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Η 
υπόθεση Central Park Five το 1989 είχε να κά-
νει με τον αποτρόπαιο βιασμό της 28χρονης 
λευκής γυναίκας, Trisha Meili, και την επακό-
λουθη φυλάκιση πέντε αθώων, μαύρων εφή-

βων που έτυχαν να βρίσκονται στο πάρκο την ώρα που 
διαπράχθηκε το έγκλημα. H επίθεση στην Meili έλαβε 
χώρα το βράδυ της 19ης Απριλίου στο Central Park της 
Νέας Υόρκης. Την ίδια ώρα, σε άλλο σημείο του πάρ-
κου, κυκλοφορούσε μια μεγάλη παρέα νεαρών μαύ-
ρων που χαζολογούσε παρενοχλώντας περαστικούς 
ποδηλάτες και ρίχνοντας πέτρες σε αμάξια. Η αστυνο-
μία έσυρε δέκα νεαρούς από την παρέα στο τμήμα για 
τις ταραχές, και αποφάσισε να τους κρατήσει ως υπό-
πτους για το βιασμό. Πέντε από αυτούς, όλοι ανήλικοι, 
κρατήθηκαν στο τμήμα για ανάκριση χωρίς την πα-
ρουσία δικηγόρου ή γονέα. Κοντά 30 ώρες αργότερα, 
νηστικοί, άυπνοι, έχοντας υποστεί σωματική και ψυχο-
λογική βία από την αστυνομία, αναγκάστηκαν να ομο-
λογήσουν ότι συμμετείχαν στον βιασμό.1

Τις επόμενες εβδομάδες και οι πέντε έφηβοι α-
πέσυραν τις ομολογίες τους, δηλώνοντας αθώοι. Για 
κακή τους τύχη, το ίδιο το θύμα δεν μπορούσε να α-
ναγνωρίσει τον δράστη λόγω απώλειας μνήμης. Δεν 
υπήρχαν άλλα πειστήρια για την ενοχή τους πέρα από 
τις πρώτες τους ομολογίες και απολύτως κανένα στοι-
χείο που να τους έδενε με το έγκλημα. Παρόλα αυτά, 
καταδικάστηκαν και οι πέντε για το βιασμό, σε 5-15 
χρόνια φυλάκισης. Το 2002, εικοσιτρία χρόνια αργότε-
ρα, ο κατα συρροή βιαστής Matis Reyes, ήδη φυλακι-
σμένος ισόβια για φόνο, ομολόγησε το έγκλημα του 
ενάντια στη Meili, αναγκάζοντας το κράτος να απο-
σύρει όλες τις κατηγορίες για τους πέντε και να τους 
αποφυλακίσει.

Στην υπόθεση Central Park Five βλέπουμε πώς ο βι-
ασμός μιας γυναίκας, εν μέσω βίαιων κρατικών χειρι-
σμών, γίνεται αφορμή για την εγκληματοποίηση της 
μαύρης κοινότητας. Η υπόθεση ενσαρκώνει πλήρως 
τον μύθο του μαύρου βιαστή που μας περιγράφει η 
Angela Davis στο Φύλο, Φυλή, Τάξη-- το πώς δηλαδή ι-
στορικά έχουν στηθεί σκευωρίες γύρω από τον βιασμό 
με σκοπό την υποκίνηση ρατσιστικών επιθέσεων.

Για την κατασκευή της εικόνας μιας υπερβίαιας, 
σεξουαλικά αποκλίνουσας μαύρης νεολαίας που κα-
ταβάλλεται απο ζωώδη εγκληματικά ένστικτα ευθύ-
νονται προφανώς τα αμερικανικά μίντια που έκαναν 
λόγο για “αγέλη λύκων,” “αγριεμένων πιτσιρικάδων” 
για “τη λευκή γυναίκα-θήραμα.” Η υπόθεση αυτή ήταν 
από τα πιο δημοσιοποιημένα εγκλήματα της δεκαετί-
ας.2  Περιττό να πούμε ότι την περίοδο που ο βιασμός 
της Meili αποτέλεσε πρώτη είδηση στον νεοϋορκέζικο 
τύπο, είχαν καταγγελθεί 28 βιασμοί ή απόπειρες βια-
σμών σε βάρος μαύρων και λατίνων γυναικών.3

Ας δούμε όμως και το ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο 
εκτυλίσσεται ο πανικός γύρω από την μαύρη νεολαία 
της εργατικής τάξης. Η Νέα Υόρκη το 1989 βρισκόταν 
στον απόηχο της καπιταλιστικής κρίσης της δεκαετίας 

του 1970 και της καταστολής των κοινωνικών κινημά-
των. Η δεκαετία του 1980 χαρακτηρίστηκε από την α-
ποβιομηχάνιση της πόλης και τη στροφή στον τριτο-
γενή τομέα, την επίθεση στους μισθούς, την εντατικο-
ποίηση της εργασίας, την άνοδο της φτώχειας και την 
εξάπλωση του κρακ στις μαύρες γειτονιές. Κατά έναν 
τρόπο, ο βιασμός της Meili παρουσιάστηκε ως επακό-
λουθο των κοινωνικών δεινών της μαύρης κοινότητας.

Το αφήγημα που αναπαρήγαγαν τα μίντια για την 
υπόθεση εξέφραζε τα συμφέροντα συντηρητικών πο-
λιτικών και επιχειρηματιών στο κλάδο των ακινήτων, 
οι οποίοι απέβλεπαν στον εξευγενισμό της περιοχής 
του Μανχάταν και την περαιτέρω υποβάθμιση των ι-
στορικά μαύρων γειτονιών όπως το Χάρλεμ. Ένας από 
αυτούς τους μεγιστάνες, καλή ώρα, ήταν ο τωρινός 
πρόεδρος των ΗΠΑ, μεταξύ άλλων και μισογύνης-βι-
αστής, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πλήρωσε 85.000 δο-
λάρια σε τέσσερις εφημερίδες για να δημοσιεύσουν 
μια καταχώριση, στην οποία υποστήριζε την επανα-
φορά της θανατικής ποινής με αφορμή το φερόμενο 
έγκλημα των πέντε εφήβων στο Central Park.4

Παραθέτουμε το εν λόγω κείμενο του Τράμπ στην 
επόμενη σελίδα, όπου επιστρατεύεται μια γλώσσα 
που μας είναι αρκετά οικεία δεδομένης της τρέχουσας 
αστυνομικής εκστρατείας του ελληνικού κράτους ενά-
ντια στα  "εγκληματικά" στοιχεία της πόλης.  Θα ήταν 
λάθος να διαβαστεί το κείμενο αυτό ως παραλήρημα 
ενός τρελού φασίστα. Το κείμενο ακολουθεί μια ξεκά-
θαρη πολιτική γραμμή, απολύτως συμβατή με το δόγ-
μα της μηδενικής ανοχής που είχε υιοθετηθεί ήδη από 
τις αρχές της δεκαετίας του 1980.

Στο κείμενο του Τραμπ εκφράζεται πρωτίστως η 
άποψη ότι υπάρχουν άνθρωποι, που στην προκειμέ-
νη περίπτωση είναι αναγνωρίσιμοι με βάση το χρώμα 
του δέρματός τους, οι οποίοι θα διαπράττουν εγκλή-
ματα όσο το κράτος δεν τους δαμάζει. Υπάρχει δηλα-
δή στην κοινωνία μια μερίδα ανθρώπων των οποίων ο 
θάνατος θα εξασφάλιζε τη ζώη των υπόλοιπων "πολι-
τισμένων" πολιτών.  Ο Τραμπ, για να υποστηρίξει την 
επαναφορά της θανατικής ποινής, περιγράφει την Νέα 
Υόρκη ως εμπόλεμη ζώνη όπου βιώνει κανείς “την α-
πόλυτη κατάρρευση της ζωής όπως τη ξέραμε.”  Έτσι, 
προφασιζόμενος την κατάσταση έκτακτης ανάγκης, 
τονίζει ότι οι πολιτικές ελευθερίες θα πρέπει να παρα-
καμθούν υπέρ των δυνάμεων καταστολής και στο ό-
νομα της ασφάλειας. 

Να επισημάνουμε ότι καθόλη την έκταση αυτού 
του κατάπτυστου κειμένου υπερισχύει ο συναισθημα-
τισμός στο ύφος: η νοσταλγία για μια φανταστική πα-
ρελθοντική εποχή όπου επικρατούσε η ασφάλεια, το 
απέραντο μίσος για τα εγκληματικά στοιχεία, η επιθυ-
μία για εκδίκηση και τιμωρία. Ο συναισθηματισμός αυ-
τός έρχεται να πατάξει κάθε ίχνος λογικής, νηφαλιότη-
τας και απόπειρας πολιτικής ανάλυσης, καθώς ο συγ-
γραφέας επαναλαμβάνει με υπερβάλλοντα ζήλο το 
πόσο ο ίδιος δεν ενδιαφέρεται να κατανοήσει...

Η καταχώριση του Τραμπ, όπως δημοσιεύτηκε σε εφημερίδες 
της Νέας Υόρκης την 1η Μαΐου του 1989.

η υπόθεση  
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Τ
ι έχει πάθει η Πόλη μας τα τελευταία δέκα χρόνια; Τι έχει απογίνει η τάξη και 
η ασφάλεια, ο αστυνομικός της γειτονιάς που όλοι εμπιστευόμασταν και 
στον οποίο εναποθέταμε την ευθύνη της ασφάλειας του σπιτιού και της οι-
κογενείας μας, τον αστυνομικό που είχε τη δύναμη βάση του νόμου να μας 

βοηθήσει όταν βρισκόμασταν σε κίνδυνο, να μας φυλάξει από αυτούς που τρέφο-
νται από τις ζωές αθώων ανθρώπων για την εκπλήρωση μιας στρεβλής εσωτερικής 
τους ανάγκης. Τι έχει απογίνει ο σεβασμός στις Αρχές, ο φόβος για τα αντίποινα των 
δικαστηρίων, της κοινωνίας και της αστυνομίας σε όλους αυτούς που παραβιάζουν 
το νόμο και άσκοπα καταπατούν τα δικαιώματα των άλλων; Αυτό που έχει συμβεί εί-
ναι η απόλυτη κατάρρευση της ζωής όπως την ξέραμε. 

Πολλές οικογένειες στη Νέα Υόρκη —Λευκών, Μαύρων, Λατίνων, Ασιατών— έ-
χουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν την απόλαυση μιας ανέμελης βόλτας στο πάρ-
κο το σούρουπο, τη σαββατιάτικη επίσκεψη στην παιδική χαρά με την οικογένεια, 
την ποδηλατάδα τα ξημερώματα, ή το απλό καθισιό στα σκαλιά —τα έχουν εγκατα-
λείψει όλα αυτά λες και έχουν πιαστεί όμηροι σε έναν κόσμο που κυβερνάται από 
το νόμο του δρόμου, όπου περιπλανώμενες συμμορίες άγριων εγκληματιών περι-
φέρονται στις γειτονιές μας, απευθύνοντας ένα μοχθηρό είδος διεστραμμένου μί-
σους απέναντι σε οποιονδήποτε συναντήσουν. Σε ποιο σημείο περάσαμε το όριο 
από την καλή και ευγενή αναζήτηση των γνήσιων ελευθεριών του πολίτη στη πα-
ράτολμη και επικίνδυνα ανεκτική ατμόσφαιρα που επιτρέπει σε εγκληματίες κάθε 
ηλικίας να ξυλοκοπούν και να βιάζουν μια απροστάτευτη γυναίκα και μετά να γελά-
νε με την απελπισία της οικογένειάς της; Και γιατί γελάνε; Γελάνε επειδή γνωρίζουν 
ότι σύντομα, πολύ σύντομα, θα επιστρέψουν στους δρόμους για να βιάσουν, να α-
κρωτηριάσουν και να σκοτώσουν ακόμα μια φορά –χωρίς να έρθουν αντιμέτωποι 
με κάποιο σπουδαίο ατομικό ρίσκο. 

Ο δήμαρχος Koch έχει δηλώσει ότι το μίσος και η κακοβουλία θα πρέπει να α-
φαιρεθούν από την καρδιά μας.  Δεν το νομίζω. Εγώ θέλω να μισώ αυτούς τους λη-
στές και δολοφόνους. Θα έπρεπε να τους αναγκάσουμε να υποφέρουν και όταν δο-
λοφονούν, θα έπρεπε να εκτελούνται για το έγκλημά τους. Πρέπει να αποτελέσουν 
παράδειγμα έτσι ώστε οι άλλοι να το σκεφτούν καλά προτού διαπράξουν κάποιο έ-
γκλημα ή κάποια πράξη βίας. Ναι, δήμαρχε Koch, θέλω να μισώ αυτούς τους δολο-
φόνους και πάντα θα τους μισώ. Δεν με ενδιαφέρει να τους ψυχαναλύσω ή να τους 
καταλάβω, με ενδιαφέρει να τους τιμωρήσω. Αν η τιμωρία είναι ισχυρή, οι επιθέσεις 
σε αθώους ανθρώπους θα σταματήσουν. Πρόσφατα παρακολούθησα μια εκπομπή 
που προσπαθούσε να εξηγήσει «την οργή αυτών των νεαρών ανδρών». Δεν με ενδι-
αφέρει πια να κατανοήσω την οργή τους. Θέλω να κατανοήσουν τη δική μας οργή. 
Θέλω να φοβηθούν.

Πως μπορεί η εξαίρετη κοινωνία μας να ανέχεται τη συνεχόμενη αποκτήνωση 
των πολιτών της από διαταραγμένους απροσάρμοστους; Θα πρέπει να γίνει ξεκά-
θαρο στους εγκληματίες ότι ΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝ ΤΗ ΣΤΙΓ-
ΜΗ ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΣ!

Μια φορά όταν ήμουν νέος είχα καθίσει σε μια ταβέρνα με τον πατέρα μου και 
είδα δυο νεαρούς νταήδες να βρίζουν και να απειλούν μια πολύ φοβισμένη σερβι-
τόρα. Δύο αστυνομικοί ήρθαν τρέχοντας, σήκωσαν τους αλήτες και τους πέταξαν 
έξω προειδοποιώντας τους να μην προκαλέσουν ξανά μπελάδες. Μου λείπει αυτή η 
αίσθηση της ασφάλειας στη Νέα Υόρκη. 

Ας επιτρέψουμε στους πολιτικούς να επιστρέψουν στα αστυνομικά μας τμή-
ματα την εξουσία να μας κρατήσουν ασφαλείς. Να τους απαλλάξουμε από το 
γνωστό τροπάρι περί «αστυνομικής βαναυσότητας» που ξεστομίζει ο κάθε μι-
κροεγκληματίας αμέσως σε κάθε αστυνομικό υπάλληλο που έχει διακινδυνέ-
ψει τη δική του/της ζωή για να σώσει αυτή κάποιου άλλου. Πρέπει να σταμα-
τήσουμε να κανακεύουμε τον εγκληματικό πληθυσμό αυτής της πόλης. Δώ-
στε τη Νέα Υόρκη πίσω στους πολίτες της που έχουν κερδίσει το δικαίωμα να εί-
ναι Νεοϋορκέζοι. Στείλτε ένα δυνατό και ξεκάθαρο μήνυμα σε αυτούς που 
θα δολοφονούσαν τους συμπολίτες μας και τρομοκρατούν τη Νέα Υόρκη.  
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΘΑΝΑΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΑΣ! 

Δημοσιεύματα των εφημερίδων της εποχής για την υπόθεση "Central Park 5".

Οι «Πέντε» ξανά στις εφημερίδες μετά την αποφυλακισή τους.

Το κείμενο που ακολουθεί γράφτηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ και 

δημοσιεύτηκε την 1η Μαΐου 1989 στις εφημερίδες New York Times, Daily 

News, New York Post και New York Newsday. 

επαναφορά της θανατικής  
ποινής και της αστυνομίας μας!
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