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Η φεμινιστική «γνώση από θέση» ως κριτική επιτελεστικότητα του πολιτικού 

 

Περίληψη  

 

Οι πολιτικές και θεωρητικές αναζητήσεις της φεμινιστικής σκέψης και του 

φεμινιστικού κινήματος -όπως αυτό διαμορφώνεται σε διεθνικά συμφραζόμενα και 

στις διαθεματικές του συμμαχίες με κουίρ/queer και αντιρατσιστικά κινήματα- 

υπενθυμίζουν ότι η θεωρία είναι πολιτική: ότι η θεωρία, τουλάχιστον στη φεμινιστική 

της έκφανση, δεν ισοδυναμεί με πολιτική απονεύρωση ή παραίτηση, αλλά, αντίθετα, 

με πολιτική και πολιτισμική πράξη αναστοχασμού, συντροφικότητας και 

μετασχηματισμού. Η αποδόμηση της έμφυλης διχοτομικής οντολογίας –τόσο ως 

έκθεση των ιεραρχικών και κανονιστικών αξιώσεων που αυτή συνεπάγεται όσο και 

ως ανίχνευση των νέων πεδίων που ανοίγονται από την αμφισβήτηση των 

κατηγοριών της- είναι μια δυνάμει ανατρεπτική πολιτική πράξη.  

Το σύγχρονο υποκείμενο του φεμινιστικού πολιτικού φαντασιακού –αυτό το 

πολυσήμαντο και πρισματικό ‘εμείς’ της φεμινιστικής θεωρίας και πράξης- ορίζεται 

κριτικά στη βάση μιας επιστημολογικής, ηθικοπολιτικής και συναισθηματικής 

συσχέτισης με μια ιστορία του παρόντος που αρθρώνεται με όρους κριτικού 

αναστοχασμού, διαθεματικότητας και πολιτικής της θέσης. Αυτή την έμφυλη 

επιτελεστικότητα της προσωπικής αντωνυμίας ως πεδίου μάχης και σχέσεων 

εξουσίας κινητοποιεί η φεμινιστική θεωρία και πολιτική ως επεξεργασία του 

συλλογικού τραύματος, αλλά και της αγωνιστικής συντροφικότητας μπροστά στη 

θανάσιμη κανονικότητα της έμφυλης κυριαρχίας και των συνδέσεών της με την 

ομοφοβία, τον μισαναπηρισμό, το φυλετικό ρατσισμό και την οικονομική 

εκμετάλλευση.  
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