισθήματα της «γυναικείας 
γραφής». Σε μια άλλη περίπτωση, όπως για παράδειγμα όταν ομαδοποιείς έννοιες με 
τη μορφή αναδυόμενου project όπως η «φιλία» και το «φιλί» και τις κατευθύνεις 
στο φύλο [gender],  τότε έρχεται στην επιφάνεια με τη μορφή αναστοχασμού η σχέση 
αγοριών και κοριτσιών, η οποία ξεκινά στερεοτυπικά και αποδομείται μέσα από μια 
διαδικασία καταστροφής των αναγωγικών γενικεύσεων. Σ’ αυτή τη διαδικασία 
συμβάλει και από μόνη της η γραπτή γλώσσα καθώς οι έμφυλοι χαρακτηρισμοί 
αντιμετωπίζονται από τα παιδιά με βάση το φύλο τους ως δια-γραφή και 
αντικατάσταση μιας λέξης από μια άλλη, ως αναγραφή, αντιγραφή, εγ-γραφή ή 
καταγραφή επιθέτων, κατηγορούμενων και μετοχών. Η γραφή με την μορφή της 
εξωτερικότητας ή της δημοσιότητας αντιμετωπίζεται από τα παιδιά ως συμφωνία ή 
διαφωνία με το περιεχόμενό της και η κατάληξη είναι η αναμέτρησή τους με το 
«πραγματικό» που έχουν να αντιμετωπίσουν μπροστά τους, καθώς το πέρασμα από 
το ιδιωτικό στο δημόσιο τα φέρνει αντιμέτωπα με τον ναρκισσιστικό κόσμο τους και 
τα διχάζει.

Στόχος της προβληματικής που αναπτύχθηκε ήταν η διαπραγμάτευση, τα 
σύνορα και τα όρια των εννοιών που συσχετίζουν την παραγωγή της 
υποκειμενικότητας με την ανάγνωση και την γραφή. Όμως αυτοί οι πειραματισμοί δεν 
επιτρέπουν την γενίκευση κάποιων συμπερασμάτων για την «γυναικεία γραφή». 
Πολύ περισσότερο επειδή και το μέλλον της «γυναικείας γραφής», στο βαθμό που 
σήμερα δεν υποστηρίζεται θεωρητικά και μεθοδολογικά σαν τρόπος ανάγνωσης και 
γραφής, είναι αβέβαιο. Η αφήγηση και το κοινωνικό φύλο στην σχέση τους με την 
εκπαιδευτική διαδικασία  είναι υπό διαπραγμάτευση με τον ίδιο τρόπο που είναι οι 
ταυτότητες, οι ετερότητες, τα φύλα και οι εθνικότητες και ο γενικευμένος άλλος. 
Μια διαπραγμάτευση που αναζητά τους λογοτέχνες, τους εκπαιδευτικούς και τους 
θεωρητικούς της.     
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