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Η ΦΩΝΗ 
ΤΩΝ
ΑΟΡΑΤΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Η δημοσιογράφος, φεμινίστρια και ακτιβίστρια 
Κάρολαϊν Κριάδο Πέρες μιλάει για το πώς οι 
γυναίκες απουσιάζουν εξ ορισμού από τις 
περισσότερες πτυχές της σύγχρονης ζωής.

ΑΠΟ ΤΗ
ΜΑΡΙΑΕΝΑ ΑΣΤΡΑ11ΕΛΛΟΥ

«Η αναπαράσταση του κόσμου, 
όπως και ο ίδιος ο κόσμος, είναι 
έργο των ανδρών τον περιγρά
φουν με τη δική τους οπτική, την 
οποία συγχέουν με την απόλυτη 
αλήθεια». Εκεί που θα νόμιζε κα
νείς ότι η Σιμόν ντε Μποβουάρ θα 
ακουγόταν γραφική σήμερα, έρ
χεται η Κάρολαϊν Κριάδο Πέρες 
να μας υπενθυμίσει την πικρή δι- 
αχρονικότητα της εν λόγω ρήσης. 
Οχι ότι δεν το διαπιστώνουμε κα
θημερινά στα μικρά και στα με
γάλα της ζωής, όμως στο βιβλίο 
«Αόρατες γυναίκες. Προκαταλή
ψεις και διακρίσεις σε έναν κό
σμο για άντρες» (εκδ. Μεταίχμιο) 
η βρετανίδα φεμινίστρια, ακτιβί- 
στρια και δημοσιογράφος παρα
θέτει έναν εντυπωσιακό αριθμό 
στοιχείων και απρόσμενων πα
ραδειγμάτων όπου παρατηρείται 
αυτή η ανισότητα. Οπως το ρίγος 
που αισθάνονται οι γυναίκες στα 
γραφεία, μια και η μέση θερμο
κρασία γραφείου καθιερώθηκε 
τη δεκαετία του ’60 με γνώμονα 
«τον μεταβολικό ρυθμό ηρεμίας 
του μέσου 40χρονου άνδρα, βά
ρους 70 κιλών», ενώ όπως γνωρί
ζουμε πλέον ο αντίστοιχος (ρυθ
μός) των νεαρών ενήλικων γυναι
κών είναι αρκετά πιο χαμηλός. 
Ή ότι η τεχνολογία για τη δημι
ουργία εγκεκριμένων ιατρικών 
συσκευών, όπως για παράδειγ
μα για τον έλεγχο της καρδια
κής ανεπάρκειας, δεν λαμβάνει 
υπόψη της το φύλο και έχει ως 
αποτέλεσμα τον (αόρατο) θάνα
το εκατοντάδων γυναικών. Για 
να μην πούμε ότι στις προδια
γραφές ασφαλείας των αυτοκι
νήτων δεν λαμβάνονται υπόψη οι 
διαστάσεις των γυναικείων σω
μάτων, ή ότι η Sin, η προσωπι
κή βοηθός τεχνητής νοημοσύνης 
που λάνσαρε η Apple, «μπορού
σε να βρει ιερόδουλες και προ
μηθευτές Βιάγκρα, αλλά όχι πα- 
ρόχους υπηρεσιών άμβλωσης. 
Η Sin μπορούσε να σε βοηθήσει 
εάν πάθαινες καρδιακή προσβο
λή, αλλά εάν της έλεγες ότι σε 
βίασαν, σου απαντούσε ότι δεν 
γνωρίζει τι εννοείς με το “με βί
ασαν”», όπως σημειώνει στο βι
βλίο της.
«Οι ζωές των ανδρών εκλαμβά
νονται ως αντιπροσωπευτικές του 
ανθρώπινου είδους σπς ειδήσεις, 
σιην επιστήμη, σιην οικονομία. 
Οι γυναίκες απουσιάζουν ηχηρά. 
Αυτό είναι το έμφυλο κενό δεδο
μένων» θα πει η Κριάδο Πέρες 
στο BHMAgazino με αφορμή την 
κυκλοφορία του βιβλίου της στα 
ελληνικά, λίγο αφότου απέσπασε 
το βραβείο καλύτερου επιστημον- 
κού βιβλίου 2019 από τη Βρετα
νική Royal Society.
Στο οποίο βιβλίο υποστηρίζει ότι 
το έμφυλο κενό δεδομένων και οι 
συνέπειές του δεν είναι πάντα κα
κόβουλο, αλλά αποτέλεσμα ενός 
τρόπου σκέψης την οποία χαρα
κτηρίζει μη σκέψη. Οχι απαραί
τητα πάντα μη ηθελημένη. «Στη

διάρκεια της έρευνάς μου ήρθα 
σε επαφή με πολλά παραδείγμα
τα όπου ο αποκλεισμός των γυ
ναικών γινόταν επίτηδες, για πα
ράδειγμα είναι κάτι που συνηθί
ζεται στην ιατρική έρευνα. Αλλά 
έστω και έτσι, θα έλεγα ότι ακό
μα και η εσκεμμένη παράλειψη 
απορρέει από την απουσία σκέ
ψης εξαιτίας της οποίας οι άν- 
δρες θεωρούνται το αντιπροσω
πευτικό είδος ανθρώπου γενικά. 
Λένε συχνά στην ιατρική έρευνα 
ότι οι γυναίκες είναι πολύ πε
ρίπλοκες για να τις πάρεις ως 
δείγμα αναφοράς. Αλλά δεν έχει 
και νόημα να λες ότι η μισή αν
θρωπότητα είναι πολύ περίπλο
κη - εκτός και αν δεν θεωρείς 
ότι οι γυναίκες συνιστούν τη μι- 
σή ανθρωπότητα. Εχει νόημα μό
νο αν νομίζεις ότι οι άνδρες μπο
ρούν να εκπροσωπούν και τις γυ
ναίκες. Αλλά δεν μπορούν. Οσο 
πιο πολύ ερευνούμε τις διαφο
ρές των δύο φύλων στην Ιατρι
κή, τόσο περισσότερο θα συνει
δητοποιούμε ότι το φύλο παίζει 
καθοριστικό ρόλο στο πώς αντι
δρούν τα σώματά μας στην αρ

ρώστια και στη θεραπεία και ότι 
το αποτέλεσμα τού να χρησιμο
ποιούμε τους άνδρες ως το μο
ναδικό δείγμα ανθρώπου θα ση
μαίνει ότι οι γυναίκες θα έχουν 
χειρότερη υγεία. Αν θέλουμε να 
ζούμε σε έναν λειτουργικό κό
σμο, πρέπει να βάλουμε και τις 
γυναίκες στο παιχνίδι».
Η Κριάδο Πέρες συνειδητο
ποίησε ότι υπήρχε αυτό το κε
νό όταν έκανε την έρευνα για το 
πρώτο της βιβλίο με τίτλο «Do 
It Like a Woman... and Change 
the World», στο οποίο συστήνει 
στο κοινό πρωτοπόρες γυναίκες 
της εποχής μας. Από την πρώτη 
γυναίκα που διέσχισε μόνη της 
την Ανταρκτική έως μία χειρί- 
στρια πολεμικού αεροσκάφους 
στο Αφγανιστάν.
Τότε ήταν που ήρθε σε επαφή 
με το έμφυλο κενό δεδομένων 
στην Ιατρική. «Ηταν σοκαριστικό 
ότι στον 21ο αιώνα οι γυναίκες 
έχουν χειρότερες υπηρεσίες υγεί
ας επειδή χρησιμοποιούμε τους 
άνδρες ως το μέτρο. Δεν μπορού
σα να πιστέψω ότι δεν ήταν ευρέ
ως γνωστό και ότι ο κόσμος δεν

μιλούσε για αυτό. Ξεκίνησα λοι
πόν να γράψω ένα άρθρο. Αρχισα 
όμως να βρίσκω όλο και περισ
σότερους τομείς όπου συμβαίνει 
αυτή η ανισότητα. Σκέφτηκα να 
κάνω μια σειρά από άρθρα. Τε
λικά κατέληξα ότι μόνο σε ένα 
βιβλίο θα μπορούσα να ασχολη
θώ με το θέμα εκτενώς. Μου πή
ρε τρία χρόνια να το γράψω, σαν 
να ήταν ένα διδακτορικό. Δυστυ
χώς όμως κανείς δεν με αποκα- 
λεί “Δόκτωρ”. Οχι ακόμη, του
λάχιστον...».

Η Εμα, η Μίλισεντ και 
ο αγώνας της Κάρολαϊν
Την Κάρολαϊν Κριάδο Πέρες την 
έχουν αποκαλέσει πολλά πράγμα
τα και όχι ιδιαίτερα κολακευτι
κά. Η ίδια έχει πέσει θύμα άγρι
ου διαδικτυακού bullying μέσω 
Twitter, καθώς έχει δεχθεί απει
λές για βιασμό αλλά και κατά της 
ζωής της. Και αυτό γιατί όταν η 
Τράπεζα της Αγγλίας ανακοίνω
σε το 2013 την πρόθεσή της να 
αντικαταστήσει τη μοναδική γυ
ναικεία ιστορική φιγούρα στα 
χαρτονομίσματά της, εκείνη της 
κοινωνικής μεταρρυθμίστριας 
Ελίζαμπεθ Φράι, με έναν ακόμη 
άνδρα, τον Γουίνστον Τσόρτσιλ, 
η Κριάδο Πέρες ηγήθηκε μιας δυ
ναμικής εκστρατείας ενανπον αυ
τής της κίνησης. Το αποτέλεσμα 
τελικά ήταν ότι «ο πατέρας της 
νίκης» κοσμεί το χαρτονόμισμα 
των 5 στερλινών και η μυθιστο- 
ριογράφος Τζέιν Οστεν βρέθηκε 
στο αντίστοιχο των 10. Εκείνη την 
εποχή, η Κάρολαϊν Κριάδο Πέ
ρες λάμβανε περί τα 50 απειλη
τικά μηνύματα την ώρα μαζί με 
γυναίκες που στήριζαν τον αγώ
να της, όπως για παράδειγμα η 
βουλευτής των Εργατικών Στέλα 
Κρίζι. Οπως συμβαίνει με τις αλυ
σιδωτές αντιδράσεις, η καμπά- 
νια που διοργάνωσαν άλλες γυ
ναίκες, όπως η δημοσιογράφος 
των «Times» Κέιτλιν Μόραν, είχε 
το αποτέλεσμα ότι οι χρήστες του 
Twitter στη Βρετανία μπορούν 
πλέον να αναφέρουν τα υβρι
στικά tweets που δέχονται με το 
πάτημα ενός κουμπιού. «Οι άν
δρες δέχονται επίθεση επειδή
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ΜεταιχΜίο

Το εξώφυλλο 
του
βραβευμένου 
βιβλίου 
της Κάρολαϊν 
Κριάδο Πέρες, 
το οποίο 
κυκλοφόρησε 
στα ελληνικά 
από τις εκδόσεις 
Μεταίχμιο.

λένε κάτι που δεν αρέσει σε κά
ποιους άλλους. Οι γυναίκες δέ
χονται επίθεση επειδή γίνονται 
ορατές. Πάντα ανησυχώ μήπως 
μου ξανασυμβεί κάτι τέτοιο, αλ
λά αισθανόμουν ότι το θέμα των 
“Αόρατων Γυναικών” είναι πολύ 
σημαντικό για να μην το δημο
σιοποιήσω μέσα από το βιβλίο 
μου. Και είχα εμπιστοσύνη στη 
βαρύτητα της έρευνάς μου προ- 
κετμένου ο κόσμος να εστιάσει 
στο πόσο σημαντικό είναι το θέ
μα και όχι στο να θέλει να μου 
επιτεθεί γι’ αυτό».
Η Κάρολαϊν Κριάδο Πέρες εί
χε ανέκαθεν ευαίσθητες κεραίες 
στην ανισότητα και στην αδικία. 
Κόρη ενός αργεντινού επιχειρη
ματία ο οποίος είναι CEO στην 
αλυσίδα σουπερμάρκετ Safeway 
και μιας αγγλίδας νοσοκόμας η 
οποία έχει δουλέψει σε πολλές 
αποστολές των Γ ιατρών χωρίς 
Σύνορα, έζησε σε αρκετές χώ
ρες προτού εγκατασταθεί με την 
οικογένειά της στη Βρετανία και 
φοιτήσει σε ένα καλό ιδιωτικό 
σχολείο όπου η κουλτούρα του 
bullying ήταν κραταιά. Δεν είχε 
υπάρξει ποτέ η εξεγερμένη φεμι
νίστρια που μπορεί να φαντάζε
ται κανείς, «πίστευα ότι οι φεμι
νίστριες είναι ντροπιαστικές» έχει 
δηλώσει, μέχρι που έπεσε στα χέ
ρια της το βιβλίο «Feminism and 
Linguistic Theory» της γλωσσολό
γου Ντέμπορα Κάμερον.
Από τότε έχει διανύσει πολύ δρό
μο και έχει καταφέρει πολλά μό
λις στα 35 της. Οπως για παρά
δειγμα να τοποθετηθεί το άγαλμα 
της σουφραζέτας Μίλισεντ Φό- 
σετ στην πλατεία μπροστά από το 
Βρετανικό Κοινοβούλιο στο Λον
δίνο το 2018. Κοινώς το πρώτο 
άγαλμα γυναίκας ανάμεσα στα 
έντεκα ήδη υπάρχοντα των επι
φανών ανδρών (Τσόρτσιλ, Γκά
να, Μοντέλα, Λίνκολν, Ντισρα- 
έλι κ.ά.). Ωστόσο, αυτό που σκέ
φτεται κανείς είναι τι μπορεί να 
γίνει επί της ουσίας με το έμφυ
λο κενό δεδομένων πέρα από 
τις κινήσεις ύψιστου συμβολι
σμού. «Το πρώτο βήμα είναι να 
αναγνωρίσουμε ότι έχουμε πρό
βλημα - και έχουμε ακόμη πολύ 
δρόμο να διανύσουμε προς αυτή 
την κατεύθυνση. Επειτα, πρέπει 
να ρυθμίσουμε τη ζωή σε όλους 
τους τομείς κατά τέτοιον τρόπο 
ώστε να θεωρούνται αντιπροσω
πευτικά τα δεδομένα που προέρ
χονται και από τα δύο φύλα και 
όχι μόνο από το ένα. Τέλος, πρέ
πει να συνειδητοποιήσουμε ότι η 
εκπροσώπηση και των δύο φύ
λων στους εργασιακούς χώρους 
δεν είναι απλώς άλλο ένα μπο- 
ξάκι στο οποίο θα βάλουμε ένα 
τικ, αλλά αποτελεί μια θεμελιώ
δη πρακτική για τη συλλογή των 
σωστών δεδομένων, τα οποία με 
τη σειρά τους πρέπει να αξιολο
γούνται κατάλληλα. Μια ομοιογε
νής ομάδα θα έχει κενά στις γνώ
σεις της, οπότε η εκπροσώπηση 
όλων είναι καθοριστική προκει- 
μένου να τελειώνουμε με την αν
δρική μεροληψία».
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