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“Για πολλά νεαρά άτομα της χώρας μας, η εμπειρία του πανεπιστημίου δεν εξελίσ-
σεται όπως θα έπρεπε. 

Μια στις πέντε γυναίκες κακοποιείται σεξουαλικά την περίοδο που φοιτά στο πα-
νεπιστήμιο. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, αυτό συμβαίνει κατά τη διάρκεια 
του πρώτου ή του δεύτερου έτους φοίτησής της και σε ποσοστό 75-80% ο επιτιθέ-
μενος είναι γνωστός, συμμαθητής, φίλος, ή (πρώην)σύντροφος. Πολλές φοιτήτρι-

ες έχουν υποστεί αυτό που ονομάζεται “κακοποίηση σε κατάσταση ανικανότητας”: 
έχουν κακοποιηθεί σεξουαλικά ενώ βρίσκονταν υπό την επήρρεια ναρκωτικών, αλ-

κοόλ, λιπόθυμες ή σε άλλη κατάσταση ανικανότητας1”. 

Μ
ε τα παραπάνω λόγια, τον περασμένο Απρίλη, η νεοσύστατη Ομάδα Ερ-
γασίας του Λευκού Οίκου για την Προστασία των Φοιτητών από την Σεξου-
αλική Κακοποίηση, εισήγαγε το θέμα ενασχόλησής της, εξαγγέλλοντας 
πως αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Πράγματι, οι βιασμοί 

στα πανεπιστήμια βρίσκονται στο προσκήνιο της επικαιρότητας τους τελευταίους μή-
νες στις ήπα, όπου όλο και περισσότερα περιστατικά “βλέπουν το φως” της δημοσιό-
τητας, αλλά κυρίως, όλο και πιο επιτακτικά τίθενται τα ερωτήματα -και διατυπώνονται 
οι απαντήσεις- πάνω σε βασικές πτυχές της υπόθεσης: “Σε τι είδους πανεπιστημιακό 
περιβάλλον σπουδάζουν τα παιδιά μας;” “Ποιες άλλες δραστηριότητες περιλαμβάνει η 
φοιτητική τους ζωή πέρα από την προετοιμασία για καριέρα;” “Κι αν η σεξουαλική βία 
είναι μία από αυτές, ποιοι/ποιες/τι φταίει γι’ αυτό;” Αυτή τη δημόσια συζήτηση θα πα-
ρακολουθήσουμε στο κείμενο αυτό. Και θα επικεντρωθούμε στον τρόπο που το φύλο, 
η φυλή και η τάξη των υποκειμένων που εμπλέκονται στην υπόθεση, αποτυπώνονται 
στους κυρίαρχους λόγους που αρθρώθηκαν στο πλαίσιο της συζήτησης αυτής. 

Είχαμε μείνει όμως στην αμερικάνικη κυβέρνηση. Ναι, αυτή στάθηκε αντάξια 
του χρέους της, δημοσιοποιώντας την περασμένη πρωτομαγιά τη λίστα 55 πανε-
πιστημίων που βρίσκονται υπό έρευνα για “κακοδιαχείριση” “υποθέσεων σεξουα-
λικής βίας  ή  καταγγελιών παρενόχλησης2” -μεταξύ αυτών και τρία από τα περιβόη-
τα για τον ελιτισμό τους Άϊβι Λιγκ πανεπιστήμια: το Χάρβαρντ, το Πρίνστον και το 
Ντάρμουθ. Οι διοικήσεις των πανεπιστημίων ανησυχούν με τη σειρά τους: από 
τη μια, για τη δυσφήμιση, που μπορεί να τους προκαλέσει απώλεια (λέμε τώρα) 
πελατών και χορηγών. Προσπαθούν λοιπόν να μαζέψουν όπως όπως τα άπλυ-
τα των αδελφοτήτων (των σεξιστικών κλαμπ που αποτελούν την πιο περιζήτη-
τη και “διακεκριμένη” μορφή κοινωνικοποίησης των αντρών φοιτητών στις ηπα) 
και τις... δημόσιες εκφάνσεις των αρρενωπών συνηθειών των τιμημένων αθλη-
τών τους.  Από την άλλη, για το πώς θα κρατήσουν ευχαριστημένα τα καμάρια 
τους, δηλαδή...τους πελάτες τους, που φέρνουν στα πανεπιστήμια εκατομμύρια 
δολάρια από πρωταθλήματα και μέγα-χορηγούς που σπονσοράρουν τις αθλη-
τικές ομάδες. Μπέρδεμα ε; Γι’ αυτό σπρώχνουν ό, τι μπορούν κάτω από το χαλί, 
αποθαρρύνοντας (ή υποτιμώντας ή προσβάλλοντας) τις φοιτήτριες όταν καταγ-
γέλουν τον βιασμό τους, αλλά και καμουφλάροντας την ίδια την πράξη, αντικαθι-

στώντας τη λέξη “βιασμός” με τον ευφημισμό “μη συναινετικό σεξ” στους κανο-
νισμούς τους -μη τυχόν και μείνει ρετσινιά σε κανένα πολλά υποσχόμενο αγορά-
κι. Πράγματι, η “κρίση” ή “επιδημία σεξουαλικής κακοποίησης” στα αμερικάνικα 
πανεπιστήμια, όπως την χαρακτηρίζουν τα μίντια με την αγαπημένη τους φρασε-
ολογία, δεν επιδέχεται μια απλή λύση. Γιατί οι επιτιθέμενοι δεν είναι ούτε μαύροι 
στο Μιζούροι, ούτε Μεξικανοί εργάτες, αλλά βρίσκονται στον αντίποδα αυτών 
των υποκειμένων: είναι αυριανά στελέχη, think tank, αφεντικά. Είναι λοιπόν δυ-
νατόν να είναι (και) βιαστές; Θα μπορούσαν ποτέ να σταθούν...ισότιμα απέναντι 
στον “μαύρο βιαστή,” του οποίου ο μύθος αποτελεί θεμελιώδες συστατικό του 
ρατσισμού της αμερικανικής κοινωνίας από την εποχή της δουλείας μέχρι σήμε-
ρα3; Ξεκινώντας από το προφίλ των βιαστών, συναντάμε έναν πρώτο -προφανή 
αλλά όχι και αυτονόητο- λόγο να παρακολουθήσει καμιά την υπόθεση των βια-
σμών στα πανεπιστήμια των ηπα, με τον τρόπο που περιγράψαμε παραπάνω: ως 
ένα επίκαιρο παράδειγμα όπου το φύλο, η φυλή και η τάξη διαμορφώνουν τους 
όρους διεξαγωγής της δημόσιας συζήτησης για τον βιασμό. 

Ας στρέψουμε τώρα την προσοχή μας στις γυναίκες. Και συγκεκριμένα, στους σύγ-
χρονους κυρίαρχους λόγους για τη γυναικεία σεξουαλικότητα οι οποίοι  αρθρώθηκαν 
με αφορμή την υπόθεση αυτή. Οι λόγοι αυτοί επιβεβαιώνουν κατά τη γνώμη μας κά-
ποιες βασικές παραδοχές, οι οποίες αφορούν την κοινωνική πραγματικότητα των γυ-
ναικών: αφενός, το γεγονός ότι η εποχή μας αποτελεί ιστορικό προϊόν της διαδικασί-
ας αφομοίωσης των προταγμάτων του φεμινιστικού κινήματος των 60’s-70’s.  Έτσι, η 
ριζοσπαστική (και σκανδαλώδης για τη λευκή μεσοαστική πουριτανική ηθική) ορα-
τότητα της γυναικείας σεξουαλικής απόλαυσης, την οποία διεκδίκησαν οι φεμινίστρι-
ες, “αντικαταστάθηκε από την αδιάκριτη σεξουαλικοποίηση των πάντων: της διαφήμισης, 
των mainstream τεχνών, του κώδικα με βάση τον οποίο κάποιος ή κάποια μπορούσε να 
υπάρξει στην παρέα ή την ερωτική σχέση.4” Αφετέρου, το γεγονός ότι πλάι στο μεταφε-
μινιστικό lifestyle που “αποδέχτηκε” τις γυναίκες ως σεξουαλικά ενεργές, αναπτύχθη-
κε και η αντεπίθεση στα φεμινιστικά κεκτημένα: η ανάδυση της νέας θρησκευτικής δε-
ξιάς, ομάδων “υπεράσπισης των δικαιωμάτων των αντρών” και κινήσεων ενάντια στο 
δικαίωμα της έκτρωσης και της αντισύλληψης και υπέρ της διατήρησης της “παρθενί-
ας” των νεαρών γυναικών μέχρι τον γάμο, αποτελεί πλέον κάθε άλλο παρά μειοψηφικό 
φαινόμενο, τόσο στις ηπα, όσο και στην ευρώπη. Οι δυο παραπάνω ιστορικές τάσεις 
μπορεί να φαίνονται με μια πρώτη ματιά αντιτιθέμενες, συμπληρώνουν όμως μια χαρά 
η μία την άλλη: “την ίδια στιγμή που η ποπ κουλτούρα έχει κορεστεί όσο ποτέ από σεξου-
αλικές εικόνες, η σεξουαλικότητα διαπομπεύεται ως βρώμικη, ανήθικη, ακόμα και θανατη-
φόρα.5” Τοποθετώντας ως επίκεντρο της γυναικείας υπόστασης τη σεξουαλικότητα, οι 
φορείς του σεξισμού (από τα μίντια μέχρι τα αντιφεμινιστικά think tank), κατασκευά-
ζουν τα σύγχρονα κανονιστικά πρότυπα της θηλυκότητας. Σύμφωνα μ’ αυτά, η επιτομή 
του θηλυκού ιδεώδους είναι η “επιθυμητή παρθένα, η οποία είναι σέξυ, αλλά όχι σεξουα-
λική. Είναι νέα, λευκή και αδύνατη. Είναι μαζορέτα, baby-sitter· είναι προσιτή και πρόθυμη 
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να προσφέρει ευχαρίστηση (ας θυμηθούμε κι εκείνη την ηθική της παθητικότητας!).[...].Οι 
έγχρωμες γυναίκες, οι γυναίκες κατώτερων ταξικών στρωμάτων και οι μετανάστριες- αυ-
τές είναι γυναίκες που δεν θεωρούνται άξιες να τοποθετηθούν σε βάθρο.�” Ανάλογα λοι-
πόν με το πού στέκεται κάθε γυναίκα σε σχέση με το ιδεατό της “καθαρής” θηλυκότη-
τας, η σεξουαλικότητά της είναι άξια προστασίας ή δαιμονοποίησης. Η υπόθεση των 
βιασμών στα αμερικανικά πανεπιστήμια αποτελεί ένα τέτοιο παράδειγμα: του πώς δη-
λαδή οι κυρίαρχες αφηγήσεις για το φύλο, τη φυλή, την τάξη και τη σεξουαλική συμπε-
ριφορά των γυναικών, καθορίζουν το αν αναγνωρίζεται, πώς νοηματοδοτείται και εν 
τέλει πώς νομιμοποιείται κοινωνικά η σεξουαλική βία εναντίον τους. 

Δύο είναι τα σημαντικά για μας ερωτήματα, γύρω από τα οποία περιστρέφεται η 
δημόσια συζήτηση που αφορά την επικαιρότητα του βιασμού στις ήπα: πρώτον, υφί-
σταται μια κουλτούρα του βιασμού, ή ο βιασμός διαπράττεται από έναν περιορισμένο 
αριθμό επιθετικών αντρών; Δεύτερον, αποτελεί ο βιασμός ένα ξεκάθαρα προσδιορί-
σιμο έγκλημα, ή υπάρχουν γκρίζες περιοχές στις σεξουαλικές σχέσεις, οι οποίες αψη-
φούν την εύκολη κατηγοριοποίηση ως συναινετικές ή μη συναινετικές;

Ο μύθος του “μαύρου βιαστή” και οι βιαστές που δεν πρέπει -με τίποτα- να 

είναι άντρες καθημερινοί.
Ας ακολουθήσουμε λοιπόν κι εμείς τη συζήτηση για το θέμα, με βάση τα παραπάνω 
ερωτήματα. Και ξεκινώντας από μια σύντομη ιστορία (και σημειωτέον, τη μία -για την 
ώρα- πτυχή αυτής της ιστορίας) της ίδιας της έννοιας της “κουλτούρας του βιασμού”, 
η οποία, ως εργαλείο για την ερμηνεία και την ανάλυση του φαινομένου της σεξου-
αλικής βίας ενάντια στις γυναίκες, κατάγεται από το φεμινιστικό κίνημα της δεκαετί-
ας του ‘70. Οι Ριζοσπάστριες Φεμινίστριες της Νέας Υόρκης, στο βιβλίο Βιασμός: το πρώ-
το εγχειρίδιο για τις γυναίκες, που εξέδωσαν το 1974, παρουσίασαν θέσεις αναφορι-
κά με τον βιασμό, οι οποίες είχαν προκύψει μέσα από τη λειτουργία ομάδων αυτο-
συνείδησης γυναικών, όπου οι γυναίκες συζητούσαν βιώματα σεξουαλικής κακοποίη-
σης. “Η βασική αποκάλυψη ήταν ότι ο βίαιος βιαστής και ο σύντροφος/σύζυγος είναι ένα 
και το αυτό. Ο φίλος και εραστής διαπράττει βιασμό στον ίδιο ακριβώς βαθμό με το “κτή-
νος” που περιφέρεται στους δρόμους. [...]. Η πράξη του βιασμού είναι η λογική έκφραση 
της ουσιώδους σχέσης που επικρατεί αυτή τη στιγμή μεταξύ αντρών και γυναικών. - Είναι 
ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να διαχειριστούμε με φεμινιστικούς όρους, με σκοπό τη γυναι-
κεία απελευθέρωση.7” Oι φεμινίστριες της εποχής προέβαλαν τον βιασμό ως μια πράξη 
βίας, η οποία έχει να κάνει με την πατριαρχική εξουσία και όχι με το σεξ αυτό καθεαυ-
τό. Αντιπαρατέθηκαν έτσι με την άποψη ότι ο βιασμός οφείλεται σε κάποια ενστικτώ-
δη σεξουαλική “ορμή” των αντρών. Κατέδειξαν επίσης ότι ο βιασμός δεν είναι απλώς 
ένα αποτρόπαιο έγκλημα, το οποίο διαπράττεται από ένα τέρας και μέσα σε κοινωνι-
κό κενό· αλλά εντάσσεται σε ένα συνεχές επιβολής των αντρών πάνω στις γυναίκες, το 
οποίο είναι εγγεγραμμένο στην ίδια τη σχέση μεταξύ των δύο φύλων, όπως αυτή έχει 
διαμορφωθεί κοινωνικά. 

Επιστρέφοντας στο σήμερα, την έννοια της “κουλτούρας του βιασμού” επανέφερε 
στο προσκήνιο η αμερικανική μκο Εθνικό Δίκτυο για τον Βιασμό, την Κακοποίηση και την 
Αιμομιξία  [RAINN: Rape, Abuse and Incest National Network], η οποία αποτελεί τη μεγα-
λύτερη μκο της χώρας στον τομέα της και τρέχει διάφορα διόλου ασήμαντα κυβερ-
νητικά πρότζεκτ, όπως είναι η τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης θυμάτων σεξουαλι-
κής κακοποίησης στον αμερικάνικο στρατό, για λογαριασμό του υπουργείου άμυνας. 
Η RAINN τον περασμένο Φλεβάρη απηύθυνε επιστολή προς τη φρέσκια Ομάδα Εργα-
σίας του Λευκού Οίκου για την Προστασία των Φοιτητών από την Σεξουαλική Κακοποίη-
ση, στην οποία παρουσίασε τις προτάσεις της για τη διαχείριση της υπόθεσης των βι-
ασμών στα πανεπιστήμια. Στο επίκεντρο της επιστολής αυτής, ήταν η αποκήρυξη της 
έννοιας της “κουλτούρας του βιασμού” και η αμφισβήτηση της εγκυρότητάς της ως ερ-
μηνευτικού και αναλυτικού εργαλείου της “κρίσης” στα πανεπιστήμια:

 “Τα τελευταία χρόνια, έχει παρατηρηθεί μια ατυχής τάση ενοχοποίησης της “κουλτού-
ρας του βιασμού” για το εκτεταμένο πρόβλημα της σεξουαλικής βίας στα πανεπιστήμια. 
Παρόλο που είναι βοηθητικό να καταδεικνύει κανείς τα συστημικά εμπόδια στην αντι-
μετώπιση του ζητήματος, είναι σημαντικό να μη χάσουμε από τα μάτια μας ένα απλό γε-
γονός: ο βιασμός δεν οφείλεται σε παράγοντες που σχετίζονται με την κουλτούρα, αλλά 
σε συνειδητές αποφάσεις, μιας μικρής μερίδας της κοινότητας, να διαπράξουν ένα βίαιο 
έγκλημα. Αυτή η παραδοχή είναι προφανής, έχει όμως την τάση να παραγνωρίζεται στις 
πρόσφατες συζητήσεις. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει στην τάση να επικεντρώνονται οι 
συζητήσεις σε συγκεκριμένα τμήματα του φοιτητικού πληθυσμού (πχ στους αθλητές), σε 
συγκεκριμένες πτυχές της φοιτητικής κουλτούρας (πχ στο Ελληνικό σύστημα8), ή σε χαρα-
κτηριστικά που είναι κοινά σε εκατομμύρια νομοταγείς Αμερικάνους (πχ “αρρενωπότητα”), 
αντί στον υποπληθυσμό που είναι υπαίτιος: σε αυτούς που επιλέγουν να διαπράξουν βια-
σμό. Αυτή η τάση έχει ως παράδοξη συνέπεια το να καθιστά δυσκολότερη την αντιμετώπι-
ση της σεξουαλικής βίας, αφού απομακρύνει την εστίαση από το άτομο που είναι υπαίτιο 
και αμβλύνει την προσωπική ευθύνη για τις πράξεις του ή της.9” 

Διαβάζοντας προσεκτικά το παραπάνω απόσπασμα, δεν μπορούμε παρά να διατυ-
πώσουμε ορισμένες παρατηρήσεις. Πρώτα-πρώτα, στο πλαίσιο της αναζήτησης  του 
“τις πταίει” στο ζήτημα του βιασμού, το RAINN προτάσσει κατηγορηματικά την ατομι-
κή ευθύνη ενός μεμονωμένου δράστη ο οποίος επιλέγει συνειδητά να διαπράξει ένα 
έγκλημα, έναντι της συλλογικής ευθύνης κάποιων κατηγοριών αντρών. Εδώ που τα 
λέμε, οι άντρες που σπεύδει να προστατεύσει το RAINN δεν επιλέγονται και ακριβώς 
τυχαία, ούτε πρόχειρα ίσα-ίσα για να σταθεί το επιχείρημα περί μη συλλογικής ευθύ-
νης. Αντίθετα, πρόκειται ακριβώς για τα ίδια υποκείμενα που λέγαμε στην αρχή αυτού 
του κειμένου: δηλαδή τους παίκτες των ομάδων των πανεπιστημίων, τα μέλη των αδελ-
φοτήτων, αλλά και τη λατρευτή πρωτοεμφανιζόμενη κατηγορία των... αρρενωπών “νο-
μοταγών Αμερικάνων”. Με λίγα λόγια, οι άντρες που αξίζει να απαλλαγούν από το βάρος 
της συλλογικής ευθύνης για την έκρηξη του φαινομένου των βιασμών είναι άντρες με 
συγκεκριμένα έμφυλα, φυλετικά και ταξικά χαρακτηριστικά. Και συνεχίζει το RAINN:

Πρωτοβουλία φοιτητριών και φοιτητών στο πανεπιστήμιο Κολούμπια, σε δράση ενάντια στους βιασμούς και σε 
συμπαράσταση στην Emma Sulkowicz, Σεπτέμβρης 2014. Για την Emma Sulkowicz δες παρακάτω στο κείμενο. 
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“Μέχρι τη στιγμή που θα φτάσουν στο πανεπιστήμιο, οι περισσότεροι φοιτητές έχουν 
εκτεθεί επί 18 χρόνια σε διαφόρων ειδών μηνύματα πρόληψης. Χάρη σε επανειλλημμέ-
να μηνύματα από γονείς, θρησκευτικούς ηγέτες, δασκάλους, προπονητές, μίντια και ναι, 
ολόκληρη την κοινωνική κουλτούρα, η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των νεαρών ενηλί-
κων έχουν μάθει να ξεχωρίζουν το σωστό από το λάθος, και εισέρχονται στο πανεπιστή-
μιο γνωρίζοντας ότι ο βιασμός εμπίπτει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία. [...]. Ο Δρ Ντέι-
βιντ Λάισακ [ Dr. David Lisak] εκτιμά πως ένα 3% των αντρών φοιτητών είναι υπεύθυνο για 
παραπάνω από το 90% των βιασμών.[...]. Σ’ αυτό το συγκριτικά μικρό ποσοστό του πληθυ-
σμού, που αποδείχτηκε ότι έχει ανοσία στα πολυετή μηνύματα πρόληψης, είναι που πρέ-
πει να απευθυνθούμε με άλλους τρόπους. (Δυστυχώς, δεν έχουμε υπόψιν μας κάποια έγκυ-
ρη έρευνα αναφορικά με τις γυναίκες δράστριες). Ας αναλογιστούμε επίσης τα ευρήματα 
μια άλλης έρευνας των Δρ. Λάισακ και συνεργατών, η οποία εξέτασε 1.882 άντρες φοιτητές 
και αποφάνθηκε ότι 120 από αυτούς ήταν βιαστές. Από αυτούς που ήταν αποφασισμένοι 
βιαστές, η πλειοψηφία -�3%- παραδέχτηκε ότι είχε διαπράξει βιασμό επανειλλημμένα. Συ-
νολικά, βρήκαν ότι ο κάθε παραβάτης είχε διαπράξει κατά μέσο όρο 5.8 σεξουαλικές επι-
θέσεις. Και πάλι, αυτή η έρευνα υποστηρίζει το γεγονός ότι περισσότεροι από το 90% των 
αντρών φοιτητών δεν έχουν βιάσει και δεν είναι πιθανόν να βιάσουν στο μέλλον. Μάλιστα, 
έχουμε καταλήξει ότι είναι έτοιμοι και ανυπομονούν να βοηθήσουν σ’ αυτά τα ζητήματα. 
Είναι οι άλλοι άντρες (και καμιά φορά οι γυναίκες) που αποτελούν το πρόβλημα.10” 

Τι να σχολιάσει κάποια για τη στημένη δημιουργία εντυπώσεων περί σοβαρού (;) πο-
σοστού γυναικών κακοποιητριών το οποίο...δυστυχώς δεν έχει αναλυθεί αρκετά από τις 
στατιστικές των ερευνητών; Έτσι, ως αντισεξιστική ΜΚΟ, να κάνουμε και λίγο τη χάρη 
στο lobbying των μισογύνικων ομάδων για τα αντρικά δικαιώματα. Τέλος πάντων, είμα-
στε όμως κι εμείς...ανυπόμονες να ανατρέξουμε σε ορισμένα από τα μεμονωμένα περι-
στατικά στα οποία έχει λάβει μέρος αυτή η ισχνή και ανεπίδεκτη “προληπτικών μηνυμά-
των” μειοψηφία αντρών φοιτητών (τα οποία -προς θεού!!!- δεν τους εξομοιώνουν με τις 

Όταν οι βιαστές πανηγυρίζουν δημόσια για τα έμφυλα, φυλετικά και 
ταξικά τους προνόμια: με λίγα λόγια, για το γεγονός ότι “τους παίρνει”

Ωδή στην αντρική επιβολή: κατα τα άλλα οι γυναίκες 
φταίνε που “θολώνουν τα νερά” της συναίνεσης. 

Πανό που αναρτήθηκε από αδελφότητα στο 
πανεπιστήμιο του Τέξας. 

Γράφει “όχι σημαίνει ναι, ναι σημαίνει πρωκτικό.”

Το άσμα που λέγαμε. Πανεπιστήμιο Σαιντ Μαίρη, 
Καναδάς: οι ηγέτες του φοιτητικού συλλόγου, τα 
καμάρια του πανεπιστημίου, υποδέχονται τους/ 

τις πρωτοετείς, κραυγάζοντας υπέρ του βιασμού 
ανήλικων γυναικών.

κατηγορίες αντρών που τους αξίζει το στίγμα της συλλογικής ευθύνης).
Η αδελφότητα ΔΚΕ ιδρύθηκε στις 22 Ιουνίου 1844 στο πανεπιστήμιο Γέιλ, από 15 

άντρες δευτεροετείς φοιτητές και έχει μέχρι σήμερα 54 παραρτήματα στις ηπα και τον 
καναδά. Έχει ως μότο το ελληνικό Κήροφεν Φίλοι Άει, που σημαίνει “Φίλοι από καρδιάς, 
Για πάντα” (ανατριχιάσαμε). Οι διατυπωμένοι σκοποί της αδελφότητας είναι:

“Η καλλιέργεια του λόγου και της κουλτούρας, η προώθηση και εμψύχωση της 
διανοητικής ανωτερότητας, η προώθηση της αξιότιμης φιλίας και η παραγωγή 
ωφέλιμων πολιτών, η ανάπτυξη του πνεύματος της ανεκτικότητας και του σεβα-
σμού για τα δικαιώματα και τις απόψεις των άλλων, η διατήρηση της αξιοπρέπει-
ας του ευγενούς άντρα, του αυτοσεβασμού, της ηθικής σε όλες τις περιστάσεις, 
η ενότητα των ανδρείων ψυχών και των συγγενικών ενδιαφερόντων και η περι-
φρούρηση των ανταμοιβών που αξίζουν.11” 

Ενδιαφέρουσες οι διατυπώσεις που περιλαμβάνει αυτό το... μανιφέστο ταξικής και έμ-
φυλης καθαρότητας των αδερφών. Ενδιαφέροντα και τα ονόματα σημαντικών μελών 
της ΔΚΕ μέσα στα χρόνια, στα οποία περιλαμβάνονται και πέντε από τους σαράντα 
τέσσερις προέδρους των ηπα: ο Χέις, ο Ρούσβελτ, ο Φόρντ και αμφότεροι ο πατέρας 
και  ο γιος Μπους. Ας περάσουμε όμως στα πρόσφατα έργα της αδελφότητας.

Τον Οκτώβριο του 2010, νεοεισερχόμενα μέλη της ΔΚΕ, παρήλασαν μέσα στο Γέιλ, στο 
πλαίσιο τελετουργικού που έχει να κάνει με τον όρκο αφοσίωσής τους στην αδελφότη-
τα, φωνάζοντας τα εξής: “ Όχι σημαίνει ναι, ναι σημαίνει πρωκτικό” και “Με λένε Τζακ. Είμαι 
νεκρόφιλος. Γαμάω νεκρές γυναίκες και τις γεμίζω με το σπέρμα μου.12” Μετά την εμφάνιση 
στο youtube βίντεο του περιστατικού, τραβηγμένου από κινητό συμμετέχοντα, η διοί-
κηση του Γέιλ ανέστειλε τη δράση της ΔΚΕ μέσα στο πανεπιστήμιο για πέντε χρόνια. 

Τον Σεπτέμβριο του 2013, στο πλαίσιο της εβδομάδας υποδοχής των πρωτοετών 
στο πανεπιστήμιο Σαιντ Μαίρη στον Καναδά, ο πρόεδρος του συλλόγου των φοιτη-
τών, μαζί με συναδέλφους του υπεύθυνους για τη διοργάνωση των εκδηλώσεων των 
ημερών, έδωσαν τον ρυθμό στο τραγουδάκι που φώναζαν τα υπόλοιπα μέλη του συλ-
λόγου στο κατάμεστο γήπεδο ποδοσφαίρου: “Σε μας, τα αγόρια του ΠΣΜ, μας αρέσουν 
οι μικρές. Το Α σημαίνει η αδελφή σου, το Ω σημαίνει ωωω, πόσο σφιχτά, το Α σημαίνει 
ανήλικη, το Χ σημαίνει χωρίς συναίνεση, το Π σημαίνει πιάσε αυτόν τον κώλο!13” Το βί-
ντεο ανέβασαν οι ίδιοι στο ίνσταγκραμ. Ο πρόεδρος του συλλόγου, Τζέρντ Πέρι [Jared 
Perry], δήλωσε στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε τη δημοσιοποίηση του περι-
στατικού, ότι όταν σκαρφίζονται ένα τραγουδάκι, δίνουν σημασία στη ρίμα και το κέφι 
που θα προκαλέσει και όχι τόσο στους...στίχους. 

Η Emma Sulkowicz έχει γίνει γνωστή τον τελευταίο καιρό μέσα από την καλλιτε-
χνική της δουλειά. Τελειόφοιτη του τμήματος visual arts του Κολούμπια, αποφάσισε 
να επιστρατεύσει την πτυχιακή της για να μιλήσει για την ιστορία του βιασμού της, 
αλλά και για να αναδείξει το ζήτημα της σεξουαλικής κακοποίησης στα πανεπιστήμια 
των ηπα. Το έργο της “Carry That Weight” συνίσταται στην πράξη του να κυκλοφορεί 
η ίδια  καθημερινά μέσα στο πανεπιστήμιο κουβαλώντας ένα στρώμα, ίδιο με το τυπι-
κό στρώμα των φοιτητικών εστιών, όπου το 2012 βιάστηκε από συμφοιτητή της. Στην 
ακρόαση που πραγματοποιήθηκε μετά την καταγγελία που έκανε στη διοίκηση του 
πανεπιστημίου, η κριτική επιτροπή την ανάγκασε να περιγράψει σε τί στάση βρισκό-
ταν κατά τη διάρκεια του βιασμού,  ένα μέλος της αναρωτήθηκε “πώς είναι δυνατό το 
πρωκτικό σεξ χωρίς λιπαντικό;14” και η απόφαση βγήκε υπέρ του βιαστή. 

Τη στιγμή λοιπόν που οι καταγγελίες γυναικών για βιασμούς από συμφοιτητές τους, 
αλλά και για την υποτιμητική αντιμετώπιση που τους επιφυλάσσουν οι διοικήσεις των 
πανεπιστημίων πληθαίνουν· τη στιγμή που θεωρείται κουλ στους κυριλέ φοιτητικούς 
κύκλους να ανεβάζεις στα social media εικόνες πλήθους που πανηγυρίζει στην ιδέα 
αντρών που ασκούν το έμφυλο δικαίωμά τους για επιβολή πάνω στις γυναίκες· ε, αυτή 
τη στιγμή επέλεξε το RAINN για να μας υπενθυμίσει ότι αυτοί οι συγκεκριμένοι άντρες 
έχουν πειθαρχηθεί με τόση επιμέλεια στις αξίες της τάξης τους, που αποκλείεται να εί-
ναι βιαστές. Και φυσικά, το RAINN δεν είναι μόνο του στην υπεράσπιση αυτής της θέ-
σης. Η Δρ Τάρα Παλματιέρ [Dr. Tara J. Palmatier] είναι ψυχολόγος, η οποία έχει αφιερώ-
σει την πρακτική της στην ψυχολογική υποστήριξη αντρών που έχουν σχέσεις με κα-
κοποιητικές γυναίκες και παρεμπιπτόντως τους βοηθάει να κερδίζουν και καμιά δίκη 
για την επιμέλεια των παιδιών -με την επιστράτευση των γνωστών επιχειρημάτων που 
συνοψίζονται στο πόσο-τσούλες-έχουν-γίνει-οι-γυναίκες-τη-σήμερον-ημέρα-γαμώ-τη-
γυναικεία-μου-απελευθέρωση-μέσα15 (παράξενη αυτή η σύμπνοια στις απόψεις μιας 
μκο για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης και μιας αντιφεμινίστριας ψυ-
χολόγου; όχι). Στο άρθρο της “Η περιβόητη “κουλτούρα βιασμού” μας,” το οποίο δημοσι-
εύτηκε στο αντιφεμινιστικό site avoiceformen.com, επισημαίνει: “Δεν τρέμω στην ιδέα 
του τύπου με την cargo βερμούδα, την Polo μπλούζα και τις Havaianas σαγιονάρες που στέ-
κεται πίσω μου στο ταμείο του σουπερμάρκετ. Είμαι  τρομοκρατημένη όταν βρίσκομαι μόνη 
μου σε κάποιο μυστήριο μέρος της πόλης τη νύχτα, όχι όμως γιατί φοβάμαι τους άντρες. 
Φοβάμαι τους εγκληματίες, κάποιοι από τους οποίους τυχαίνει να είναι άντρες.1�” Ε πεστα 
λοιπόν ρε ντόκτορ! Ωραία, το καταλάβαμε, το golden boy που κατέβηκε με την παντό-
φλα μία σούπερ να πάρει λίγο lime για να προσθέσει στο κοκτέιλ του, δεν είναι ο βια-
στής. Ποιος είναι αυτός ο εγκληματίας που πρέπει να φοβόμαστε τελικά; Άσε, μη μας 
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πεις άλλα, θα την πούμε την κυρίαρχη αφήγηση του βιασμού με δικά μας λόγια: πρώ-
τον, η σκηνή εκτυλίσσεται αποκλειστικά σε έρημο δρόμο/παρκάκι/κακόφημη συνοι-
κία. Δεύτερον, ο βιαστής πετάγεται από το πουθενά, κρατάει μαχαίρι ή φοράει καμπαρ-
ντίνα, είναι λιγδιάρης, ψυχοπαθητική προσωπικότητα, ανέγγιχτος από τις αρχές του δι-
αφωτισμού και παραδομένος στα αιμοβόρα ένστικτά του ή/και φέρει τα φυλετικά χα-
ρακτηριστικά του πληθυσμού που βρίσκεται στο επίκεντρο της τρέχουσας ρατσιστικής 
σκατίλας κάθε κράτους. Στις ηπα λοιπόν θα είναι μαύρος ή λατίνος, στην ελλάδα αλβα-
νός πριν κάποια χρόνια, πακιστανός τώρα κλπ. Τρίτον, το θύμα (δεν μπορεί παρά να) εί-
ναι μια ανυποψίαστη νεαρή λευκή κοπέλα, πειθαρχημένη στους παραδοσιακούς έμ-
φυλους ρόλους, με την “καθαρή” και “κανονική” σεξουαλικότητα  που λέγαμε: δεν είναι 
μαύρη, δεν είναι χοντρή, δεν είναι η γειτονιά της αυτή η κακόφημη συνοικία, δεν δεί-
χνει με κανένα τρόπο ότι γουστάρει το σεξ, δεν γνωρίζει εννοείται τον βιαστή, δεν είναι 
πρώην ή νυν γκόμενός της, δεν μπαλαμουτιάζονταν και τον σταμάτησε στο σημείο που 
δεν ήθελε να προχωρήσει άλλο, δεν τα χαν πιει μαζί σε κάποιο πάρτυ και ήταν πολύ με-
θυσμένη για να πει δυνατά “όχι!” αλλά το έδειξε με το σώμα της χωρίς αυτό να θεωρεί-
ται αρκετό. Με λίγα λόγια, δεν φέρει κανένα από τα έμφυλα, ταξικά και φυλετικά χαρα-
κτηριστικά που την καθιστούν μη πιστευτή αν καταγγείλει ότι βιάστηκε.

 Για την επιβιώσασα θα πούμε παρακάτω. Ας μείνουμε τώρα λίγο στην εξής αντίθε-
ση: ενώ η δημοσιοποίηση των παραπάνω περιστατικών με πρωταγωνιστές λευκούς 
προνομιούχους άντρες προκαλεί το συγκαταβατικό αντανακλαστικό του “boys will be 
boys,” μια απλή ανεπιβεβαίωτη φήμη για βιασμό από μαύρο άντρα είναι αρκετή για να 
φτιάξει πρωτοσέλιδα. 

Θα χρησιμοποιήσουμε ένα παράδειγμα που προέρχεται από την πρόσφατη ιστο-
ρία των ηπα, συγκεκριμένα από την υπόθεση του τυφώνα Κατρίνα στα τέλη Αυγού-
στου του 2005 και τις συνέπειές του για τον (κατά συντριπτική πλειοψηφία μαύρο) 
πληθυσμό της  Νέας Ορλεάνης. Τον Σεπτέμβρη του 2005, “ενώ ήταν πραγματικά αδύ-
νατο να μην συνειδητοποιήσει κανείς την πλήρη αποτυχία στην ανταπόκριση της κυβέρ-
νησης μετά τον τυφώνα Κατρίνα, [...]κάτι πιο συστηματικό και βαθιά ριζωμένο αποκαλύ-
φθηκε μετά τον τυφώνα- συγκεκριμένα, το γεγονός ότι το κράτος δεν παρείχε πλέον δίχτυ 
ασφαλείας για τους φτωχούς, τους αρρώστους και τους άστεγους. Αντίθετα, είχε μεταμορ-
φωθεί σε έναν τιμωρητικό θεσμό με σκοπό την αποξήλωση του κοινωνικού κράτους και 
την αντιμετώπιση των αστέγων, των ανέργων, των αναλφάβητων και των ανήμπορων, ως 
αναλώσιμων πληθυσμών προς διαχείριση, ποινικοποίηση και εξαφάνιση μέσα σε φυλακές, 
γκέττο και τη μαύρη τρύπα της απελπισίας.”17   

Κατά τη διάρκεια των ημερών μετά τον τυφώνα, οι εικόνες των πληγέντων μαύρων 
που πρόβαλαν αρχικά τα μίντια, ακολουθώντας το γνωστό μοτίβο περί ανθρωπιστι-
κής κρίσης, αντικαταστάθηκαν γρήγορα με την επικράτηση της ρατσιστικής ρητορι-
κής, εξισώνοντας ευθέως τους μαύρους με την εγκληματικότητα, τη βία και την ενστι-
κτώδη ροπή προς την αποκτήνωση. Έτσι προετοιμάστηκε το έδαφος για την επιβολή 
στρατιωτικού νόμου στην πόλη, την επέμβαση 65.000 στρατιωτών, την οδηγία της κυ-
βερνήτριας της Λουιζιάνα Καθλίν Μπλάνκο [Kathleen Blanko] προς τους στρατιώτες 
να πυροβολούν όσους έκαναν πλιάτσικο σε μαγαζιά και τη μετατροπή της Νέας Ορ-
λεάνης από τοπίο καταστροφής σε πολεμική ζώνη. Ο ραδιοφωνικός παρουσιαστής 
Νιλ Μπούρτς [Neil Boortz], σχολίασε ότι ένα “τεράστιο ποσοστό” αυτών που αναγκά-
στηκαν να εγκαταλείψουν τη Νέα Ορλεάνη “είναι παράσιτα, σαν τα τσιμπούρια πάνω 
στο σκύλο,” και προειδοποίησε το ακροατήριό του:“έρχονται στην γειτονιά σας.18” Και 
ο παρουσιαστής του καναλιού Fox News, Μπιλ Ό Ρέιλι [Bill O’ Reilly], δήλωσε ότι όσοι 
δεν εγκατέλειψαν την πόλη παρά τις προειδοποιήσεις, ήταν “πρεζάκια, που δεν ήθελαν 
να χάσουν τις άκρες τους. Ήταν κακοποιοί.19” Ήταν σ’ αυτό το πλαίσιο που ο μύθος του 
“μαύρου βιαστή” αναβίωσε και κολύμπησε σε οικεία νερά. Στο άρθρο της εφημερί-
δας The Boston Globe, με τίτλο Το ένστικτο της λεηλασίας, διαβάζουμε:“Όταν τα ανθρώ-
πινα όντα γίνονται βάρβαροι, κουρελιάζουν τους συνδέσμους του πολιτισμού –τη δικαιο-
σύνη, την εμπιστοσύνη, το σεβασμό, την ευαισθησία- οι οποίοι καθιστούν δυνατή τη ζωή 
της κοινότητας. […]. Την Πέμπτη, ο Αρχηγός της Αστυνομίας της Νέας Ορλεάνης, Έντι Κό-
μπας [Eddie Compass], περιέγραψε την αγριότητα που επικρατούσε μέσα στο συνεδριακό 
κέντρο, στο οποίο είχαν βρει καταφύγιο 15.000 άτομα: «Άτομα βιάζονται, άτομα πέφτουν 
θύματα ξυλοδαρμού.»[…]. Οι περισσότεροι από μας δεν έχουμε δυσκολία να ξεχωρίσου-
με τους απεγνωσμένους ανθρώπους που χρειάζονται φαγητό και νερό, από τους αναίσχυ-
ντους εγκληματίες που κατρακυλούν στο επίπεδο των πρωτόγονων. Επίσης, οι περισσότε-
ροι από μας καταλαβαίνουμε ότι η ηθική και η αρετή είναι πιο ουσιαστικές από ποτέ, όταν 
χτυπά η καταστροφή. […]. Στο κλασσικό του έργο «Η Αναζήτηση του Νοήματος από τον 
Άνθρωπο», ο κορυφαίος ψυχαναλυτής Βίκτορ Φρανκλ [Victor Frankl] έγραψε: «Υπάρχουν 
δύο φυλές ανθρώπων σ’ αυτόν τον κόσμο… η «φυλή» του αξιοπρεπούς και η «φυλή» του 
αναξιοπρεπούς.» Ο καθένας από μας επιλέγει σε ποια «φυλή» ανήκει. Στη Νέα Ορλεάνη την 
περασμένη εβδομάδα, οι αξιοπρεπείς και οι αναξιοπρεπείς έκαναν την επιλογή τους.20”

Στις 29 Σεπτέμβρη, η εφημερίδα The New York Times είπε να χαλαρώσει το κλίμα, δη-
μοσιεύοντας άρθρο με τίτλο Μετά την Κατρίνα, εγκλήματα της φαντασίας: “Αλλά η επα-
νεξέταση των διαθέσιμων στοιχείων δείχνει ότι κάποιες -όχι όμως όλες- από τις πιο τρομα-
κτικές ιστορίες ήταν δημιουργήματα φαντασίας, προϊόν μη αξιόπιστων επικοινωνιών, και 

ίσως κατάλοιπο ακατέργαστων σχέσεων μεταξύ κάποιων αστυνομικών και μελών του κοι-
νού. […]. Ο Κόμπας, αρχηγός της αστυνομίας, παραιτήθηκε την Τρίτη για λόγους που παρα-
μένουν αδιευκρίνιστοι. Η παραίτησή του ήρθε ακριβώς μετά την κριτική που του ασκήθη-
κε από την εφημερίδα The New Orleans Times-Picayune, η οποία αμφισβήτησε πολλές από 
τις δημόσιες αναφορές του περί ακραίας βίας. Σε συνέντευξή του την περασμένη εβδομά-
δα στην The New York Times, ο Κόμπας, είπε ότι ορισμένες από τις  πιο σοκαριστικές δηλώ-
σεις του αποδείχτηκαν αναληθείς. Όταν ρωτήθηκε για τις αναφορές περί βιασμών και δολο-
φονιών, είπε, «Δεν έχουμε επίσημες αναφορές που να τεκμηριώνουν καμιά δολοφονία. Δεν 
έχουμε καμιά επίσημη αναφορά βιασμού ή σεξουαλικής κακοποίησης.» Ωστόσο, στις 4 Σε-
πτεμβρίου, οι The Times είχαν δημοσιοποιήσει δηλώσεις του για τις συνθήκες στο συνεδρι-
ακό κέντρο, όπου έλεγε: Οι τουρίστες κυκλοφορούν στην περιοχή και μόλις τα άτομα αυτά 
τους δουν, γίνονται θηράματά τους. Τους χτυπούν, τους βιάζουν στη μέση του δρόμου.» 
Τώρα, ο Κόμπας δηλώνει ότι αυτές οι δηλώσεις βασίστηκαν σε αναφορές από δεύτερο χέρι. 
Οι τουρίστες «περπατούσαν με τις βαλίτσες τους και τους αφαιρούσαν τα ρούχα και τα προ-
σωπικά αντικείμενα,» είπε την περασμένη εβδομάδα. «Δεν έχουν καταγραφεί βιασμοί.»21” 

Ο ρατσιστικός μύθος του “μαύρου βιαστή”, ο οποίος έχει μακρά ιστορία στις ήπα, δεν 
έχει επιστρατευτεί δυστυχώς μόνο από τα μίντια και τους φασίστες. Έχει αναπαραχθεί 
και στους κόλπους του ίδιου του φεμινιστικού κινήματος, ακόμα και στο πλαίσιο του γε-
νικευμένου ριζοσπαστισμού των 70’s. Η Άντζελα Ντέιβις, στο κείμενό της Βιασμός, ρα-
τσισμός και ο μύθος του μαύρου βιαστή22, αναφέρεται μεταξύ άλλων στη Σούζαν Μπρα-
ουνμίλερ [Susan Brownmiller], της οποίας το βιβλίο Ενάντια στη θέλησή μας: οι άντρες, 
οι γυναίκες και ο βιασμός, θεωρείται ένα από τα πρώτα και σημαντικότερα φεμινιστικά 
έργα που μιλούν για μια κουλτούρα του βιασμού. Λέει λοιπόν η  Μπραουνμίλερ στο βι-
βλίο της: “Ο Μάρβιν Γούλφγκανγκ [Marvin Wolfgang]23 αξίζει αναγνώριση για τη θεωρία της 
«υποκουλτούρας της βίας,» την οποία ανέπτυξε εκτεταμένα στο έργο του. Η κατανόηση της 
υποκουλτούρας της βίας είναι κρίσιμη για την κατανόηση του βίαιου βιαστή. «Η κοινωνική 
τάξη,» έγραψε ο  Γούλφγκανγκ, «εμφανίζεται απειλητικά σε όλες τις μελέτες με θέμα το βί-
αιο έγκλημα.» Η θεωρία του Γούλφγκανγκ, αναγκάζομαι να την υπεραπλουστεύσω, είναι ότι 
μέσα στο κυρίαρχο σύστημα αξιών της κουλτούρας μας, υπάρχει μια υποκουλτούρα που έχει 
δημιουργηθεί από τις κατώτερες τάξεις, τους φτωχούς, τους στερημένους, τους μαύρους, οι 
αξίες των οποίων συχνά αντιβαίνουν τις αξίες αυτών που ανήκουν στην κυρίαρχη κουλτού-
ρα, των ανθρώπων που έχουν την εξουσία. Η κυρίαρχη κουλτούρα μπορεί να λειτουργήσει 
στο πλαίσιο των κανόνων της ευγένειας, γιατί δεν έχει ανάγκη να καταφύγει στη βία για να 
πάρει αυτό που θέλει. Η υποκουλτούρα, ματαιωμένη, χωρίς ευφράδεια λόγου και θυμωμένη, 
γρήγορα καταφεύγει στη βία· πράγματι, η βία και η σωματική επιθετικότητα γίνονται καθη-
μερινός τρόπος ζωής. Ειδικά για τους νέους άντρες.24”

Παρακολουθώντας λοιπόν προσεκτικά τις απόψεις που εκφράζονται παραπάνω, κα-
ταλήγουμε σε ορισμένα συμπεράσματα αναφορικά με την έννοια της “κουλτούρας του 
βιασμού” και τη χρήση της ως ερμηνευτικό και αναλυτικό εργαλείο στη συζήτηση για τον 
βιασμό. Πρώτον, είδαμε ότι, τόσο το RAINN όσο και η ντόκτορ, προσπάθησαν να καταρ-
ρίψουν τη σύνδεση μεταξύ κουλτούρας του βιασμού και κουλτούρας των αντρών φοι-
τητών, παρόλο που τα γεγονότα κραυγάζουν για το αντίθετο, προκρίνοντας την ύπαρξη 
του μεμονωμένου βιαστή: όταν μιλάμε λοιπόν για τους άντρες φοιτητές, οι βιαστές δεν 
μπορεί παρά να αποτελούν την εξαίρεση, τη μειοψηφία. Η κουλτούρα του βιασμού, όχι, 

Η Emma Sulkowicz κυκλοφορεί μέσα στο Κολούμπια, κουβαλώντας ένα τυπικό στρώμα 
φοιτητικών εστιών, στο πλαίσιο του έργου της “Carry That Weight,” μέσω του οποίου καταδεικνύει 
το ζήτημα της σεξουαλικής κακοποίησης στα πανεπιστήμια των ΗΠΑ.
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δεν μπορεί να αναφέρεται στη δική τους συμπεριφορά. Δεν είναι σίγουρα η δική τους κουλ-
τούρα. Δεύτερον, στο παράδειγμα του τυφώνα Κατρίνα, τα φημολογούμενα κρούσματα βι-
ασμών εντάχθηκαν αμέσως, αυτόματα, στην κυρίαρχη ρατσιστική αφήγηση για τους μαύ-
ρους άντρες: όταν μιλάμε για τους μαύρους άντρες, οι βιαστές αποτελούν τον κανόνα, την 
πλειοψηφία. Το είπε και η Μπραουνμίλερ και ο φασίστας εγκληματολόγος της. Η κουλτούρα 
του βιασμού, ναι, μας κάνει μια χαρά για να εξηγήσουμε τη συμπεριφορά τους. Η κουλτού-
ρα του βιασμού είναι συνώνυμη με τη μαύρη κουλτούρα. Τρίτον, και λαμβάνοντας υπόψη τα 
παραπάνω, καταλαβαίνουμε ότι η έννοια της κουλτούρας του βιασμού δεν μπορεί να σταθεί 
ως εργαλείο από μόνη της. Γιατί η εμπλοκή του φύλου με τη φυλή και την τάξη καθορίζει τον 
τρόπο με τον οποίο η έννοια αυτή χρησιμοποιείται στη συζήτηση για τον βιασμό. Τέταρτον, 
(και ακριβώς επειδή η εμπλοκή του φύλου με τη φυλή και την τάξη καθορίζει τον τρόπο με 
τον οποίο χρησιμοποιείται η έννοια της κουλτούρας τους βιασμού), μας γίνεται ξεκάθαρο ότι 
πρέπει η καθεμιά να επιλέξει από ποια σκοπιά θα μιλήσει για τον βιασμό: εμείς από τη μεριά 
μας επιλέγουμε την αντιρατσιστική.

Ο μύθος των “γκρίζων περιοχών” στις σεξουαλικές σχέσεις και οι γυναίκες που 
δεν μπορούν να βιαστούν.
Θα περάσουμε τώρα στο δεύτερο ερώτημα στο οποίο έχει επικεντρωθεί η δημόσια συζή-
τηση για την υπόθεση των βιασμών στα πανεπιστήμια των ηπα. Δηλαδή, στο ερώτημα που 
αφορά τα υποτιθέμενα “θολά” όρια μεταξύ συναινετικού και μη συναινετικού σεξ, τα οποία 
κατά τη γνώμη πολλών αποτελούν θεμελιώδες χαρακτηριστικό των κοινωνικών σχέσεων 
στη σύγχρονη φοιτητική (και όχι μόνο) συνθήκη. Αλλά κυρίως, αποτελούν την κυρίαρχη δι-
καιολογία που νομιμοποιεί τη σεξουαλική βία, ενοχοποιώντας τις επιβιώσασες και σκοπεύ-
οντας στην πειθάρχηση όλων των γυναικών: η καθεμιά μας καλείται να απαντά ανά πάσα 
στιγμή στο ερώτημα του κατά πόσο “προκαλεί”, “τοθελε” και στην τελική “το άξιζε.”

Η αντιφεμινίστρια δημοσιογράφος Λώρα Σέσιονς Στεπ [Laura Sessions Stepp] έγραφε 
στο αμερικάνικο Cosmopolitan τον Σεπτέμβρη του 2007:
“Η Αλίσια έχει τελειώσει το πανεπιστήμιο εδώ και τρία χρόνια και στους περισσότερους τομείς 
τα πάει περίφημα: έχει μια καλή δουλειά ως σύμβουλος, ένα διαμέρισμα σε ουρανοξύστη και 
γκόμενο που ζηλεύουν οι φίλες της. Όμως, κατά έναν ανησυχητικό τρόπο, δεν έχει καταφέρει 
να αφήσει τον φοιτητικό εαυτό της πίσω της. Τη στοιχειώνει η ανάμνηση ενός περιστατικού 
που συνέβη ένα βράδυ χρόνια πριν- μια σεξουαλική συνεύρεση και ένα αναπάντητο ερώτη-
μα: Με βίασε;

Να τι συνέβη: η Αλίσια είχε ζητήσει από έναν συμφοιτητή της, τον Κέβιν, να είναι ο «πλατωνικός συ-
νοδός της» στον χορό μιας αδελφότητας του πανεπιστημίου. Οι δυο τους βγήκαν πρώτα για δεί-
πνο με φίλους και μετά πήγαν στον χορό. Θυμάται ότι μέθυσαν, αλλά τόσο ώστε να είναι «κομμά-
τια». Μετά τον χορό, πήγαν στο δωμάτιο του Κέβιν και τελικά, άρχισαν να φασώνονται. Εκείνη του 
είπε ξεκάθαρα ότι δεν ήθελε να καταλήξει το σκηνικό σε σεξ κι εκείνος είπε οκ. Αλλά μετά από λίγα 
λεπτά, την έσπρωξε στον καναπέ και βρέθηκε από πάνω της. «Όχι, σταμάτα,» είπε απαλά –πολύ 
απαλά, παραδέχτηκε αργότερα στον εαυτό της. Όταν την αγνόησε και μπήκε μέσα της, προσπά-
θησε να μουδιάσει μέχρι να τελειώσει όλο αυτό. Τον πήρε ο ύπνος μετά κι εκείνη έφυγε για το δω-
μάτιό της, «έχοντας αυτό το βρώμικο συναίσθημα του να μην ξέρω τι να κάνω ή σε ποιον να το πω 
ή αν ήταν δικό μου λάθος.» Ενώ το ένιωσε ως βιασμό –δεν ήθελε να κάνει σεξ με τον Κέβιν- δεν 
ήταν σίγουρη αν έτσι θα το χαρακτήριζε και κάποιος άλλος. «Έπεσα σε μια γκρίζα περιοχή,» είπε 
πρόσφατα. «Ίσως δεν είπα με αρκετή αποφασιστικότητα ότι δεν το ήθελα.» Ακόμα και σήμερα, δι-
στάζει να το αποκαλέσει βιασμό, γιατί θεωρεί τον εαυτό της μια δυνατή και σεξουαλικά ανεξάρ-

Ο δεκάλογος των μισογύνηδων απολογητών του βιασμού στηρίζεται σε γερές βάσεις: “τα θέλες μωρή”

Η αντιφεμινιστική οργάνωση για τα 
αντρικά δικαιώματα avoiceformen, 
στο πλαίσιο καμπάνιας ενάντια 
στις επιβιώσασες από βιασμό, 
κυκλοφόρησε αυτές τις αφίσες. 
“Επειδή το μετάνιωσες,” “επειδή δε 
σου άρεσε μια ξεπέτα,” “δε σημαίνει 
ότι βιάστηκες.” Προειδοποιεί επίσης 
τους βιαστές να προσέχουν τις 
“εύκολες γυναίκες, γιατί μπορεί να 
τους τη φέρουν.“ 
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τητη γυναίκα, όχι ένα θύμα. Η εμπειρία της «γκρίζας περιοχής» που είχε η Αλίσια, είναι κάτι 
που έχει γίνει τόσο σύνηθες, ώστε έχει κερδίσει και το ατομικό του παρατσούκλι: γκρίζος βι-
ασμός. Αναφέρεται στο σεξ που βρίσκεται κάπου ανάμεσα στη συναίνεση και την άρνηση. 
[…]. Πολλοί ειδικοί πιστεύουν ότι ο γκρίζος βιασμός είναι στην πραγματικότητα μια συνέπεια 
της σύγχρονης παρεϊστικης κουλτούρας: πολύ πάρτυ και φλερτ, πολύ αλκοόλ, και, ειρωνεία, 
η ιδέα ότι οι γυναίκες μπορούν να είναι τόσο τολμηρές και περιπετειώδεις στο σεξ, όσο ακρι-
βώς και οι άντρες. Πώς είναι δυνατόν κάτι που είναι δυνάμει τόσο απελευθερωτικό, να έχει γί-
νει τόσο καταστροφικό; […]. Μια γενιά πίσω, ήταν πιο εύκολο για τους άντρες και τις γυναί-
κες να καταλάβουν τι συνιστούσε βιασμό, γιατί οι κοινωνικοί κανόνες ήταν πιο ξεκάθαροι. Οι 
άντρες ήταν αυτοί που αναμενόταν να προσεγγίζουν τις γυναίκες, και οι γυναίκες λεγόταν ότι 
έψαχναν για σχέσεις, όχι για περιστασιακό σεξ. Αλλά αυτά τα όρια και οι κανόνες έχουν χα-
λαρώσει τις τελευταίες δεκαετίες, και πλέον πολλές γυναίκες νιώθουν ότι είναι τελείως οκ να 
βγαίνουν ψάχνοντας για μια φάση, ή να είναι οι ίδιες οι επιτιθέμενες, γεγονός που μπορεί να 
τους βγει σε καλό -εκτός αν τα σημάδια μπερδευτούν ή δεν διαβαστούν σωστά.25” Να λοι-
πόν που έρχεται στα λόγια μας η κυρία! Το ευαγγέλιο του μεταφεμινιστικού lifestyle από 
τα 90’s μέχρι και το σήμερα, το οποίο καλεί τις γυναίκες να ορκιστούν στην αφομοίωση 
των προταγμάτων του φεμινιστικού κινήματος, πάει μια χαρά παρέα με την αντιφεμινι-
στική επίθεση που εξελίσσεται στους καιρούς μας. Δίπλα σε άρθρα-εγχειρίδια του είδους 
“πώς να του πετάξεις τα μάτια έξω,” χωράνε μια χαρά και κάτι διαμάντια σαν το παραπά-
νω, που παρουσιάζουν τον βιασμό σαν τίμημα που (πρέπει να) πληρώνουν οι γυναίκες 
για την απελευθέρωσή τους. Θέλετε να απολαμβάνετε το σεξ πέρα από την τεκνοποίη-
ση; Μα αυτό είναι αντρικό προνόμιο. Όποια θέλει ας πάρει το ρίσκο, οι υπόλοιπες ας το 
βουλώσουν και ας δώσουν όρκο παρθενίας. 

Ανατωτιέται καμιά, τι συμβαίνει με την προβληματική της συναίνεσης, όταν εισάγο-
νται στην εξίσωση οι παράμετροι της φυλής και της τάξης των γυναικών. Θα πάρουμε 
ως παράδειγμα τις μαύρες γυναίκες στις ηπα, βασιζόμενες στα λόγια της φεμινίστρι-
ας Samhita Mukhopadhyay: “Υπάρχει μια χούφτα πολυφορεμένων αφηγήσεων οι οποί-
ες συνηθίζουν να αναπαριστάνουν τον βιασμό των έγχρωμων γυναικών. Μία από αυτές 
είναι ότι, όταν μια έγχρωμη γυναίκα βιάζεται, έχει πει ψέματα και το κάνει για τα χρήματα. 
[...]. Μια ακόμη έτοιμη ιστορία είναι ότι, όταν μια έγχρωμη γυναίκα βιάζεται, αυτό οφείλε-
ται στη βάρβαρη φύση των έγχρωμων αντρών. [...]. Οι έγχρωμες γυναίκες αναπαριστώνται 
με δύο αντιτιθέμενες κατασκευές: είτε ως η απροκάλυπτα σεξουαλική έγχρωμη γυναίκα η 
οποία τα ‘θελε, είτε ως το αθώο θύμα που χρήζει προστασίας από τους άντρες της απαίσια 
μισογύνικης κοινότητάς της. [...]. Ιστορικά, οι νόμοι για τον βιασμό έχουν υπάρξει ασύστο-
λα σεξιστικοί. Μέχρι και τον ύστερο εικοστό αιώνα, ήταν νόμιμο ένας άντρας να βιάζει τη 
σύζυγό του, αφού αυτή θεωρούνταν ιδιοκτησία του. Η προστασία των σωμάτων των μαύ-
ρων γυναικών, διέγραψε μια πολύ διαφορετική τροχιά. Με δεδομένη την ιστορία της δου-
λείας και της καταπίεσης, τα σώματα όλων των μαύρων γυναικών, θεωρούνταν και, κατά 
την άποψή μου, εξακολουθούν να θεωρούνται, αντικείμενα και ιδιοκτησία. Ήταν αποδεκτό 
στο νόμο και την κουλτούρα ότι η μαύρη γυναίκα δεν είχε ανθρώπινα δικαιώματα, γιατί δεν 
θεωρούνταν άνθρωπος. Έτσι, ο βιασμός μιας μαύρης γυναίκας δεν ήταν παράνομος, αφού 
αυτή δεν είχε ατομικά δικαιώματα. Επίσης, υπήρχε η θεώρηση ότι, όχι μόνο το σώμα της 
δεν ήταν δυνατόν να παραβιαστεί, λόγω της υπανθρώπινης, “ζωώδους” υπόστασής της, 
αλλά και ότι η ίδια πάντα συναινεί, λόγω της σαγηνευτικής φύσης της. [...]. Τυπικά, ο βια-
σμός μιας μαύρης γυναίκας είναι παράνομος. Ωστόσο, η πολιτισμική κληρονομιά των προ-
ηγούμενων νόμων έχει διατηρήσει ένα σύνολο συνθηκών, που περιλαμβάνουν κυρίαρχες 
αφηγήσεις, δομικές και ταξικές ανισότητες και πολιτισμικές πρακτικές, οι οποίες καθιστούν 
δύσκολο για τις μαύρες γυναίκες να αποδείξουν ότι βιάστηκαν. [...].

Τον Μάρτη του 200�, μέλη της ομάδας λακρός του πανεπιστημίου Ντιούκ [Duke], έκα-
ναν ένα πάρτυ, για το οποίο προσέλαβαν τρεις εξωτικές χορεύτριες. Υπάρχουν αντικρουό-
μενες ιστορίες για το τί συνέβη εκείνη τη νύχτα, αλλά αμέσως μετά το πάρτυ, μία από τις χο-
ρεύτριες έκανε μήνυση για βιασμό εναντίον τριών από τους παίκτες. Σύμφωνα με την San 
Francisco Chronicle, μια μαύρη γυναίκα που είχε προσληφθεί για διασκέδαση στο πάρτυ, 
“δάρθηκε, στραγγαλίστηκε, βιάστηκε και σοδομίστηκε” στο μπάνιο, από τους τρεις άντρες. 
Τα αποδεικτικά στοιχεία περιλάμβαναν τέσσερα από τα νύχια της, τα οποία βρέθηκαν στο 
μπάνιο και η ίδια είπε ότι τα έχασε την ώρα της πάλης. Παρόλα αυτά, τα περισσότερα απο-
δεικτικά στοιχεία απορρίφθηκαν και ένα χρόνο αργότερα οι κατηγορίες έπεσαν λόγω έλ-
λειψης στοιχείων.[...]. Περιέργως, πολλά μίντια αρχικά απεικόνισαν τους κατηγορούμενους 
ως ένοχους. [...]. Ήταν λες και υπήρχε ένα συλλογικό “αχά!” του μέσου αμερικάνου, ο οποί-
ος, μπουχτισμένος από τον παραδοσιακό ελιτισμό των προνομιούχων φοιτητών, ίσως σκέ-
φτηκε ότι ήταν η στιγμή να νιώσουν αυτοί οι νεαροί την κρύα, σκληρή πραγματικότητα 
του σωφρονιστικού συστήματος. Φυσικά, δεν συνέβη ποτέ αυτό. Μόλις κυκλοφόρησαν οι 
πρώτες ιστορίες για το ότι η κοπέλα είχε κάνει ξανά μηνύσεις για βιασμό στο παρελθόν, για 
την ψυχική της υγεία, για το γεγονός ότι ήταν νέα, μαύρη, έπαιρνε επίδομα και ήταν χορεύ-
τρια, τα μίντια έκαναν στροφή 180 μοιρών.2�” 

“Το γεγονός ότι κανείς δεν θα πιστέψει μια έγχρωμη γυναίκα, ή το αίσθημα ότι κανείς 
δεν θα βίαζε εσένα, εξακολουθεί να κάνει τις έγχρωμες γυναίκες να σωπαίνουν. Η διαμε-
τρικά αντίθετη αφήγηση, όπου μαύροι άντρες βιάζουν λευκές γυναίκες, είναι πολύ συχνό-

1  NOT ALONE: The First Report of the White House Task Force to Protect Students From 
Sexual Assault. Απρίλιος 2014.
2 http://www.ed.gov/news/press-releases/us-department-education-releases-list-
higher-education-institutions-open-title-i.
3 Για την ιστορία του μύθου του “μαύρου βιαστή” δες το κείμενο της Άντζελα Ντέιβις 
“Βιασμός, ρατσισμός και ο μύθος του μαύρου βιαστή,” το οποίο περιλαμβάνεται στο 
Angela Davis: Γυναίκες Φυλή και Τάξη, που εκδόθηκε από  τη μιγάδα με την υποστήριξη 
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τερη και πιο πιστευτή και χρησιμοποιούνταν για να δικαιολογήσει τα λιντσαρίσματα, αλλά 
και το ρατσιστικό σωφρονιστικό και δικαστικό σύστημα. [...]. Η ιστορία του «λευκού άντρα 
που βιάζει μια μαύρη γυναίκα,» δεν έχει χτιστεί με τον ίδιο τρόπο, λόγω του συσχετισμού 
δύναμης και λόγω της πεποίθησης ότι οι λευκοί άντρες δικαιούνται να έχουν εξουσία πάνω 
σε όλα τα γυναικεία σώματα, ανεξαρτήτως τάξης και φυλής.27” Υπό αυτό το πρίσμα, οι 
ιστορίες των δυο γυναικών που παρουσιάστηκαν παραπάνω, ανοίγουν τη δυνατότη-
τα να γίνει αντιληπτή η κοινότητα βιωμάτων και συμφερόντων μεταξύ ομάδων γυναι-
κών που μπορεί με την πρώτη ματιά να φαίνονται μακρινές μεταξύ τους: απέναντι -για 
δες- στους ίδιους άντρες, η πρώτη έχει να αντιπαρατεθεί με τις “γκρίζες περιοχές” της 
συναίνεσης, μια εχθρική προς τις γυναίκες κατασκευή, η οποία λειτουργεί για να ξελα-
σπώνει τους βιαστές. Και η δεύτερη, έχει να τα βάλει μ’ ένα ολόκληρο πλέγμα ρατσιστι-
κών και σεξιστικών λόγων και θεσμών, το οποίο παγιώνει την πεποίθηση ότι το σώμα 
της δεν είναι παρά διαθέσιμο προς αντρική κατανάλωση.

Ανεξάρτητα λοιπόν από το... “πόσο κοντή είναι η φούστα” της καθεμιάς, δεν είμα-
στε καθόλου μπερδεμένες. Ξέρουμε πολύ καλά πότε έχουμε παραβιαστεί. Και θα πού-
με και κάτι για το τέλος: πολύ περισσότερο από το να μας αναγνωριστεί απλά η δυνα-
τότητα να προφέρουμε ένα αμυντικό “όχι,” θέλουμε να απολαμβάνουμε το σεξ είτε εί-
ναι ήσυχο είτε άγριο, είτε με διείσδυση είτε όχι, είτε με τον/την γκόμενό/νά μας είτε με 
κάποιον/α που γνωρίσαμε λίγο πριν, εκφράζοντας ως ισότιμες συμμετέχουσες, είτε με 
τα λόγια είτε με το σώμα μας, ένα ενεργητικό και ενθουσιώδες “ναι.” 


