
Η φεμινιστική παράδοση συνδιαλέγεται εδώ και δεκαετίες με τους χώρους της φιλοσοφίας και 
των επιστημών. Η σταδιακή εισχώρηση των φεμινιστικών Λόγων στην ακαδημαϊκή κοινότητα 
αντανακλάται σε κοινωνικά και πολιτικά αιτήματα που συνδέονταν άμεσα με διεκδικήσεις των 
φεμινιστικών κινημάτων της εκάστοτε περιόδου. Η χειραφετητική διάσταση αποτελεί αναπό-
σπαστο κομμάτι του πολιτικού της θεωρητικής σκέψης του φεμινισμού, όπως φανερώνεται 
τόσο στο επίπεδο της κοινωνίας, όσο και σε αυτό της ακαδημίας. Τα κρίσιμα ερωτήματα που 
προκύπτουν από τις φεμινιστικές παραδόσεις δεν αφορούν μόνο στα ίδια τα υποκείμενα της 
έρευνας, αλλά και στα μεθοδολογικά εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται. Η φεμινιστική σκέψη 
θέτει ερωτήματα, ασκεί κριτική, αμφισβητεί παραδοχές, προτείνει μεθοδολογίες και μετασχη-
ματισμούς, δίνει ορατότητα σε αφανή ή καταπιεσμένα υποκείμενα και, επαναπροσδιορίζει 
έννοιες, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζει τεράστια ποικιλία στο εσωτερικό της.

Επιστημονικοί κλάδοι, οι οποίοι παραδοσιακά απέκλειαν ή εξακολουθούν να αποκλείουν θηλυ-
κότητες (femininities) από τις πρακτικές τους, στάθηκαν η αιτία για τη λεγόμενη κριτική στον 
ανδροκεντρισμό στις επιστήμες. Η Helen Longino (1987) ασκώντας κριτική στις πρακτικές 
των επιστημών, αναρωτιέται κατά πόσο είναι εφικτό να υπάρξει μία φεμινιστική επιστήμη και 
εντοπίζει την απάντηση στη κοινωνική και πολιτική αλλαγή  εν γένει. Η Sandra Harding (1986) 
επίσης θέτει ένα σχετικό ερώτημα, το οποίο παραμένει επίκαιρο μέχρι σήμερα: «Είναι δυνατό 
να χρησιμοποιήσουμε για χειραφετητικούς σκοπούς επιστήμες, οι οποίες είναι φανερά τόσο 
στενά συνδεδεμένες με δυτικά, αστικά, και ανδρικά πρότυπα;». Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και 
στο χώρο της φιλοσοφίας, η οποία γίνεται αντιληπτή ως «λόγος ανδροκρατικός και θεωρητικά 
ηγεμονικός, που συγκροτεί ένα πεδίο αποκλεισμού»  και ο οποίος δέχεται επίσης κριτική ως 
κυρίαρχος υπερ-λόγος (Braidotti 2006).

Πέρα όμως από την κριτική διάσταση, η φεμινιστική θεωρία προτείνει καταφατικά πρακτικές και 
εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται πλέον στο πλαίσιο διεπιστημονικών προσεγγίσεων, εκτός 
των τειχών των σπουδών φύλου (gender studies). Αυτό συμβαίνει για παράδειγμα με την πε-
ρίφημη διάκριση μεταξύ βιολογικού και κοινωνικού φύλου, η οποία σήμερα είναι χρήσιμη σε μία 
σειρά από επιστημονικούς κλάδους (Oakley 1972). Ένα ακόμη παράδειγμα αποτελεί η θεωρία 
της διαθεματικότητας (intersectionality theory) (Crenshaw 1989), η οποία αποτελεί την «πιο 
σημαντική θεωρητική συνεισφορά που οι σπουδές φύλου, σε συνεργασία με άλλα σχετικά πεδία, 
έχουν κάνει ως τώρα» (McCall 2005)  και ταυτόχρονα πρόκειται για ένα πολύτιμο εργαλείο για 
τις νομικές σπουδές, τη θεωρία ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την κοινωνιολογία κοινωνικών κινημά-
των κ.ά. Άλλες συγγραφείς, όπως η Elisabeth Lloyd, επιχειρούν να παραθέσουν επιχειρήματα 

Είναι θεμιτό να ακολουθούμε μία φεμινιστική μεθοδολογία 
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For decades, the feminist tradition has been in a discussion with philosophy and the sciences. 
Feminist discourse slowly infiltrated the academic community whose interests started 
aligning with the demands of feminist movements. The feminist project has an inextricably 
emancipatory dimension which is showcased both academically and socially. The questions 
that the feminist project addresses are not solely about the subjects that are involved in the 
relevant research program, but they also concern the very methodology according to which 
this program operates. Feminist thought is a very rich and complicated domain. It addresses 
new questions, it challenges presuppositions, it advances new methodologies, it is concerned 
with the visibility of oppressed individuals, and it aims at the revision of entrenched concepts.

One of the main reasons for the emergence of the, so-called, critique of the male-centric 
account of science was the fact that many scientific disciplines exclude femininities. Helen 
Longino (1987) advances that line of thought and wonders whether a distinctively feminist 
science could involve social and political change. Sandra Harding (1986) addresses a similar 
question: “Is it possible to use the sciences for emancipatory practices insofar as they seem 
essentially intertwined with western, bourgeois, and predominantly male, projects?”. A similar 
worry is also raised concerning the discipline of philosophy which can be construed, as such, 
as a “male-centric and theoretically hegemonic and exclusionary” domain (Braidotti 2006).

Still, feminist theory has positive proposals. It proposes practices and tools which can be used 
in various interdisciplinary projects which are not, as such, purely a part of gender studies. 
For example, the distinction between biological and social gender is widely used in many 
scientific enterprises (Oakley 1972). Another example concerns the theory of intersectionality 
(Crenshaw 1989) which is used in the context of legal studies, the sociology of social and 
human rights movements, etc. In this sense, it is unsurprising that the notion of intersectionality 
is said to be “the most important theoretical contribution that women’s studies, in conjunction 
with related fields, has made so far” (McCall 2005). Additionally, other authors, like Elisabeth 
Lloyd, put forward a line of arguments in favor of the integration of feminist methodological 
tools with mainstream science and philosophy. This could be done by modifying the relevant 
normative constraints that are at play in these disciplines: for example, promoting critical 
thinking, openness in research and strengthening the plurality of its relevant criteria (Lloyd 
1997).

Should we adopt a feminist methodology in doing science 
and philosophy? - V.P
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υπέρ της ενσωμάτωσης φεμινιστικών μεθοδολογικών εργαλείων στη συμβατική φιλοσοφία και 
επιστήμη, εντοπίζοντας μία σειρά από οφέλη, όπως ο πολλαπλασιασμός των κριτηρίων, η κριτική 
σκέψη, καθώς και η ανοικτότητα (openness) και η ανεκτικότητα (Lloyd 1997). 

Σύμφωνα με τη Sandra Harding η σύγχρονη φιλοσοφία της επιστήμης διακρίνεται κυρίως σε 
τρεις κατευθύνσεις: τον φεμινιστικό εμπειρισμό (feminist empiricism), τη φεμινιστική σκοπιά 
(standpoint theory) και τον φεμινιστικό μεταμοντερνισμό (feminist postmodernism). Στο ιστορικής 
σημασίας έργο της «The Science Question in Feminism» χαρτογράφησε την ανερχόμενη τότε 
φεμινιστική τάση κριτικής στην επιστήμη, που στόχο είχε να προκαλέσει ένα «μετασχηματισμό 
στα ίδια τα θεμέλια της επιστήμης και της κουλτούρας» (Harding 1986). Παρά τις ετερόκλη-
τες παραδοχές μεταξύ των φεμινιστικών ρευμάτων μπορούν όλες να προσφέρουν, ασκώντας 
κριτική, ή/και επαναπροσδιορίζοντας τους όρους των σχετικών συζητήσεων.

Εξαιτίας, λοιπόν, των διαφοροποιήσεων και των αντιθέσεων στο ίδιο το εσωτερικό της φεμινι-
στικής παράδοσης, θα ήταν δύσκολο να διατυπωθεί μία γενικευμένη άποψη γύρω από αυτήν. 
Η σχετική συζήτηση αποκτά βάθος, παρά τις δυσκολίες της, όταν πραγματοποιείται με όρους 
πέρα από αυτούς του βιολογικού δίπολου «άνδρες–γυναίκες» και όταν πλέον η φεμινιστική 
προσέγγιση παύει να γίνεται αντιληπτή ως απλά ενοχλητική, αλλά θεωρείται σημαντική και 
απαραίτητη ως πολιτική πράξη, τόσο για τις επιστήμες, όσο και για τη φιλοσοφία. Κατ’ επέκτα-
ση, η φεμινιστική οπτική στοχεύει σε μία αντισεξιστική κριτική προσέγγιση όσον αφορά στους 
κλάδους που παράγουν γνώση ή διερωτώνται πάνω σε αυτή και με αυτόν τον τρόπο, ενώ 
υπενθυμίζει τη σύνδεση μεταξύ της βιωμένης εμπειρίας, της ταυτότητας των υποκειμένων και 
του προβλήματος της γνώσης και της επιστημονικής εγκυρότητας.
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In this sense, Sandra Harding distinguishes between three feminist traditions: feminist empiricism, 
feminist standpoint theory, and feminist post-modernism. In her seminal work “The Science 
Question in Feminism” she developed a feminist critique of contemporary science whose 
primary aim was to “challenge the intellectual and social foundations of scientific thought” 
(Harding 1986). Even though there are substantial differences between these traditions, it 
is clear that they can make valuable contributions to contemporary thought (by criticizing, 
challenging presuppositions, etc.).

For these reasons it is difficult to provide a unifying link between different feminist traditions. It 
is particularly important to make sure that feminist theory is not merely seen as “annoying” but, 
instead, as an integral and important component of contemporary science and philosophy. 
Even though feminist thought is closely linked with political action it can still have a role in 
philosophy and the sciences. In essence, its main objective is an anti-sexist critique towards 
every knowledge-producing domain, while also reminding us of the link between experience, 
the identity of subjects, and the problem knowledge and scientific validity.
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