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ΣΟ ΥΡΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΔΠΙΣΟΠΙΑ 

ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ Η ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ 

ΓΙΑΣΡΙΒΗ 

 

1. Η αλαδήηεζε θαη κηαο ‘άιιεο αιήζεηαο’. Αλππνςίαζηνο ‘αλζξσπνιόγνο’ ζε 

εμσηηθά πεδία. 

Γηαβάδνληαο κηα ζπλέληεπμε ηνπ Μάλνπ Γαλέδε, αζηξνθπζηθνχ, κνπ έθαλε 

εληχπσζε ε εμήο θξάζε: „Ζ έξεπλα είλαη θάηη ην εγσηζηηθφ. Απηφ πνπ θάλεη ν 

εξεπλεηήο είλαη λα ιχζεη ηα δηθά ηνπ πξνβιήκαηα. Σψξα αλ ηα δηθά ηνπ πξνβιήκαηα, 

φηαλ ηα ιχζεη, βνεζήζνπλ ηελ αλζξσπφηεηα, ηφηε αθφκε θαιχηεξα‟. Ζ δήισζε απηή 

κε νδήγεζε ζε κηα αλαδξνκή ζην παξειζφλ ζηα παηδηθά κνπ ρξφληα, φηαλ 

παξαθνινπζνχζα εθείλεο ηηο θιαζηθέο ηαηλίεο western κε ηνλ „θαιφ Ακεξηθάλν 

θάνπκπφί‟ ή „ζηξαηηψηε‟ θαη ηνλ „θαθφ ηλδηάλν‟. Σαηλίεο φπνπ απηφο, πνπ ζηελ 

πξνζπάζεηα λα ηνπ πάξνπλ ηε γε θαηαθξενπξγνχζε ηνπο „θαινχο‟ ιεπθνχο. Οη 

ηαηλίεο εθείλεο ινηπφλ έγεηξαλ ζηελ ππφ δηακφξθσζε παηδηθή κνπ ζπλείδεζε 

πξνβιεκαηηζκνχο γηα ην πνηνο ηειηθά θαη γηαηί είλαη ν θαθφο.  Καη κεγάισζα κε ηνλ 
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πξνβιεκαηηζκφ θαη ηελ αλαδήηεζε κηαο „αιήζεηαο‟ πνπ ζα έδηλε απαληήζεηο ζε 

ηέηνηνπ είδνπο εξσηήκαηα θαη ζα δηέιπε ηνπο φπνηνπο πξνβιεκαηηζκνχο.   

Έηζη ινηπφλ ην αξρηθφ αλζξσπνινγηθφ κνπ ελδηαθέξνλ μεθίλεζε πνιιά 

ρξφληα πξηλ ηελ απφθαζε κνπ γηα εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζε κηα 

πξνζπάζεηα αλαδήηεζεο απηήο ηεο „αιήζεηαο‟ ησλ παηδηθψλ κνπ πξνβιεκαηηζκψλ, 

ηαμηδεχνληαο ζε κέξε πνπ νη άλζξσπνη ήηαλ „δηαθνξεηηθνί‟ πνιηηηζκηθά θαη 

θνηλσληθά απφ εκέλα/εκάο ηνπο „ιεπθνχο/Δπξσπαίνπο. Άξρηζα ινηπφλ λα ηαμηδεχσ 

αλά ηνλ θφζκν. Σν δηαθνξεηηθφ κνχ πξνθαινχζε ελδηαθέξνλ θαη δένο, θη αζθνχζε 

έληνλε γνεηεία πάλσ κνπ. Ζ αίζζεζε φηη θπιαθίδνκαη κέζα ζηηο πφιεηο ηφζν ζε 

ζρέζε κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ φζν θαη ζε ζρέζε αλαδήηεζεο θαη „άιισλ αιεζεηψλ‟ 

κε νδήγεζε ζηελ αλαδήηεζε αλζξψπσλ θαη θνηλσληψλ κε πην άκεζε επαθή κε ηελ 

θχζε θαη πην απνζηαζηνπνηεκέλσλ απφ ηηο βηνκεραληθέο θνηλσλίεο θαη ηελ 

θαπηηαιηζηηθή παξαγσγή. Έηζη, ηα θαινθαίξηα έβξηζθα ηνλ εαπηφ κνπ λα θάλεη 

„δηαθνπέο‟ κε απηφρζνλεο θαη θπιέο αλά ηνλ θφζκν. Ξεθηλψληαο κε ηνπο Bushmen 

ηεο Botswana βίσζα ηελ πξψηε εκπεηξία ηεο Αθξηθήο κε ηνπο αλζξψπνπο ηεο. 

Γηαβάδνληαο ηνπο „Θιηβεξνχο Σξνπηθνχο‟ ηνπ Levy Strauss θαηέιεμα ζηνλ Ακαδφλην 

ζηνπο Yanomami θαη ε δσή κνπ απνθηνχζε ελδηαθέξνλ κε ηηο λέεο γλψζεηο θαη 

εκπεηξίεο πνπ απνθηνχζα. Ο ζαπκαζκφο κνπ γηα ην πψο δηαρεηξίδνληαη ηέηνηνπ είδνπο 

θνηλσλίεο απηά πνπ ηνπο πξνζθέξεη ε θχζε, κε έθεξλε φιν θαη πην θνληά ζην 

εμσηηθφ. Οη ηειεηνπξγίεο ηνπο ηηο νπνίεο αξρηθά θαη κε ηελ άγλνηα πνπ κε 

ραξαθηήξηδε, έθξηλα θαη θαηέθξηλα, ζηελ πνξεία κνπ θηλνχζαλ ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ 

θαηαλφεζή ηνπο κέζα απφ ηελ ελλνηνιφγεζε ησλ ηδίσλ πνπ ηηο επηηεινχζαλ. Έηζη 

άιιαδε ζηγά ζηγά ε νπηηθή κνπ γηα ηηο θνηλσλίεο-θνηλφηεηεο κε ηηο νπνίεο απνθάζηδα 

λα πεξάζσ ηα θαινθαίξηα κνπ. Ο Malinowski θαη νη „Αξγνλαχηεο ηνπ Γπηηθνχ 

Δηξεληθνχ‟ κε νδήγεζαλ ζηα λεζηά Trobriand ηεο Παπνχα Νέαο Γνπηλέαο. Σν Kula, 
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ην λεζί ησλ πλεπκάησλ Tuma, ν Θεφο ηνπο ν Timuleta, φια απηά κνπ μχπλεζαλ ηελ 

επηζπκία κηαο επηηφπηαο αλζξσπνινγηθήο έξεπλαο. Σα βήκαηα ηεο άηππεο επηηφπηαο 

κε έθεξαλ παξάιιεια αληηκέησπε θαη κε ηηο δπζθνιίεο ελφο ηέηνηνπ εγρεηξήκαηνο 

ζηε δνχγθια ηνπ νξεηλνχ φγθνπ ηεο Βφξεηαο Κνινκβίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθεί 

παξακνλήο κνπ κε ηνπο Kogi. Παξ‟φιε ηελ επηθηλδπλφηεηα κε ηα θαξηέι θαη ηνπο 

αληάξηεο, ε δηάζεζε γηα αλζξσπνινγηθή έξεπλα αληί λα εμαζζελεί γηλφηαλ 

εληνλφηεξε. Μεηά απφ δηάθνξεο ηέηνηνπ είδνπο απφπεηξεο, φπσο κε ηνπο Οπηγνχξνπο 

ηνπ Καζγθάξ ηεο εξήκνπ Σαθιακαθάλ, ζηελ βνξεηνδπηηθή Κίλα, ή ηνπο Καζκηξαίνπο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπο ελφπινπ αγψλα ηνπο γηα ηελ αλεμαξηεζία ηνπ Καζκίξ, νη 

αλαδεηήζεηο κνπ κε έθεξαλ θαη ζηελ έξεκν ηνπ WadiRum ηεο Ηνξδαλίαο 

ζπκβηψλνληαο κε ηνπο βεδνπίλνπο Zalabieh θάηη πνπ ιεηηνχξγεζε θαηαιεθηηθά ζην 

λα απνθαζίζσ ηειηθά λα αζρνιεζψ ζνβαξά θαη επηζηεκνληθά κε ηελ αλζξσπνινγία. 

Ζ έξεκνο είρε αθνλίζεη ηα αηζζεηήξηά κνπ θαη νη άλζξσπνί ηεο είιθπζαλ ην 

ελδηαθέξνλ κνπ κε αθαηακάρεην ηξφπν. Σν Ηζιάκ κνπ ήηαλ νηθείν, αθνχ γελλεκέλε 

θαη απφθνηηνο ιπθείνπ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, βηψλα θαη ζσκαηνπνηνχζα δχν 

δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο. Σνπξθία θαη Ηνξδαλία είραλ ζπγγελή ραξαθηεξηζηηθά θαη 

ην ππφβαζξφ κνπ κε βνεζνχζε λα θαηαλνήζσ επθνιφηεξα ηνπο αλζξψπνπο ηεο 

Μέζεο Αλαηνιήο. Γλψξηδα ελ κέξεη ηηο δπζθνιίεο ηεο δηαβίσζεο ζε ηέηνηνπ είδνπο 

θνηλσλίεο αιιά κηα επηηφπηα έξεπλα πάληα έρεη ηηο δηθέο ηεο ζπλερείο εθπιήμεηο.  

Σν Πάζρα, ινηπφλ, ηνπ 2000 έθαλα ηελ πξψηε αλαγλσξηζηηθή επίζθεςε ζηελ 

πεξηνρή. Έθαλα ηηο πξψηεο επαθέο θαη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα εμέθξαζα ηελ 

επηζπκία κνπ θαη αλαθνίλσζα ηελ απφθαζή κνπ γηα ηελ έξεπλα ζε θάπνηνπο απφ ηνπο 

θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο ν νπνίνη δέρηεθαλ λα κνπ παξέρνπλ θηινμελία ζην ρψξν 

ηνπο. 
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Έηζη, κεηά απφ αξθεηνχο κήλεο, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2001, εγθαηαζηάζεθα ζην 

Wadi Rum. Ζ κεηαθίλεζε πξνυπέζεηε κηα ηδηαίηεξε πξνεηνηκαζία θη έλα ηαμίδη κε 

κεγάιε παξακνλή ζε κηα πεξηνρή κε ζπλζήθεο δηαβίσζεο πνιχ δηαθνξεηηθέο απ‟ 

απηέο ηεο θαζεκεξηλήο κνπ δσήο. Απηφ αθελφο κε πξνβιεκάηηδε, αθεηέξνπ 

απνηεινχζε πξφθιεζε γηα άιιε κηα πεξηπέηεηα κέζα απφ ηελ νπνία αλαδεηνχζα 

άιιεο απαληήζεηο ζε ζρέζε κε ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο θαη ηα εξσηήκαηά κνπ.
 

Έλα ρσξηφ (θαιχηεξα ζα απέδηδε ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε ιέμε „νηθηζκφο‟ κε 

ζπίηηα απιήο θαηαζθεπήο) ζηε κέζα ηνπ πνπζελά, κε πιεζπζκφ πνπ δελ μεπεξλνχζε 

ηα 800-900 πεξίπνπ άηνκα. Σξηγχξσ έξεκνο θαη βνπλά θαη ζηα 20 ρικ. ε ανπδηθή 

Αξαβία. χλνξα πνπ δηαηέκλνπλ ηελ θαπηή άκκν θαη πεξηπνινχληαη απφ βεδνπίλνπο-

αζηπλφκνπο ηεο εξήκνπ, κε θακήιεο ή κε ηδηπ.  

Δθεί κε πεξίκελε ν Ε. Ήηαλ ν πξψηνο άλζξσπνο πνπ είρα ζπλαληήζεη ηπραία, 

έλα ρξφλν πξηλ, φηαλ νη αλαδεηήζεηο κνπ είραλ θέξεη ηα βήκαηά κνπ ζηελ Ηνξδαλία, 

θαη ν νπνίνο ελζνπζηαζκέλνο κε ην γεγνλφο φηη ήζεια λα γξάςσ «βηβιίν γηα ηα 

παηδηά», κνπ πξφζθεξε θηινμελία. Ο Ε. απφ ηελ αξρή κέρξη ην κεζνδηάζηεκα ηεο 

επηηφπηαο έξεπλαο ππήξμε έλα απφ ηα ζηαζεξά ζεκεία ηεο αλαθνξάο κνπ ζην Wadi 

Rum. Απφ ηε κέζε ηεο πεξηφδνπ ηεο εθεί παξακνλήο κνπ κέρξη θαη ην ηέινο ηεο 

επηηφπηαο δηαδηθαζίαο, ηα δεδνκέλα είραλ αιιάμεη γηα ιφγνπο πνπ αλαθέξσ ζηε 

δηαηξηβή. 

‟ φιεο κνπ ηηο πεξηπιαλήζεηο αλά ηνλ θφζκν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

παξακνλήο κνπ ζηηο δηάθνξεο θνηλφηεηεο, ηελ πξφζβαζε ζηνλ θφζκν ησλ ελειίθσλ 

κνχ ηελ άλνηγαλ ηα παηδηά. Οη πξψηεο κνπ επαθέο γίλνληαλ κε ηα παηδηά, ηα νπνία κε 

πιεζίαδαλ απφ πεξηέξγεηα, θη εγψ βέβαηα δελ έραλα ηηο επθαηξίεο. Έηζη άξρηζα λα 

ελδηαθέξνκαη θαη γηα ηα παηδηά: γηα ην πψο ελλνηνινγνχζαλ ηα πξάγκαηα, ηα 

παηρλίδηα ηνπο, ηηο αλαπαξαζηάζεηο ηνπο θ.ιπ., θάηη πνπ κνπ έδηλε ηδηαίηεξε 
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επραξίζηεζε θαη ηθαλνπνίεζε. Ζ εκπεηξία κνπ σο θαζεγήηξηα Φπζηθήο Αγσγήο πνπ 

δίδαζθα ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο, κε δηεπθφιπλε ζηελ φιε δηαδηθαζία. 

Έηζη, ινηπφλ, νη πξψηεο ζθέςεηο κνπ ήηαλ κηα αλζξσπνινγία γηα ηα παηδηά θη 

απηφ δηεπθφιπλε ηελ αξρηθή είζνδν θαη απνδνρή κνπ απφ ηελ θνηλφηεηα. Ήηαλ έλα 

ζέκα αξθεηά αλψδπλν θη εχθνια θαηαλνεηφ απφ ηνπο θαηνίθνπο, νη νπνίνη ζα κε 

θηινμελνχζαλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα.  

Σα πξάγκαηα, φκσο, εμειίζζνληαλ δηαθνξεηηθά. Μπνξεί ην αλζξσπνινγηθφ 

κνπ ελδηαθέξνλ γηα ηα παηδηά λα κε νδήγεζε ζηελ επηηφπηα θαη ζηνπο βεδνπίλνπο ηνπ 

Wadi Rum, φκσο ε ίδηα ε επηζηήκε ηεο αλζξσπνινγίαο κε πξνζγείσζε, φρη θαη ηφζν 

νκαιά. Γελ ήηαλ δπλαηή κηα αλζξσπνινγία ηνπ παηδηθνχ θφζκνπ απφ κφλε ηεο ή 

ηνπιάρηζηνλ ζα ήηαλ ειιηπήο. Έηζη πξνζέγγηζα ηνλ θφζκν ησλ ελειίθσλ ηφζν κέζα 

απφ ηηο ζρέζεηο ησλ θχισλ κεηαμχ ηνπο, ππφ ην πξίζκα ζρέζεσλ εμνπζίαο, ππαγσγήο 

θαη αληίζηαζεο, φζν θαη ηηο ζρέζεηο ησλ αηφκσλ θαη εηδηθφηεξα ησλ αλδξψλ κε ηελ 

θξαηηθή εμνπζία θαη κε κηα θπξίαξρε πνιηηηθή ηδενινγία, πνπ δηακνξθψλεη 

ηαπηφηεηεο θαη ζπλεηδήζεηο. Ο παηδηθφο θφζκνο παξάιιεια, θαηά ηελ αλάπηπμε ηεο 

έξεπλαο κνπ, έδηλε θη άιιεο νπηηθέο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θνηλφηεηαο. 

Υξεηάζηεθε λα πάξσ ηηο ζρεηηθέο άδεηεο γηα ηελ παξακνλή κνπ ζην πεδίν ηεο 

εξήκνπ ηνπ Wadi Rum. Ζ πεξηνρή ιφγσ γεηηλίαζεο κε ηε ανπδηθή Αξαβία 

ζεσξείηαη παξακεζφξηνο θαη ππφθεηηαη ζε απζηεξφ ζηξαηησηηθφ έιεγρν γηα ηε θχιαμε 

ησλ ζπλφξσλ, πνπ νξίδεηαη απφ ην Τπνπξγείν Άκπλαο. Ζ πξψηε ηξίκελε άδεηα 

παξακνλήο κνχ ρνξεγήζεθε απφ ηελ αζηπλνκία, ηελ νπνία αλαλέσλα πξηλ ηε ιήμε 

ηεο κέρξη ην ηέινο ηεο επηηφπηαο. Υξεηαδφηαλ φκσο θάπνηνο εγγπεηήο, ν νπνίνο ζα 

κνπ παξείρε ζηέγε θαη ππνηίζεηαη φηη ζα ήηαλ ππεχζπλνο ηφζν γηα ηελ αζθάιεηά κνπ 

φζν θαη γηα ηηο κεηαθηλήζεηο/θηλήζεηο κνπ ζην ρψξν θαη ζηε ρψξα. Ο Ε. ινηπφλ ήηαλ 

ε αλαθνξά κνπ, ε αζθάιεηά κνπ θαη ην δηαπηζηεπηήξην κνπ γηα λα θηλνχκαη 
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„ειεχζεξα‟, ηφζν ζηελ έξεκν φζν θαη ζηελ ππφινηπε Ηνξδαλία. Αξρηθά ε φιε 

δηαδηθαζία κνπ έδσζε ηελ εληχπσζε κηαο ηππηθήο, απιήο θαη γξήγνξεο κεζνδεπκέλεο 

ζεηξάο ελεξγεηψλ, ηηο νπνίεο κπνξνχζε λ‟ αθνινπζήζεη ν νπνηνζδήπνηε πνπ ήζειε λα 

κείλεη εθεί. ηελ πνξεία ηεο επηηφπηαο έξεπλαο, φκσο, θαηάιαβα φηη ε αξρηθή κνπ 

εληχπσζε απείρε πνιχ απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ο Ε. ήηαλ πξψελ αζηπλνκηθφο, φπσο 

θαη ηα ¾ ηεο θνηλφηεηαο ηελ νπνία κειεηνχζα, ζπληαμηνχρνη απφ ην ζηξαηφ θαη ηηο 

δπλάκεηο αζθαιείαο, εηδηθέο δπλάκεηο ηεο Ηνξδαλίαο
1
 θαζψο θαη ηηο κπζηηθέο 

ππεξεζίεο, θάηη πνπ νκνινγψ ζηελ αξρή κνπ πξνθάιεζε παληθφ αιιά μεπέξαζα ηηο 

φπνηεο αλεζπρίεο κε ηελ ζθέςε φηη δελ έθαλα ηίπνηα πεξηζζφηεξν απφ ην λα «γξάθσ 

έλα βηβιίν γηα ηα παηδηά». Απηφ έιεγα ζπλέρεηα ζηνπο πιεξνθνξεηέο/ηξηεο κνπ. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, φκσο, έγξαθα πνιιά πεξηζζφηεξα απ‟ απηά πνπ λφκηδαλ. Γεγνλφο 

γηα ην νπνίν, ηφζν θαηά ηελ πνξεία ηεο έξεπλαο ζην πεδίν φζν θαη θαηά ηελ 

δηαδηθαζία ηεο ζπγγξαθήο ηεο δηαηξηβήο, αηζζαλφκνπλ ηελ αλάγθε λα απνινγνχκαη 

ζησπεξά ζηε ζπλείδεζή κνπ γηαηί αλέπηπμα κεραληζκνχο ψζηε λα κελ πξνθαιέζσ 

ηελ πεξαηηέξσ έθζεζή ηνπο, δηφηη πηζηεχσ φηη ππήξραλ δεηήκαηα πνιηηηθήο πνπ νη 

ίδηνη δελ ζα ήζειαλ λα μέξσ
2
. Γηα ην ιφγν απηφ είκαη επγλψκσλ ζε φινπο/εο 

πιεξνθνξεηέο/ξηεο πνπ κνπ παξαρψξεζαλ ζπλεηδεηά, αιιά πεξηζζφηεξν αζπλείδεηα 

ρξφλν, „ζεκαζία‟ θαη βεβαίσο ηε ζπγθαηάβαζή ηνπο. Δπραξηζηψ ινηπφλ θαη φζνπο/εο 

κε αληηκεηψπηζαλ κε επηθχιαμε θαη θαρππνςία, γεγνλφο πνπ κνπ έδεηρλε 

επαλεηιεκκέλα ηα φξηα ηεο ζρέζεο καο θη έηζη  θάπνηεο απφ ηηο «ζπληεηαγκέλεο» ηεο 

ζέζεο κνπ ζην πεδίν, ψζηε λα ζπλεηδεηνπνηήζσ ηη είδνπο πιεξνθνξίεο ήηαλ απηέο 

πνπ έθηαλαλ ζε κέλα. Δπίζεο, επραξηζηψ αθφκε θη απηνχο/έο νη νπνίνη κε 

                                                 
1
 Γηα ην γεγνλφο θαη ηελ ζεκαζία ηνπ αλαθέξνκαη δηεμνδηθά ζηελ πνξεία ηεο δηαηξηβήο.  

2
 Γηα ην ιφγν απηφ, ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο πεξηνρήο θαη ηηο ζρέζεηο ησλ αλδξψλ/βεδνπίλσλ κε ηελ 

θξαηηθή εμνπζία απνθάζηζα λα κελ αλαθέξνκαη ζε νλφκαηα ζε φιε ηελ δηαηξηβή. Οη αλαθνξέο κνπ 

γίλνληαη κφλν κε ην αξρηθφ γξάκκα ηνπ νλφκαηφο ηνπο, ηφζν γηα ηνπο άλδξεο φζν θαη γηα ηηο γπλαίθεο.  
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ρξεζηκνπνίεζαλ, κε άιια ιφγηα κε „αμηνπνίεζαλ‟ πξνο φθειφο ηνπο γηα λα 

δηαπξαγκαηεπηνχλ δηθέο ηνπο έκθπιεο ζέζεηο, γεγνλφο πνπ κνπ ππελζχκηδε ζπλερψο 

φηη ε επηζηεκνληθή απζεληία ελφο αλζξσπνιφγνπ κέλεη εθηεζεηκέλε πξνο 

εθκεηάιιεπζε,  πνιχ θησρή κπξνζηά ζηα ππφ „κειέηε‟ άηνκα, ηα νπνία κε δηάθνξεο 

πξαθηηθέο δηαρεηξίδνληαη θαη δηαπξαγκαηεχνληαη ηηο θαηαζηάζεηο. ηηο επραξηζηίεο 

κνπ δελ πξέπεη επίζεο λα παξαιείςσ λα αλαθέξσ ην Τπνπξγείν Παηδείαο ηεο 

Ηνξδαλίαο, ην νπνίν κνπ έδσζε ζρεηηθά εχθνια θαη γξήγνξα ηελ άδεηα εηζφδνπ ζην 

ζρνιείν ησλ ζειέσλ, αιιά εηδηθφηεξα ζηνλ Μ.C., ζηξαηεγφ ηνπ ηκήκαηνο 

εθπαίδεπζεο ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ ηξαηνχ, ν νπνίνο κεηά απφ πνιιέο επηζθέςεηο 

θαη αλαθξηηηθέο, θαηά κηα έλλνηα, εξσηήζεηο, κνπ έδσζε ηελ άδεηα εηζφδνπ ζην 

ζρνιείν ησλ αξξέλσλ ζην Wadi Rum, ζην νπνίν δίδαζθαλ σο επί ην πιείζηνλ 

αμησκαηηθνί. Οη μαθληθέο επηζθέςεηο ηνπ ζηξαηεγνχ γηα επηζεψξεζε ήηαλ ζπρλέο, 

αιιά ήηαλ θάηη πνπ είρα αξρίζεη λα ζπλεζίδσ θαη ήκνπλ πάληα πξνεηνηκαζκέλε γηα 

ηηο δηάθνξεο εξσηήζεηο πνπ ζα κνπ έθαλε. 

Δηζήιζα, ινηπφλ, ζην πεδίν κε ηελ ηαπηφηεηα ηεο Διιελίδαο, κε Διιεληθφ 

δηαβαηήξην ζην νπνίν βεβαίσο αλαγξαθφηαλ σο ηφπνο γέλλεζεο ε Σνπξθία, πνπ 

επηπρψο φκσο, θαηά θαιή κνπ ηχρε, πέξαζε απαξαηήξεην. Απέθξπςα ηελ θαηαγσγή 

κνπ θαη ηε γλψζε ηεο Σνπξθηθήο γιψζζαο γηα ιφγνπο νη νπνίνη είραλ λα θάλνπλ 

αθελφο κε αληηιήςεηο θαηάινηπα ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, θη αθεηέξνπ κε 

πνηθίια δηαθπβεχκαηα ηεο ζχγρξνλεο πνιηηηθήο ζηε Μέζε Αλαηνιή.  

Γχν δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο, ε επηζηεκνληθή θαη ε έκθπιε, πηζηεχσ φηη 

αλακθηζβήηεηα ζθξάγηζαλ ην είδνο ησλ πιεξνθνξηψλ κνπ θαη θαη‟ επέθηαζε ηελ 

εζλνγξαθηθή εθδνρή ηεο θνηλσλίαο ησλ βεδνπίλσλ Zalabieh, ηελ νπνία έξρνκαη λα 

δηεγεζψ ζηελ παξνχζα δηαηξηβή. 
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Ζ πξψηε δηάζηαζε, ε επηζηεκνληθή, ζθξαγίζηεθε κε ηνλ ηίηιν ηεο 

„ληνθηφξαο‟ πνπ κνπ πξνζήςαλ νη άλδξεο νη νπνίνη, ππεξήθαλνη γηα ην γεγνλφο φηη 

θάπνηνο γξάθεη βηβιίν γηα ηα παηδηά ηνπο (γη‟ απηνχο), ήηαλ πάληα πξφζπκνη λ‟ 

απαληνχλ ζηηο εξσηήζεηο κνπ θαη λα ιχλνπλ ηηο απνξίεο κνπ γεληθφηεξα. Ζ αγάπε 

κνπ θαη ε επαηζζεζία κνπ γηα ηελ έξεκν, ηελ νπνία θαζάξηδα κέξεο νιφθιεξεο απφ 

ζθνππίδηα πάζεο θχζεσο ζπζζσξεπκέλα πάξα πνιιά ρξφληα, δηεπθφιπλε ηελ 

πξνζέγγηζε ησλ αλδξψλ αθφκε πεξηζζφηεξν, πνιινί απφ ηνπο νπνίνπο θξφληηδαλ λα 

δηαηεξνχληαη νη πεξηνρέο „ηεο ληνθηφξαο‟ ή „ηεο Κάηηαο‟ (Katias places- makan Katia 

ζηα Αξαβηθά) θαζαξέο. 

Ζ έκθπιε δηάζηαζε, φκσο, ήηαλ απηή πνπ ζεκαηνδφηεζε πεξηζζφηεξν απφ 

θαζεηί, θη ελδέρεηαη λα ππαγφξεπζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο έξεπλαο ζην πεδίν. 

Σν γεγνλφο φηη ήκνπλ κηα „Δπξσπαία‟ γπλαίθα, κφλε κέζα ζηνπο βεδνπίλνπο, 

πξνθαινχζε αθφκε θαη ζεμνπαιηθφ αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ αλδξψλ, πξάγκα πνπ 

θαζφξηδε ην είδνο ηνπ πιεξνθνξεηή αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε (αζηπλφκνο- 

αμησκαηηθφο, βεδνπίλνο, κνπρηάξ-ζέτρεο [βι. ηεξαξρία], άλδξαο ζηελ εμσηηθή έξεκν 

θαζψο θαη ην είδνο ηεο πιεξνθνξίαο (ηηο αληηιήςεηο ηνπο πεξί αλδξηζκνχ, ηηο απφςεηο 

πνπ είραλ νη άλδξεο γηα ηηο γπλαίθεο θ.ιπ.) πνπ ζπγθέληξσλα. Δπηπιένλ, ην θχιν κνπ 

κνχ έδηλε ηελ επθαηξία πξφζβαζεο ζηνλ θφζκν ησλ γπλαηθψλ, πξνβάδηζκα δειαδή ζε 

ζρέζε κε άλδξα αλζξσπνιφγν, ν νπνίνο ζα επηρεηξνχζε λα θάλεη κηα αλάινγε κειέηε. 

Όκσο ε έκθπιε δηάζηαζε ζπλνδεπφηαλ θη απφ κηα έθπησζε κνξαιηζκνχ, απηή ηεο 

„αλήζηθεο-εχθνιεο‟ „Δπξσπαίαο‟, θαηά ηηο αληηιήςεηο ησλ γπλαηθψλ, ε νπνία 

απεηινχζε ηελ θνηλσληθή επηαμία θη έγεηξε δπζθνιίεο γηα ηηο νπνίεο έπξεπε λα βξσ 

κεραληζκνχο αληηκεηψπηζεο. Πξνζπάζεζα ινηπφλ λα θάλσ βήκαηα πξνο έλδεημε 

θαιήο πξφζεζεο, εκπιεθφκελε ζε κηα δηαδηθαζία πξνζθνξάο αγαζψλ (δψξα) θαη 

ππεξεζηψλ (θαζαξηζκφο ζπηηηνχ ή θχιαμε ησλ παηδηψλ) πνπ, νκνινγψ, κνπ ήηαλ 
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πνιχ δχζθνιε. Απηφ πνπ έρεη φκσο ζεκαζία ζηελ πεξίπησζε ηεο δηθήο κνπ 

αλζξσπνινγηθήο απφπεηξαο ήηαλ ην γεγνλφο φηη απφ „θνξέαο εμνπζίαο‟ (κηα γπλαίθα, 

κφλε, ειεχζεξε πνπ επηιέγεη κφλε ηεο ηελ πνξεία ηεο δσήο ηεο θαη ε νπνία 

«εηζβάιιεη» ζηνλ θφζκν ηνπο γηα λα γξάςεη έλα βηβιίν), ν νπνίνο επηβιήζεθε ζηηο 

γπλαίθεο απφ έλαλ άιιν θνξέα εμνπζίαο, απηφ ησλ αλδξψλ, βξέζεθα ζε ζέζε 

„ππαγσγήο‟. Σα ππαγφκελα άηνκα, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε νη γπλαίθεο, είραλ 

κεηαηξέςεη ηελ δηθή ηνπο ππαγσγή ζε εμνπζία θαη ηελ δηθή κνπ εμνπζία ζε ππαγσγή 

ζε κηα πξνζπάζεηα δηαπξαγκάηεπζεο ηνπ ξφινπ ηνπο. Ο θνξέαο εμνπζίαο απ‟ ηνλ 

νπνίνλ έλησζαλ λα απεηινχληαη, άξα θαη θαρππνςία γηα λα ζπλδηαιιαρζνχλ, 

κεηαηξάπεθε ζε αληηθείκελν δηαρείξηζεο απ‟ απηέο. Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα λα 

ειέγρεηαη θαη λα θηιηξάξεηαη ν „απζνξκεηηζκφο‟ κνπ απφ κέλα ηελ ίδηα, αλάινγα κε 

ηα ζπκθξαδφκελα θαη ηα άηνκα πνπ είρα απέλαληί κνπ.  

χληνκα ζπλεηδεηνπνίεζα φηη κ‟ απηφλ ηνλ ηξφπν θαη γεληθά κε ηελ παξνπζία 

κνπ, δεκηνχξγεζα γηα ηηο γπλαίθεο ζπλζήθεο αληίζηαζεο θαηά ησλ αλδξψλ ηνπο θαη 

δηαπξαγκάηεπζεο ηεο ζέζεο ηνπο θαη ηνπ ξφινπ ηνπο. Έηζη, ινηπφλ, απμήζεθε ζηγά 

ζηγά ν θχθινο ησλ πιεξνθνξεηξηψλ κνπ, γηαηί ήζειαλ θαη νη ππφινηπεο λα αζθήζνπλ 

ηε δηθή ηνπο εμνπζία κε ην δηθφ ηνπο ηξφπν. Απηφ αξρηθά κνπ δεκηνχξγεζε θάπνηα 

δηιήκκαηα γηα ηα φξηα ηεο αλνρήο εθ κέξνπο κνπ θαη ηα φξηα ηεο εθκεηάιιεπζεο εθ 

κέξνπο ησλ. Αιιά ζπλεηδεηά θαη ηαπηφρξνλα αζπλείδεηα άθεζα ηνλ εαπηφ κνπ λα 

παξαζπξζεί απφ ηελ „επηλφεζε‟
3
 (κε ηνλ φξν ηνπ Wagner, 1981 θαη 1986) ησλ κειψλ 

                                                 
3
 Ο Wagner ππνζηεξίδεη φηη ν πνιηηηζκφο είλαη κηα επηλφεζε ησλ κειψλ ηεο θνηλσλίαο θαη 

νξγαλψλεηαη γχξσ απφ ηε ζπλεθηηθή αξρή ηεο „ηξνπηθφηεηαο‟ θαη ηνπνζεηεί ηνλ πνιηηηζκφ ζηα 

ζχκβνια, φπσο ε γιψζζα, ε εθπαίδεπζε θαη νη ηειεηνπξγίεο. Δπηζεκαίλεη φηη ε επηθνηλσλία κε ηνλ 

„εαπηφ‟ ψζηε λα γίλεη θαηαλνεηφο ζηνλ „άιιν‟ γίλεηαη κε κηα δηαιεθηηθή δηαδηθαζία πνπ νξίδεη φρη 

κφλν ηνλ „εαπηφ‟ αιιά θαη ηνλ „άιιν‟. Καηά ηνλ Wagner, ε έλλνηα ηνπ πνιηηηζκνχ γίλεηαη θαηαλνεηή 

σο κηα ζεηξά δηαδνρηθψλ θαη ηαπηφρξνλα δεκηνπξγηθψλ κεηαζρεκαηηζκψλ ηνπ λνήκαηνο. Έηζη ην 

ζχκβνιν θέξεη πνιιαπιά λνήκαηα θαη ζεκαζίεο. Καηά ζπλέπεηα, ε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα είλαη 

πνιχζεκε, ξεπζηή, ζχλζεηε, κε πνιιαπιέο ζεκαζίεο θαη λνήκαηα. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ησλ 

γπλαηθψλ βεδνπίλσλ δελ εζηηάδσ ζην λφεκα, αιιά ζηελ ίδηα ηελ κεηακφξθσζε πνπ δεκηνπξγείηαη απφ 

ηε δηαδηθαζία (Wagner, 1981 θαη 1986).  
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ηεο θνηλφηεηαο, ε νπνία θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο αιιειφδξαζεο κεηαμχ εκνχ θη απηψλ 

παξήγαγε λέεο πξαθηηθέο
4
 (κε ηελ έλλνηα ηνπ Bourdieu) κεηαμχ ησλ θχισλ. 

Mε ηα παηδηά ηα πξάγκαηα ήηαλ πην εχθνια, αλ θη απηά επίζεο επεξεάδνληαλ 

ζπλερψο απφ δηαδηθαζίεο φπσο νη παξαπάλσ. Παξ‟ φια απηά, ηα φπνηα 

κηθξνπξνβιήκαηα αληηκεησπίζηεθαλ ηθαλνπνηεηηθά εθ κέξνπο κνπ ιφγσ ηεο 

επαγγεικαηηθήο κνπ εκπεηξίαο κε παηδηά.  

Έηζη, ινηπφλ, νη δηάθνξεο ηέηνηνπ είδνπο δηαδηθαζίεο αιιειφδξαζεο ζην πεδίν 

ελδέρεηαη λα ππαγφξεπζαλ ηφζν ην ηη παξαηήξεζα, φζν θαη ην ηη θαη πψο επέιεμα λα 

παξνπζηάζσ απφ ηηο παξαηεξήζεηο κνπ ζηα θεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ. 

Πξνζπάζεζα λα „αθνχζσ ηη είπαλ‟ νη ίδηνη/εο γηα φ,ηη θάλνπλ, ρσξίο λα αγλνψ 

ηνλ εαπηφ κνπ ζην πεδίν, ψζηε ην εγρείξεκα λα απνθηήζεη επηζηεκνληθφ 

αλαζηνραζκφ. Με ηελ ιέμε „επηζηεκνληθφ‟ δελ ελλνψ βέβαηα κηα αληηθεηκεληθή θαη 

κεγαινπξεπή θνηλσληθή ζεσξία, πνπ κπνξεί λα παξαρζεί απ‟ απηήλ εδψ ηελ 

εξεπλεηηθή δνπιεηά, αιιά κηα πξνζπάζεηα πνπ επηρεηξεί κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν λα 

θέξεη ζηελ επηθάλεηα ηηο ζεσξήζεηο ησλ αλζξψπσλ γηα ηελ δσή ηνπο αιιά θαη ησλ 

„άιισλ-εθηφο‟ γη‟ απηνχο.  

Όζν γηα ηελ Αξαβηθή, πηζηεχσ φηη θαηέθηεζα ηθαλνπνηεηηθά ηε γιψζζα ψζηε 

λα αληιψ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηαδφκνπλ. Δίρα μεθηλήζεη ηελ εθκάζεζε ηεο 

Αξαβηθήο δχν ρξφληα πξηλ θχγσ γηα ην πεδίν. Ζ γλψζε ηεο Σνπξθηθήο κε βνήζεζε 

πνιχ ψζηε λα θαηαλνψ ηηο έλλνηεο ηεο γιψζζαο θαη λα ηηο απνζεθεχσ ζηε κλήκε 

επθνιφηεξα. Σν πξφβιεκα φκσο κε ηελ θιαζηθή/ιφγηα Αξαβηθή πνπ καζαίλεη 

θάπνηνο είλαη φηη απέρεη πνιχ απ‟ ηελ θαζνκηινπκέλε. Ζ θιαζηθή/ιφγηα Αξαβηθή πνπ 

είλαη ε γιψζζα ηνπ Κνξαλίνπ, ησλ εηδήζεσλ ζηελ ηειεφξαζε, ηνπ ηχπνπ, ησλ 

                                                 
4
 Ο Bourdieu κε ηελ „ζεσξία ηεο πξαθηηθήο‟ εζηηάδεη θαη δίλεη έκθαζε ζηα δξψληα ππνθείκελα  πνπ 

αλαπηχζζνπλ αηνκηθέο επηινγέο θαη επηλννχλ ζηξαηεγηθέο δξάζεο. Έηζη, ε πξαθηηθή δηακνξθψλεη 

θαζψο δηακνξθψλεηαη, θαη κεηακνξθψλεη ηνλ πνιηηηζκφ (Bourdieu, 2007). 
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πνιηηηθψλ ζπδεηήζεσλ θ.ν.θ.  ζεσξείηαη πνιχ επίζεκε γηα λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα. Μ‟ απηή, ινηπφλ, ηελ Αξαβηθή πήγα ζην πεδίν φπνπ δηαπίζησζα φηη 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ κπνξνχζα λα επηθνηλσλήζσ φπσο είρα αξρηθά θαληαζηεί. 

Σν γεγνλφο φηη φινη/εο ζρεδφλ νη πιεξνθνξεηέο/ηξηεο κνπ, εθηφο απφ ηνπο πνιχ 

ειηθησκέλνπο/εο πνπ δελ είραλ πάεη ζρνιείν, γλψξηδαλ ηελ θιαζηθή Αξαβηθή, 

δηεπθφιπλε ηελ επηθνηλσλία καο αθνχ απηνί/εο κε θαηαιάβαηλαλ. Έηζη κνπ 

κεηέθξαδαλ ηηο έλλνηεο ηεο θαζνκηινπκέλεο αιιά θαη ηεο βεδνπίληθεο δηαιέθηνπ πνπ 

κηινχζαλ. ε ιίγν ρξνληθφ δηάζηεκα, κπνξψ λα πσ, κέζα ζην κπαιφ κνπ είρε γίλεη 

κηα κίμε θιαζηθήο Αξαβηθήο, θαζνκηινπκέλεο θαη βεδνπίληθεο δηαιέθηνπ πνπ ζηε 

ζπλέρεηα, νκνινγψ, δελ κπνξνχζα λα μερσξίζσ. Απηφ γηλφηαλ εκθαλέο θάζε θνξά 

πνπ πήγαηλα ζην Αmman (ζηελ πξσηεχνπζα) ή ζε άιιεο πφιεηο ηεο Ηνξδαλίαο, φπνπ 

ηα άηνκα ηεο „πφιεο‟ δελ θαηαιάβαηλαλ αξθεηέο απφ ηηο ιέμεηο (ηεο δηαιέθηνπ ησλ 

Zalabieh) ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνχζα. Σφηε θαη κφλν θαηαιάβαηλα πφηε κηα ιέμε είλαη 

ηεο θαζνκηινπκέλεο ή ηεο δηαιέθηνπ. Δλ πάζε πεξηπηψζεη ν ρξφλνο θαη ε θαζεκεξηλή 

επαθή κε ηα άηνκα ηεο θνηλφηεηαο, έιπζαλ ηα φπνηα πξνβιήκαηα γιψζζαο θαη 

επηθνηλσλίαο. Δπίζεο ην γεγνλφο φηη πνιινί άλδξεο κηινχζαλ ζηνηρεησδψο ηελ 

Αγγιηθή ήηαλ θη απηφ έλα πιενλέθηεκα ζηελ κεηαμχ καο επηθνηλσλία. 

ην ζεκείν απηφ ζέισ λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζηελ θαζεγήηξηα κνπ 

θαη επηβιέπνπζα ηεο δηαηξηβήο Φσηεηλή Σζηκπηξίδνπ, ε νπνία ζην παξζεληθφ αθφκε 

ζηάδην ηεο ζπγγξαθήο, εηδηθφηεξα ζηελ πξν ηεο ζπγγξαθήο ζπδήηεζε, δηέθξηλε ηηο 

ιεπηέο απνρξψζεηο κηαο πξνζπάζεηαο ε νπνία πήξε ζάξθα θαη νζηά κέζα απφ ηηο 

παξαηεξήζεηο ηεο, ηελ ππνκνλή θαη ηελ επαηζζεζία ηεο κε ηξφπν πνπ δελ ζα 

κπνξνχζα λα είρα θαληαζηεί. Δπίζεο ζηνλ σηήξε Γεκεηξίνπ, ν νπνίνο ζπλέβαιε 

απνθαζηζηηθά ηφζν ζηελ δηακφξθσζε ηεο αλζξσπνινγηθήο κνπ ζθέςεο φζν θαη ζηελ 

εγθαζίδξπζε κέζα κνπ κηαο θαζεκεξηλήο αλζξσπνινγηθήο νπηηθήο πνπ κε δηαπεξλά 
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ζ‟ φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο δσήο κνπ. ε φιε ηελ νκάδα Αλζξσπνινγίαο ηνπ σηήξε 

Γεκεηξίνπ πνπ ρσξίο ηελ ζηήξημε θαη ηελ θαζνδήγεζή ηεο κέζα απφ ηηο 

θαζηεξσκέλεο ζπλαληήζεηο καο δελ ζα είρα αληέμεη ηελ επίπνλε δηαδηθαζία ηεο 

ζπγγξαθήο κηαο δηαηξηβήο θαη δελ ζα είρα απνθηήζεη απηνπεπνίζεζε γηα ην φιν 

εγρείξεκα.  ηνλ Γηψξγν Σζηκνπξή πνπ δηάβαζε κέξνο ηεο δηαηξηβήο θαη εζηίαζε ζε 

νπζηαζηηθά ζεσξεηηθά δεηήκαηα ηα νπνία βνήζεζαλ ζην λα νινθιεξσζεί ην 

αλζξσπνινγηθφ θείκελν. 

Μεγάιε επγλσκνζχλε νθείισ ζε νινπο ηνπο πιεξνθνξεηέο/ηξηεο κνπ, ζηνπο 

Zalabieh, βεδνπίλνπο/εο ηνπ Wadi Rum, πνπ σο θχξηνη πξσηαγσληζηέο ζπλέβαιαλ 

ζηελ δεκηνπξγία απηνχ ηνπ αλζξσπνινγηθνχ θεηκέλνπ.  

Μεηά απφ κηα παξακνλή 20 κελψλ ε έξεκνο ηνπ Wadi Rum είρε γίλεη έλα 

θνκκάηη ηεο δσήο κνπ θαη ε Ηνξδαλία κηα δεχηεξε παηξίδα κε ηελ νπνία ζπλερίδσ 

αθφκε λα είκαη ζπλαηζζεκαηηθά δεκέλε. Ο εμσηηζκφο ηεο εξήκνπ θαη ησλ αλζξψπσλ 

ηεο αθφκε πξνβάιιεη έληνλα ζηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ κνπ θφζκν θαη ε νηθεηνπνίεζε εθ 

κέξνπο κνπ ηνπ ρψξνπ απηνχ ηεο Μέζεο Αλαηνιήο κε ηε θχζε ηνπ, ηνπο αλζξψπνπο 

ηνπ, ηελ πνιηηηθή ηνπ, ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπο κε δηαπεξλά ζε βαζκφ 

πνπ λα κε επαλαπξνζδηνξίδεη ζε έλα ζπλερέο. Ξαλαδψληαο θαληαζηαθά ην ρψξν 

επηρεηξψ ηελ παξνχζα αλάιπζε ζην πιαίζην ηεο ζπγγξαθήο ηεο δηαηξηβήο. 

   

2. Οξηεληαιηζκνί θαη πνιιαπιέο αιήζεηεο. Σν αλζξσπνινγηθό θείκελν κεηά ην 

πεδίν.  

„…Η Αλαηνιή ππήξμε ζρεδόλ κηα επξωπαϊθή επηλόεζε θαη από ηελ αξραηόηεηα 

ζηάζεθε πάληα έλαο ηόπνο ξνκαληηζκνύ, εμωηηθώλ πιαζκάηωλ, αμέραζηωλ 

αλακλήζεωλ θαη ηνπίωλ, ζεκαληηθώλ εκπεηξηώλ… ην θύξην δήηεκα γηα ηνλ Επξωπαίν 



17 

 

επηζθέπηε ήηαλ κηα επξωπαϊθή αλαπαξάζηαζε ηεο Αλαηνιήο θαη ηνπ πξόζθαηνπ 

πεπξωκέλνπ ηεο, πνπ θαη ηα δύν είραλ κηα πξνλνκηαθή δεκόζηα ζεκαζία γηα ηνλ 

δεκνζηνγξάθν θαη ην γαιιηθό αλαγλωζηηθό θνηλό ηνπ... Γάιινη θαη Βξεηαλνί έρνπλ κηα 

καθξά παξάδνζε ζ’ απηό πνπ ζην εμήο ζα απνθαιώ Οξηεληαιηζκό, έλαλ ηξόπν λα 

αληηιακβάλνληαη ηελ Αλαηνιή βαζηζκέλε ζηελ ηδηαίηεξε ζέζε πνπ θαηέρεη ε Αλαηνιή 

κέζα ζηε δπηηθνεπξωπαϊθή εκπεηξία….‟ 

                                        Edward Said, 1978 ‟Οξηεληαιηζκφο‟ Δθδ. Νεθέιε (1996: 11) 

 

Έηζη μεθηλά ην βηβιίν ηνπ ν Said θαη ζπλερίδεη παξαθάησ: „…φζν 

πεξηζζφηεξν ε Δπξψπε ζθεηεξηδφηαλ ηελ Αλαηνιή θαηά ηνλ δέθαην έλαην αηψλα 

ηφζν πεξηζζφηεξν ν Οξηεληαιηζκφο θέξδηδε ηε δεκφζηα εκπηζηνζχλε...‟ (ν.π.: 152). 

Δίλαη γεγνλφο φηη ν ζχγρξνλνο Οξηεληαιηζκφο ππήξμε αλαπφζπαζην κέξνο 

ηαπηφρξνλα ηφζν ηεο απνηθηνθξαηίαο φζν θαη ηνπ ηκπεξηαιηζκνχ. Με ην ηέινο ηνπ 

Πξψηνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ε Δπξψπε είρε απνηθίζεη ην 85% ηεο γεο. Σν 

Γαιινβξεηαληθφ πνιηηηζκηθφ εγρείξεκα θη αξγφηεξα, κεηά ηνλ Β‟ Παγθφζκην πφιεκν, 

ην Ακεξηθαληθφ δηακφξθσζε, θαηά ηνλ Said, ηελ Αλαηνιή θνηλσληνινγηθά, πνιηηηθά, 

ηδενινγηθά, ζηξαηησηηθά, επηζηεκνληθά, θαληαζηαθά. Γηα ηνπο κειεηεηέο, ζρνιηαζηέο, 

πεξηεγεηέο ηεο επνρήο, ε Αλαηνιή ήηαλ κηα ζηαδηνδξνκία, έλαο ζηφρνο δσήο. Απφ 

ζέζε ηζρχνο ν Δπξσπαίνο κπνξνχζε λα κηιήζεη γηα ηε Μέζε Αλαηνιή, λα ηε 

ζπγθξίλεη κε ηε Γχζε λα ηελ αλαιχζεη θαη λα ηε ζρνιηάζεη. Τπφ ηελ νκπξέια ηεο 

Γπηηθήο εγεκνλίαο αλαδχζεθε ζηα παλεπηζηήκηα, ζηα κνπζεία, ζηα δηάθνξα 

απνηθηαθά γξαθεία κηα Αλαηνιή πξνο παξνπζίαζε θαη ζχγθξηζε κε ηε Γχζε, κηα 

Αλαηνιή γηα βηνινγηθέο, αλζξσπνινγηθέο, γισζζνινγηθέο ζεσξίεο. Όινη κηινχζαλ εθ 

ζέζεσο γηα θάηη. Ζ βαζηθή ζπλζήθε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ηεο ζέζεο σο Δπξσπαίνο ή 
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Ακεξηθαλφο ζηελ Μέζε Αλαηνιή, ήηαλ απφξξνηα αθελφο πνιηηηθψλ ζπκθεξφλησλ 

ζηελ πεξηνρή, αθεηέξνπ πνιηηηζκηθψλ αληηιήςεσλ θαη παξαδνρψλ ησλ 

απνηθηνθξαηψλ. Γξάθεη ν Said: „Μειεηψ ηνλ Οξηεληαιηζκφ σο κηα δπλακηθή 

αληαιιαγή αλάκεζα ζηνπο αηνκηθνχο ζπγγξαθείο θαη ζηα επξχηεξα πνιηηηθά 

ζπκθέξνληα ηα δηακνξθσκέλα απφ ηξεηο κεγάιεο απηνθξαηνξίεο – ηε βξεηαληθή, ηε 

γαιιηθή θαη ηελ ακεξηθαληθή - ζηελ πλεπκαηηθή θαη θαληαζηαθή επηθξάηεηα ησλ 

νπνίσλ έρνπλ παξαρζεί ηα θείκελα‟. Χο εθ ηνχηνπ, νη Άξαβεο θαη ην Ηζιάκ, 

δηαρεηξίζηκνη πνιηηηζκηθά, θνηλσληθά θαη πνιηηηθά απφ ηα θείκελα ησλ Δπξσπαίσλ 

εγθισβίζηεθαλ ζηελ θπξηαξρία ηνπο γεσπνιηηηθά αιιά κε ηα εζηθά θξηηήξηα ηεο 

Γχζεο. Ζ απεηιή θαη ν θφβνο ηεο Γχζεο απφ ηελ Αλαηνιή γχξσ ζην 1950 δεκηνπξγεί 

ζηα παλεπηζηήκηα ηκήκαηα πνπδψλ Πεξηνρψλ (area studies) ηα νπνία θαηέιεμαλ λα 

έρνπλ ηε κνξθή εζληθήο πνιηηηθήο. Ζ Αλαηνιή, φπσο εκθαλίδεηαη ζηνλ Οξηεληαιηζκφ 

ηνπ Said, είλαη έλα ζχζηεκα αλαπαξαζηάζεσλ πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ έλα ζχλνιν 

δπλάκεσλ, νη νπνίεο θέξλνπλ ηελ Αλαηνιή κέζα ζηα φξηα ηεο δπηηθήο γλψζεο, 

ζπλείδεζεο θαη απηνθξαηνξίαο, ηα νπνία φξηα ζέινπλ κηα Αλαηνιή ζαθψο 

ππνδεέζηεξε πλεπκαηηθά απφ ηελ Γχζε θαη δηαρεηξίζηκε.  

Καη ε επηηνκή ηνπ απνηθηαθνχ ιφγνπ θαηά ηνλ Said, έξρεηαη κε ην βηβιίν ηνπ 

Σ.Δ. Lawrence “Δπηά ηχινη ηεο νθίαο” (Λψξελο, 1991), φπνπ ν Βξεηαλφο 

πξάθηνξαο αθεγείηαη, πεξηγξάθεη θαη θαηαγξάθεη ην θίλεκα ησλ Αξαβηθψλ θπιψλ 

θαηά ηεο Οζσκαληθήο θπξηαξρίαο. Απηφ πνπ πεξηγξάθεη ν Lawrence σο θίλεκα ησλ 

Αξάβσλ, ζηελ δηθή ηνπ ηκπεξηαιηζηηθή ζθέςε ήηαλ ζηελ νπζία ην θίλεκα ελφο ιφγνπ 

πνπ ζηφρεπε λα αλαδείμεη πψο κεηαζηξάθεθε ε παζεηηθφηεηα ησλ Αξάβσλ ζε δξάζε 

κε ηε βνήζεηα ησλ Δπξσπατθψλ δπλάκεσλ. Πψο θαηάθεξε ε Γχζε λα αμηνπνηήζεη ην 

πιηθφ πνπ ηεο πξνζθέξζεθε θαη λα ην κεηαηξέςεη ζε ζχκβνιν ζηξαηησηηθήο 
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επηηπρίαο. Γξάθεη ν Said: „H Αξαβηθή εμέγεξζε απνθηάεη λφεκα κφλν ζην βαζκφ πνπ 

ν Lawrence ραξάδεη γη‟ απηήλ έλα λφεκα‟ (ν.π.: 292). 

ην ζεκείν απηφ ζα ήζεια λα εζηηάζσ ελ κέξεη απνινγεηηθά  ζηνλ εαπηφ κνπ 

θαη ελ κέξεη αλαζηνραζηηθά θαη θξηηηθά κέζα απ‟ ηελ έξεπλα πεδίνπ ζε θάπνηεο 

θξηηηθέο πνπ αζθήζεθαλ ζηνλ Said πηζηεχνληαο φηη θάλσ κηα πξνζπάζεηα ψζηε λα 

„ζπκβηψζνπλ‟ νη δχν ιφγνη, απηφο ηνπ Said θαη απηφο ησλ επηθξηηψλ ηνπ (Richardson,  

1990· McLeod, 2000). Γαλείδνκαη ηελ φξν „ζπκβίσζε‟
5
 (symbiotic) ηνπ Hegel 

(Richardson, 1990: 18). 

O Said βάιιεηαη θαηά ηνπ απνηθνθξαηηθνχ ιφγνπ εζηηάδνληαο ζηελ παξαγσγή 

νπζηνθξαηηθήο γλψζεο γηα ηε Μέζε Αλαηνιή απφ θηινινγηθά θείκελα πνηθίισλ 

ζπγγξαθέσλ. Όκσο πέθηεη ζηε δηρνηνκία ζσζηφ/ιαλζαζκέλν (Richardson, 1990: 16-

17), φηαλ ηζρπξίδεηαη φηη ε παξαγφκελε γλψζε είλαη „ιαλζαζκέλε‟ θη άξα ζα πξέπεη 

λα ππάξρεη θάπνπ ε αιήζεηα. Δθηηκψ φηη ηα θείκελα απηά θαζαπηά ηα νπνία 

επηθαιείηαη ν Said παξάγνπλ έλα κέξνο ησλ πνιιψλ αιεζεηψλ γηα ηελ Μέζε Αλαηνιή 

θαη ηνπο αλζξψπνπο ηεο, θαζ‟ φηη νη θεηκελνγξάθνη εθζέηνπλ ππνθεηκεληθέο απφςεηο 

γηα ηελ πεξηνρή, θη εθηηκψ, κέζα απ‟ ηελ εκπεηξία ηεο επηηφπηαο έξεπλαο, φηη είλαη έλα 

θπζηθφ επαθφινπζν ηεο αιιειφδξαζεο. Γελ επζχλνληαη ηα θείκελα γηα ηνλ 

απνηθηνθξαηηθφ ιφγν, αιιά ε επηιεθηηθή ηνπο ρξήζε απφ ηηο εγεκνληθέο πνιηηηθέο, 

επηζηεκνληθέο ηδενινγίεο ηεο επνρήο ηεο απνηθνθξαηίαο, νη νπνίεο ρξεηάδνληαλ 

αλαπαξαζηάζεηο γηα λα λνκηκνπνηήζνπλ θαη λα εδξαηψζνπλ ηελ απνηθηνθξαηηθή 

αληίιεςε θαη δηνίθεζε, γεγνλφο πνπ ζπκθσλνχλ φινη νη επηθξηηέο ηνπ ζ‟ απηή ηελ 

άπνςε ηνπ Said (McLeod, 2000: 61). Δθηηκψ, ινηπφλ, φηη θη ν δηθφο κνπ 

                                                 
5
 O Hegel εζηηάδεη ζηελ έλλνηα ηεο „ζπκβίσζεο‟ ησλ πξαγκαηηθνηήησλ. Γίλνληαο ην παξάδεηγκα ηεο 

ζρέζεο άξρνληα θαη δνχινπ, αλαθέξεη φηη ε βάζε χπαξμεο ηνπ δνχινπ, ε πξαγκαηηθφηεηα  δειαδή ηεο 

θαηάζηαζήο ηνπ, είλαη ν άξρνληαο ηνπ, θαη ε βάζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ηνπ άξρνληα είλαη ν δνχινο 

ηνπ. Απηφ πνπ δεκηνπξγεί ηελ πξαγκαηηθφηεηα ησλ ππνθεηκέλσλ δελ είλαη ηα άηνκα απφ κφλα ηνπο 

αιιά ε δηάδξαζε ηεο ζρέζεο ηνπο.  
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επηζηεκνληθφο ιφγνο ζα πξνβάιιεη έλα κέξνο ησλ πνιιψλ αιεζεηψλ γηα ηα 

ππνθείκελα θαη ηηο παξαδνρέο ηνπο, πνπ κέζα απφ ην δηάινγν κε ην δηθφ ηνπο ιφγν ζα 

πνιιαπιαζηάδνληαη νη δηαδξαζηηθέο πξνζιήςεηο γηα ηνλ Άιινλ, εζλνγξαθνχκελν 

αιιά θαη εζλνγξάθν ηαπηφρξνλα, θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε δηαηξηβή, ηνπ Άιινπ ηεο 

Μέζεο Αλαηνιήο θαη ηνπ Άιινπ/[ή] Γπηηθνχ. 

Ζ έξεκνο ηνπ Wadi Rum φπνπ έθαλα ηελ έξεπλα πεδίνπ ζεσξείηαη (αλ θαη 

απνδεδεηγκέλα ν Lawrence αθνινχζεζε άιιε δηαδξνκή, επθνιφηεξε) σο πεξηνρή 

δξάζεο ηνπ Σ.Δ.Lawrence. Όπσο αλαθέξσ θαη ζηα  θεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ, 

ππάξρεη ε νλνκαδφκελε πεγή ηνπ Lawrence (Lawrence spring), θαζψο θη έλαο 

πέηξηλνο θαηαπιηζκφο, ππνηίζεηαη έλα απφ ηα θαηαθχγηα ηνπ Lawrence ζηελ πνξεία 

ηνπ πξνο ηελ Aqaba. Σν αλ αληαπνθξίλνληαη ζηελ ηζηνξηθή πξαγκαηηθφηεηα νη 

ζπγθεθξηκέλεο ηνπνζεζίεο είλαη αδηάθνξν γηα ηελ παξνχζα κειέηε, αιιά θαη γηα ηνπο 

ίδηνπο ηνπο θαηνίθνπο ηνπ Wadi Rum, ηνπο βεδνπίλνπο Zalabieh
6
. Απηφ πνπ έρεη 

φκσο ζεκαζία είλαη ε δηαρείξηζε ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ εθ κέξνπο ησλ θαηνίθσλ 

ηεο πεξηνρήο πξνο δηθή ηνπο εμππεξέηεζε. Ζ ηκπεξηαιηζηηθή Βξεηαλία θαη ν 

Lawrence ζην πιαίζην ησλ εγεκνληθψλ πνιηηηθψλ ηεο επνρήο παξήγαγαλ εγεκνληθέο 

πξαθηηθέο θαη ιφγνπο πνπ εμππεξεηνχζαλ ηα δηθά ηνπο απνηθηνθξαηηθά ζπκθέξνληα. 

Απφ ηελ άιιε, φκσο, ππνζέησ φηη δελ ζηφρεπαλ θαη νχηε πξνέβιεπαλ κηα 

πζηεξνθεκία κεηά απφ 80 ρξφληα πεξίπνπ. Ο εληφπηνο ιφγνο, απφ ηελ άιιε, 

παίδνληαο ην δηθφ ηνπ παηρλίδη ζην παξφλ, ζέιεη ηνλ Lawrence εθεί παξφληα ζε θάζε 

μελάγεζε κε ηηο θακήιεο θαη ζε θάζε ηζηνξηθή αλαθνξά γηα ηελ πεξηνρή. Μάιηζηα ν 

ζρεκαηηζκφο θάπνησλ βξάρσλ, επηά ζηνλ αξηζκφ, ζηελ είζνδν ηεο θνηιάδαο 

παξαπέκπεη κε ηε βνήζεηα ηεο θαληαζίαο ησλ θαηνίθσλ ζην βηβιίν ηνπ Λψξελο  

                                                 
6
 Γελ είλαη μεθάζαξν γεσγξαθηθά ε αθξηβήο πεξηνρή δξάζεο ηνπ Λψξελο. Τπνζέηνπλ φκσο φηη, επεηδή 

βγήθε ζηελ Aqaba, ε πηζαλφηεξε πνξεία λα έγηλε απφ ηε γχξσ πεξηνρή.   
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„Δπηά ηχινη ηεο νθίαο‟. Σα άηνκα πηνζέηεζαλ έλα θνκκάηη ηεο ηζηνξίαο (ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ηε δηθή ηνπο ηζηνξία θαηαζθεπαζκέλε κε ηε ζπκβνιή θαη ησλ δχν 

πιεπξψλ), αγλνψληαο ηνπο πξψηκνπο απψηεξνπο ζθνπνχο ησλ Άιισλ, ηα 

θαπηηαιηζηηθά νξάκαηα δειαδή ηεο παγθφζκηαο δπηηθήο πνιηηηθήο εγεκνλίαο. Ζ 

δηάδξαζε πνπ παξήρζε κε ηελ ηζηνξηθή παξνπζία ηνπ Λψξελο θαίλεηαη φηη ζε βάζνο 

ρξφλνπ αλαθιήζεθε ζηηο ζπλεηδήζεηο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο, κε ζηφρν ηελ 

ελδπλάκσζε ηνπ ηζηνξηθνχ θαη ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ πεξηνρή. 

Δπηθαινχκελνη νη Zalabieh ηελ αδπλακία ησλ Αξαβηθψλ θπιψλ γηα ελνπνίεζε θη 

αληίζηαζε θαηά ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, ζηελ νπζία αλαπαξάγνπλ ηνλ 

απνηθνθξαηηθφ εγεκνληθφ ιφγν θαη ηε λνκηκνπνίεζε ηεο δξάζεο ηνπ Λψξελο. Ζ 

επίθιεζε ηνπ Lawrence είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ ζπξξνή ηνπξηζηψλ ζηελ πεξηνρή. Κη 

φπσο ππνζηεξίδνπλ νξηζκέλνη πνπ άζθεζαλ θξηηηθή ζην έξγν ηνπ Said, ε επξσπατθή 

εμνπζία πάλσ ζηε Μέζε Αλαηνιή δελ είλαη παζεηηθά επηβαιιφκελε, αιιά κηα 

παξαγσγηθή θαη δπλακηθή αληαιιαγή κεηαμχ δχν πιεπξψλ, θαηά ηελ νπνία ε 

απνηθηνθξαηηθή αξρή έγηλε απνδεθηή απ‟ απηνχο πνπ ηνπο επηβιήζεθε (Σζηκπηξίδνπ, 

2008: 277). Οη απνηθηνθξαηνχκελνη δελ παξήρζεζαλ παζεηηθά απφ ηελ εγεκνλία ησλ 

απνηθηνθξαηψλ, αιιά ζε δηάδξαζε θαη αληίζηημε κε απηνχο κέζα ζε ζπγθεθξηκέλα 

εγεκνληθά πιαίζηα
7
. 

Απνινγνχκαη, ινηπφλ, γηα φπνηα εγεκνληθή, εμνπζηαζηηθή θαη εθ ζέζεσο 

γλψζε πνπ πηζαλφλ λα παξάγσ θη εγψ κειεηψληαο έλα θνκκάηη ηεο Μέζεο  

Αλαηνιήο, ε νπνία ζηελ πξνζπάζεηα λα εζηηάζεη ζε ζπγθεθξηκέλεο παξαδνρέο, δελ ζα 

θαηαθέξεη λα πξνβάιιεη ηηο πνιιέο αιήζεηεο πνπ ππάξρνπλ θαη ίζσο λα „πξνζβάιιεη‟ 

άζειά κνπ ηνπο πιεξνθνξεηέο κνπ. Με ην πξφζρεκα φηη κέζσ ηεο δηάδξαζεο ε 

                                                 
7
 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νξηεληαιηζηηθφ ιφγν θαη θξηηηθέο αλαζεσξήζεηο βι. 

Σζηκπηξίδνπ, 2008.  
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παξνπζία κνπ ζην πεδίν, αλ θαη „εγεκνληθή‟, ζπλέβαιε ζηε δεκηνπξγία λέσλ κνξθψλ 

ζθέςεο, δξάζεο θαη αληίζηαζεο, θαη φηη ηα άηνκα επίζεο παξήγαγαλ άπνςε γηα κέλα, 

ηελ Δπξσπαία, θάλνληαο γεληθφηεηεο θαη γηα ηνπο Άιινπο-Δπξσπαίνπο, εηδηθφηεξα 

ηηο γπλαίθεο, αληηδηαζηέιισ απνινγεηηθά ελ κέξεη ηελ δηθή κνπ παξαγσγή γλψζεο κε 

απηή ησλ πιεξνθνξεηψλ κνπ.  

αθψο κηα δηαηξηβή απνζθνπεί ζε θάηη θαη επηθέξεη ζηνλ θάηνρν ηεο ζέζεο  

θχξνο, ρξήκα, απζεληία, ηίηιν θ.ν.θ. αθψο θαη νη κειέηεο πεξηνρψλ πξέπεη λα 

νξηζηνχλ θάπσο, νλνκαζηηθά, Μέζε Αλαηνιή, Βαιθάληα, Άπσ Αλαηνιή, Δηξεληθφο 

θ.ιπ. Δδψ φκσο πνπ έρνπλ θηάζεη νη αλζξσπνινγηθέο κειέηεο, νη νπνίεο πξνζπαζνχλ 

λα θαηαλνήζνπλ δηα κέζνπ βησκαηηθψλ εκπεηξηψλ, ζπζρεηηζκψλ, εξκελεπηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ θαη αληηζηίμεσλ αιιά θαη ηζηνξηθψλ δηαδηθαζηψλ
8
, πηζηεχσ φηη ηέηνηνπ 

είδνπο νλνκαζηηθέο θαηεγνξηνπνηήζεηο κπνξνχλ λα παξακείλνπλ απιψο σο κηα 

γεσγξαθηθή νξηνζέηεζε ρσξίο λα επηθνξηίδνπλ ηνλ εξεπλεηή κε ηελ παξαγσγή 

νπζηνθξαηηθήο γλψζεο κηαο πεξηνρήο φπσο ηελ ελλνεί ν Said.  

 

 3. Η Μέζε Αλαηνιή, ε Ινξδαλία, ε Μνλαξρία θαη νη βεδνπίλνη. 

    Ιζηνξηθέο πιεξνθνξίεο θαη ηνπηθέο παξαδνρέο γηα ηελ ζπγθξόηεζε ησλ όξσλ. 

   

Ι. «Η Μέζε Αλαηνιή». 

 ην ζεκείν απηφ ζα επηρεηξήζσ λα δψζσ θάπνηεο βαζηθέο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο γηα 

ηελ πεξηνρή γηα λα γίλεη πην θαηαλνεηφ ην πνιηηηζκηθφ κσζατθφ ηεο θαη νη θνηλσληθέο 

πνιππινθφηεηεο. 

                                                 
8
 Ο Godelier (2004) αλαθέξεη φηη ν ζπλδπαζκφο δηαθφξσλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ηεο ηζηνξίαο, ηεο ζξεζθεηνινγίαο, κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε 

ηδενινγηψλ θαη ζπλεπαγνκέλσλ πξαθηηθψλ. Ζ αλάιπζή ηνπ γηα ηελ ανπδηθή Αξαβία θαη ηελ 

δηακφξθσή ηεο σο θξάηνο, δείρλεη ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ δπλακηθψλ κηαο πνιηηηθήο πνπ ζπλδπάδεη κηα 

εμνπζηαζηηθή θπιεηηθή πνιηηηθή θαη κηα απηνπξνζδηνξηζηηθή ζξεζθεπηηθή ηδενινγία.   
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Γελ είλαη δπλαηή κηα ζχγρξνλε ηζηνξία ηεο Ηνξδαλίαο απφ κφλε ηεο, ρσξίο λα 

αλαθεξζνχκε ζηε γεληθφηεξε ηζηνξία ηεο Μέζεο Αλαηνιήο. Δίλαη κηα ηδηαίηεξε 

πεξηνρή πνπ νη ηζηνξηθέο πνιππινθφηεηεο ηεο απνηθηνθξαηίαο, ε πξνζπάζεηα ειέγρνπ 

ηεο, νη πνιεκηθέο ζπξξάμεηο θαη ηα πεηξειατθά ζπκθέξνληα ζηελ πεξηνρή ζπλδένπλ 

ηα θξάηε ηζηνξηθά θαη πνιηηηθά. Δδψ βξίζθεηαη ν νκθάιηνο ιψξνο πνπ ζπλδέεη ηε 

δπηηθή βηνκεραληθή θνηλσλία κε ηε Μέζε Αλαηνιή. Ζ Μνλαξρία ηεο Ηνξδαλίαο κε ηηο 

δηάθνξεο θπιέο ησλ βεδνπίλσλ ελεπιάθε αλαπφθεπθηα ζηελ φιε θαηαζθεπή θαη 

αλαθαηαζθεπή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, ε νπνία θαηαζθεπή δηακφξθσζε ηηο εζληθέο 

ζπλεηδήζεηο θαη ηελ ηαπηφηεηα ησλ πνιηηψλ ηεο. 

Ζ ρξνληθή πεξίνδνο πνπ καο ελδηαθέξεη ζην πιαίζην απηήο ηεο δηδαθηνξηθήο 

δηαηξηβήο μεθηλάεη κε ηνλ Πξψην Παγθφζκην Πφιεκν θαη εηδηθφηεξα κε ηηο πνιηηηθέο 

εμειίμεηο κεηά ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ. Γηα ην ιφγν απηφ νη ηζηνξηθέο αλαθνξέο ηφζν 

γηα ηελ Μέζε Αλαηνιή φζν θαη γηα ηελ Ηνξδαλία γεληθφηεξα μεθηλνχλ απ‟ απηήλ ηελ 

πεξίνδν. 

Μέρξη ηνλ Πξψην Παγθφζκην Πφιεκν ε Οζσκαληθή απηνθξαηνξία θπξηαξρεί 

γηα ηέζζεξηο αηψλεο ζηε Μέζε Αλαηνιή.  Με ηελ έλαξμε ηνπ πνιέκνπ ε ζπκκαρία 

ησλ Νεφηνπξθσλ κε ηε Γεξκαλία θαη ηελ Απζηξννπγγαξία θαηά ηεο Βξεηαλίαο θαη 

ηεο Γαιιίαο νδεγεί ζηελ ππνθίλεζε απφ ηνπο Βξεηαλνχο κηαο εμέγεξζεο ησλ Αξάβσλ 

θαηά ησλ Οζσκαλψλ ζηελ πεξηνρή ππφ Οζσκαληθή θπξηαξρία, απηή πνπ νλνκάδνπκε 

ζήκεξα „Μέζε Αλαηνιή‟. Ζ Βξεηαλία ζέιεη λα απνηειεηψζεη ηελ Οζσκαληθή 

απηνθξαηνξία πνπ βξίζθεηαη πηα ππφ θαηάξξεπζε, θαη βξίζθεη ζχκκαρν ηνλ δηνηθεηή 

ηεο Μέθθαο Sharif Hussein γηα λα μεθηλήζεη ε εμέγεξζε ησλ Αξαβηθψλ θπιψλ κε 

αληάιιαγκα ηελ αλεμαξηεζία ηεο πεξηνρήο (Paris, 2003). 

Με ηελ απνρψξεζε ησλ Οζσκαλψλ νη πξνζδνθίεο ησλ Αξάβσλ γηα 

αλεμαξηεζία ράλνληαη κέζα ζηε κπζηηθή ζπκθσλία Sykes-Pηcot κεηαμχ Βξεηαλίαο 
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θαη Γαιιίαο γηα ηνλ θαηακεξηζκφ ηεο πεξηνρήο (Mansfield, 2003: 167-218· Shlaim, 

1995: 11-26). Δπηπιένλ νη Βξεηαλνί ππφζρνληαη κε ηε δηαθήξπμε ηνπ Balfour 

(Schneer, 2010), ζην δηεζλέο ησληζηηθφ θίλεκα κηα Δβξατθή παηξίδα ζηελ πεξηνρή 

ηεο Παιαηζηίλεο. Ζ πεξηνρή πνπ γηα αηψλεο θηινμελνχζε ην βαζίιεην ηνπ Ηζξαήι, 

κεηά ηνλ 7
ν
 αηψλα θαηνηθείην απφ Αξαβηθφ πιεζπζκφ.  Με ηελ αλαρψξεζε ησλ 

Οζσκαλψλ νη Άξαβεο αμηψλνπλ κηα αλεμάξηεηε πεξηνρή ζηε Γακαζθφ. Αιιά είλαη 

πνιχ αδχλακνη νηθνλνκηθά θαη ζηξαηησηηθά γηα λα αληηζηαζνχλ ζηηο Δπξσπατθέο 

δπλάκεηο. Έηζη Βξεηαλία θαη Γαιιία αλαιακβάλνπλ ηνλ έιεγρν φιεο ηεο πεξηνρήο, 

αλαδηακνξθψλνπλ θαη κνηξάδνληαη ηε Μέζε Αλαηνιή ζχκθσλα κε ηα ζπκθέξνληα 

ηνπο θαη ζχκθσλα κε ηελ ζπκθσλία ηνπ Sykes-Picot γηα ηε δηαίξεζε ηεο πεξηνρήο. 

Ζ πξία γίλεηαη Γαιιηθφ πξνηεθηνξάην
9
 (ππφ θαζεζηψο εληνιψλ) θαη ζηε 

δπηηθή αθηή κε ηνλ θαη‟ εμνρήλ Υξηζηηαληθφ πιεζπζκφ δεκηνπξγείηαη ην λέν Γαιιηθφ 

πξνηεθηνξάην ηνπ Ληβάλνπ. Σν Ηξάθ θαη ε Παιαηζηίλε γίλνληαη Βξεηαληθά 

καλδάηα
10

. Σν Ηξάθ γίλεηαη Βαζίιεην θαη ν Faisal, ν γηφο ηνπ Sharif Hussein, εκίξε 

                                                 
9
 ην Γηεζλέο Γίθαην ν φξνο Πξνηεθηνξάην (Protectorate) ζεκαίλεη ηνλ έιεγρν κηαο πεξηνρήο απφ κηα ή 

πεξηζζφηεξεο πξνζηάηηδεο (protecting) Γπλάκεηο. Άιιεο θνξέο πξνζδηνξίδεη ηελ πξνζηαηεπφκελε 

νληφηεηα ελψ άιιεο θνξέο ηε ζρέζε κεηαμχ πξνζηάηηδαο θαη πξνζηαηεπνκέλνπ. Γεληθά ηα 

Πξνηεθηνξάηα είλαη δεκηνπξγήκαηα ζπλζεθψλ ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ, νη νπνίεο θαη θαζνξίδνπλ ηηο 

ζρέζεηο κεηαμχ απηψλ θαη ησλ θξαηψλ πνπ αζθνχλ ηελ πξνζηαζία. πλεπψο ηα πξνηεθηνξάηα 

απνηεινχλ ππνθείκελα Γηεζλνχο Γηθαίνπ. Πνιινί ππνζηεξίδνπλ φηη πξνηεθηνξάην πξνθχπηεη απφ κηα 

ζπλζήθε κεηαμχ δχν κεξψλ, ε νπνία ζπλζήθε θαζνξίδεη ηηο αληίζηνηρεο εμνπζίεο θαη ππνρξεψζεηο. Ζ 

έθηαζε ησλ εμνπζηψλ ελφο πξνζηαηεχνληνο θξάηνπο ζηελ εδαθηθή έθηαζε ηνπ πξνζηαηεπνκέλνπ 

εμαξηάηαη ηφζν απφ ηηο κεηαμχ ηνπο ζπλζήθεο πνπ ηδξχνπλ ην Πξνηεθηνξάην, φζν θαη απφ ηνπο φξνπο 

ππφ ηνπο νπνίνπο έρεη αλαγλσξηζζεί ην Πξνηεθηνξάην απφ ηξίηεο Γπλάκεηο, νη νπνίεο δειψλνπλ 

πξφζεζε ζηήξημεο, νη νπνίεο νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ ζπλζεθψλ απηψλ. 
10

 Καζεζηψο εληνιψλ ή Δληνιή ηεο Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ (League of Nations Mandata) νξίδεηαη ην 

λνκηθφ θαζεζηψο ζχκθσλα κε ην νπνίν ρψξεο κέιε ηεο Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ αλαιακβάλνπλ ηε 

δηαθπβέξλεζε ησλ πξψελ Γεξκαληθψλ θαη Οζσκαληθψλ απνηθηψλ κεηά ηε ιήμε ηνπ Πξψηνπ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. χκθσλα κε ην θαζεζηψο απηφ, ηε δηαθπβέξλεζε κηαο πξψελ Γεξκαληθήο 

απνηθίαο ζηελ Αθξηθή θαη Αζία, ε νπνία δελ ήηαλ δπλαηφλ λα απηνδηνηθεζεί, αλαιάκβαλε κηα απφ ηηο 

ληθήηξηεο ζπκκαρηθέο δπλάκεηο ηνπ πνιέκνπ κεηά απφ εληνιή (mandate) ηεο Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ 

δπλάκεη ηνπ άξζξνχ 22 ηεο χκβαζεο ηεο Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ ζηηο 28 Ηνπλίνπ 1919. Μεηά ηελ 

ίδξπζε ηνπ ΟΖΔ θαη ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ Υάξηε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζηα ηέιε ηνπ 1945, ην 

λνκηθφ θαζεζηψο εληνιψλ ηεο Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ (εθηφο απφ ηε πεξίπησζε ηεο Ννηηνδπηηθήο 

Αθξηθήο) ηξνπνπνηείηαη. Σν λέν θαζεζηψο κε ηνλ ηίηιν Γηεζλέο χζηεκα Κεδεκνλίαο ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ (United Nations Trust Territories), νη αξρέο ηνπ νπνίνπ ζπκθσλήζεθαλ ζηε Γηάζθεςε ηεο 

Γηάιηαο, επνπηεχεηαη απφ ην πκβνχιην Κεδεκνληψλ ηνπ ΟΖΔ. Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ην 

πεξηερφκελν ηνπ Καζεζηψο εληνιψλ βι. Anghie, 2002. 
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ηεο Μέθθαο, ζηέθεηαη κνλάξρεο. Πιεζπζκηαθά ην Ηξάθ απνηεινχληαλ ηφηε απφ 

Κνχξδνπο, Αζζχξηνπο θαη Σνπξθκέλνπο ζηνπο νπνίνπο είραλ ππνζρεζεί ηηο ζρεηηθέο 

απηνλνκίεο. 

Ζ Παιαηζηίλε σο Βξεηαληθφ καλδάην δηαρσξίδεηαη. Ζ αλαηνιηθή γίλεηαη 

Δκηξάην ηεο Τπεξηνξδαλίαο γηα λα ελζξνληζηεί ν άιινο γηνο ηνπ Hussein ηεο Μέθθαο, 

ν Abdullah, θαη ε δπηηθή κπαίλεη ππφ άκεζε Βξεηαληθή δηνίθεζε (Segev, 2001: 1-13). 

Δπηηξέπεηαη ζηνλ ήδε ππάξρνληα Δβξατθφ πιεζπζκφ ηεο Παιαηζηίλεο λα 

απμεζεί, αξρηθά ππφ ηελ Βξεηαληθή πξνζηαζία. Ζ ππφινηπε Αξαβηθή ρεξζφλεζνο 

δηνηθείηαη απφ ηνλ άιιν ζχκκαρν ηεο Βξεηαλίαο, ηνλ Ibn Saud, ν νπνίνο ηδξχεη ην 

Βαζίιεην ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο ην 1932. 

Ζ ηζηνξία ηεο Μέζεο Αλαηνιήο παίξλεη άιιε ηξνπή φηαλ αλαθαιχπηεηαη 

πεηξέιαην, αξρηθά ζηελ πεξηνρή ηεο Πεξζίαο ην 1908, θαη αξγφηεξα ην 1938 ζηελ 

πεξηνρή ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο, θαζψο θαη ζηηο ππφινηπεο πεξηνρέο ηνπ θφιπνπ, ηε 

Ληβχε θαη ηελ Αιγεξία. Ζ βηνκεραληθή έθξεμε ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Ακεξηθήο 

εμαξηηφηαλ απφ ην καχξν ρξπζφ ηεο πεξηνρήο. Δλ κηα λπθηί νη Δκήξηδεο ηεο 

ανπδηθήο Αξαβίαο θαη ηνπ θφιπνπ είραλ γίλεη πινχζηνη. Απηφ ηνπο έδσζε ηζρχ θαη 

ιφγν ζηε δηαηήξεζε ηεο δπηηθήο εγεκνλίαο ζηελ πεξηνρή. Ζ εμάξηεζε ηεο Γχζεο απφ 

ην πεηξέιαην θαη ε εμαζζέλεζε ηεο θπξηαξρίαο ηεο Βξεηαλίαο άλνημε ην δξφκν ζηελ 

Ακεξηθή γηα κεγαιχηεξα ζπκθέξνληα ζηελ πεξηνρή (Parra, 2004). 

Μεγάιεο πεηξειατθέο εηαηξείεο εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ πεξηνρή θαη έιεγραλ 

ηελ άληιεζε, παξαγσγή θαη εμαγσγή ηνπ πεηξειαίνπ. Ζ ίδξπζε ηνπ ΟΠΔΚ - 

Organisation of the Petroleum Exporting Countries (Οξγαληζκφο Δμαγσγψλ 

Πεηξειαηνπαξαγσγψλ Κξαηψλ) θέξλεη κηα ηζνξξνπία ζηηο δπλάκεηο (Parra, 2004). 

Καηά δηαζηήκαηα, ζηηο δεθαεηίεο 1920, 1930 θαη 1940, ε πξία θαη ε 

Αίγππηνο έθαλαλ θηλήζεηο αλεμαξηεηνπνίεζεο. Σν 1919 ε Αίγππηνο κε ηνλ Saad 
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Zaghloul, γλσζηή σο ε Πξψηε Δπαλάζηαζε ε νπνία θαηεζηάιε απφ ηελ Βξεηαλία. Σν 

1920 ε πξία εηηάηαη απφ ηνπο Γάινπο ζηε κάρε ηνπ Maysalun θαη νη Ηξαθηλέο 

δπλάκεηο είραλ αλάινγν απνηέιεζκα φπνηε επηρεηξνχζαλ παξφκνηεο εμεγέξζεηο. Σν 

1922  δηαθεξχζζεηαη απφ ηε Βξεηαλία ε αλεμαξηεζία ηεο Αηγχπηνπ κε ηελ επσλπκία 

Βαζίιεην ηεο Αηγχπηνπ. Αλ θαη ε Αίγππηνο παξέκεηλε νπδέηεξε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

Β´ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ, ην Κάτξν έγηλε κηα απφ ηεο βαζηθέο πεξηνρέο βάζεσλ γηα ηα 

Βξεηαληθά ζηξαηεχκαηα θαη ε ρψξα ηεινχζε ππφ θαηνρή. Ζ Βξεηαλία είρε απνθηήζεη 

ην δηθαίσκα γηα βάζεηο κε ηε ζπλζήθε ηνπ 1936, θαηά ηελ νπνία ην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην δηαηεξνχζε ην δηθαίσκα ζηξαηεπκάησλ ζηελ πεξηνρή γηα ηελ πξνζηαζία 

ηεο δηψξπγαο ηνπ νπέδ. Σν 1941 ην πξαμηθφπεκα ηνπ Rashid Ali Al-Gaylani ζην 

Ηξάθ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηε Βξεηαληθή εηζβνιή ζηε ρψξα θαη ηνλ Αγγιν-ηξαθηλφ 

πφιεκν. Σελ εηζβνιή αθνινχζεζε άιιε εηζβνιή ησλ ζπκκάρσλ ζηε πξία θαη ζηνλ 

Λίβαλν θαη ε Αγγιν-νβηεηηθή εηζβνιή ζην Ηξάλ. 

ηελ Παιαηζηίλε, απφ ηελ άιιε, νη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ Αξάβσλ εζληθηζηψλ 

θαη ησληζηψλ άξρηζαλ λα νδεγνχλ ζε κηα θαηάζηαζε πνπ κέρξη ηψξα αδπλαηεί ε 

επίιπζή ηεο. 

Ζ άλνδνο ηνπ Αδφιθνπ Υίηιεξ ζηε Γεξκαλία θαη ην αληηζησληζηηθφ θίλεκα 

ψζεζαλ κεγάια θχκαηα κεηαλαζηψλ πξνο ηελ Παιαηζηίλε θαη ζηε δεκηνπξγία ηνπ 

Ηζξειηλνχ θξάηνπο. Έλα Παιαηζηηληαθφ θξάηνο απφ ηελ άιιε ππφ ηελ ινγηθή „ν 

ερζξφο ηνπ ερζξνχ κνπ είλαη θίινο κνπ‟ ήηαλ ειθπζηηθφ γηα ηνπο Άξαβεο θαη ηνπο 

Πέξζεο γηα λα ζηξαθνχλ θαηά ησλ Βξεηαλψλ θαη Γάιισλ. 

Μεηά ηνλ Β Παγθφζκην πφιεκν Βξεηαλνί, Γάιινη θαη νβηεηηθνί απνρψξεζαλ 

θαηά κηα έλλνηα απφ ηε Μέζε Αλαηνιή θη αθνινχζσο ηα θξάηε ηεο Μέζεο Αλαηνιήο 

αλεμαξηεηνπνηήζεθαλ σο εμήο:  

● Ηξάλ 1941 (δπλάκεηο Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη νβηεηηθήο Έλσζεο απνζχξνληαη) 
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● Λίβαλνο 1943 

● πξία 1944   

● Ηνξδαλία 1946 (ηειεηψλεη ην Βξεηαληθφ Μαλδάην (Mandate-θαζεζηψο εληνιψλ) 

● Ηξάθ 1947 (απνζχξνληαη νη Βξεηαληθέο δπλάκεηο) 

● Αίγππηνο 1947 (Οη Βξεηαληθέο δπλάκεηο απνζχξνληαη ζηελ πεξηνρή ηεο δηψξπγαο 

ηνπ νπέδ) 

● Ηζξαήι 1948 (απνζχξνληαη νη Βξεηαληθέο δπλάκεηο) 

Ζ έληαζε κεηαμχ Αξάβσλ θαη Δβξαίσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Παιαηζηίλεο 

ππξνδνηήζεθε φηαλ απνθαζίζηεθε ην 1947 απφ ηα Ζλσκέλα Έζλε ν δηαρσξηζκφο ηεο 

Παιαηζηίλεο θαη ε δεκηνπξγία δχν θξαηψλ, έλα Αξαβηθφ θη έλα Δβξατθφ ζηελ κηθξή 

πεξηνρή κεηαμχ ηνπ Ηνξδάλε πνηακνχ θαη ηεο Μεζνγείνπ. Κη ελψ νη Δβξαίνη εγέηεο 

δέρζεθαλ ηελ απφθαζε, νη Άξαβεο απέξξηςαλ ην ζρέδην. 

Όηαλ ζηηο 14 Μαΐνπ ηνπ 1948 έιεμε ην Βξεηαληθφ Μαλδάην, νη Δβξαίνη 

εγέηεο θήξπμαλ ην θξάηνο ηνπ Ηζξαήι ακέζσο. Μέζα ζην 1948 μέζπαζε ν πξψηνο 

Αξαβντζξαειηλφο πφιεκνο, φπνπ Αίγππηνο, πξία, Τπεξηνξδαλία, Λίβαλνο, Ηξάθ θαη 

ανπδηθή Αξαβία ελεπιάθεζαλ, αιιά εηηήζεθαλ απφ ην Ηζξαήι. Σν απνηέιεζκα 

απηήο ηεο ζχξξαμεο ήηαλ κεγάιν θχκα πξνζθχγσλ λα εηζέιζεη ζηα γεηηνληθά θξάηε 

(ην Παιαηζηηληαθφ πξφβιεκα, φπσο απνθαιείηαη, θαη ην νπνίν ζπλερίδεη κέρξη ηηο 

εκέξεο καο) θαη κεγάιν θχκα εθδησθφκελσλ Δβξαίσλ απφ ηηο Αξαβηθέο πεξηνρέο λα 

εγθαηαζηαζεί ζην Ηζξαήι.  

Με ηελ ίδξπζε ηνπ Ηζξαειηλνχ θξάηνπο, ηελ απνρψξεζε ησλ Δπξσπατθψλ 

δπλάκεσλ απφ ηνλ άκεζν έιεγρν ηεο πεξηνρήο θαη ηελ απμαλφκελε δήηεζε ηνπ 

πεηξειαίνπ ζηε βηνκεραλία, απμήζεθε ε παξνπζία ησλ ΖΠΑ ζηελ πεξηνρή ηεο 

Μέζεο Αλαηνιήο. Οη ΖΠΑ έγηλαλ ν δηαζθαιηζηήο ζηαζεξφηεηαο θαη κεηά ην 1950 ε 

θπξίαξρε δχλακε ζηελ πεηξειατθή βηνκεραλία. Όηαλ κε εμεγέξζεηο αλέιαβαλ ηελ 
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εμνπζία αληη-δπηηθά θαζεζηψηα (ζηελ Αίγππην ην 1954, ζηε πξία ην 1963, ζην Ηξάθ 

ην 1968 θαη ζηε Ληβχε ην 1969) ε νβηεηηθή Έλσζε μεθηλάεη ηνλ Φπρξφ Πφιεκν ζηε 

Μέζε Αλαηνιή ζπκκαρψληαο κε Άξαβεο ζνζηαιηζηέο φπσο ν Gamal Abdul Naser ηεο 

Αηγχπηνπ θαη ν Saddam Hussein ηνπ Ηξάθ. Σα θαζεζηψηα απηά έγηλαλ δεκνθηιή γηαηί 

ππφζρνληαλ θαηαζηξνθή ηνπ Ηζξαήι, κάρε κε ην δπηηθφ ηκπεξηαιηζκφ θη επεκεξία 

ζηνλ Αξαβηθφ πιεζπζκφ. Ο πφιεκνο ησλ έμη εκεξψλ ην 1967 κεηαμχ Ηζξαήι θαη 

γεηηνληθψλ θξαηψλ θαηέιεμε ζε ήηηα ησλ Αξαβηθψλ θξαηψλ. Σα ζηγφκελα 

ζπκθέξνληα ησλ ΖΠΑ κεηά ηνλ πφιεκν νδήγεζαλ ηηο ΖΠΑ λα ζεσξήζνπλ φηη είραλ 

ηελ ππνρξέσζε λα ππεξαζπηζηνχλ ηνπο ζπκκάρνπο, ηηο ζπληεξεηηθέο κνλαξρίεο, ηε 

ανπδηθή Αξαβία, ηελ Ηνξδαλία, ην Ηξάλ θαη ηα Αξαβηθά Δκηξάηα ηνπ Κφιπνπ, ησλ 

νπνίσλ νη κέζνδνη δηαθπβέξλεζεο δελ ήηαλ ηφζν πξνθιεηηθέο φπσο ησλ αληη-δπηηθψλ 

θαζεζηψησλ. Σν Ηξάλ κε ηνλ άρε Riza Pehlevi ήηαλ ν θαιχηεξνο ζχκκαρνο ησλ 

ΖΠΑ κέρξη ηελ επαλάζηαζε ην 1979 ηνπ ηίηε ζξεζθεπηηθνχ εγέηε Ayatollah 

Khomeini. Οη δηάθνξεο ζπγθξνχζεηο νδήγεζαλ ηηο ΖΠΑ ζε ζηαζεξή ζπκκαρία κε ηε 

ανπδηθή Αξαβία. Βαζηθέο πνιεκηθέο ζπξξάμεηο φπσο ν Αξαβντζξαειηλφο πφιεκνο 

ην 1948, ν πφιεκνο ηνπ νπέδ ην 1956, ν πφιεκνο ησλ 6 εκεξψλ ην 1967, ν πφιεκνο 

Al Intizaf (Attrition) ην 1970, ν πφιεκνο ηνπ Yom Kippur ην 1973, ν πφιεκνο Ηξάλ-

Ηξάθ ην 1980, ηνπ Ληβάλνπ ην 1982, ε εηζβνιή ηνπ Ηξάθ ζην Κνπβέηη ην 1990 θη 

άιιεο κηθξφηεξεο ζπξξάμεηο, θαη ε απφ ην 1970 ελ ελεξγεία Οξγάλσζε γηα ηελ 

Απειεπζέξσζε ηεο Παιαηζηίλεο PLO ηνπ Yaser Arafat νδήγεζαλ ζε 

απνζηαζεξνπνίεζε ηεο πεξηνρήο αιιά θαη ζε εηξελεπηηθέο ζπλνκηιίεο. Ζ απνηπρία 

ηεο εηξελεπηηθήο ζπλνκηιίαο κεηαμχ Ηζξαήι θαη Παιαηζηίλεο ζην Camp David ην 

2000 ππφ ηνλ Bill Clinton επέθεξε απνηειέζκαηα άιια απφ ηα αλακελφκελα, κε ην 

ζεκαληηθφηεξν ηελ εθινγή σο πξσζππνπξγφ ηνπ Ηζξαήι ηνπ Ariel Sharon, πξάγκα 

πνπ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ Al-Aqsa Intifada ησλ Παιαηζηηλίσλ.  Οη ζπξξάμεηο θαη 
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ε αλαηαξαρή ζηελ πεξηνρή ζπλερίδνληαη κέρξη ζήκεξα θαη ε επίιπζε ησλ 

πξνβιεκάησλ θαίλεηαη λα έρεη αθφκε πνιχ δξφκν.
11

 

 

ΙΙ. «Σν Υαζεκηηηθό Βαζίιεην ηεο Ινξδαλίαο». 

Όπσο πξναλέθεξα δελ είλαη δπλαηή κηα αλαθνξά ζηελ ηζηνξία ηεο Ηνξδαλίαο 

παξαθάκπηνληαο ηελ γεληθή ηζηνξία ηεο Μέζεο Αλαηνιήο. Σα  ζπκθέξνληα θαη νη 

πνιηηηθέο ησλ απνηθηνθξαηψλ ζπγθιίλνπλ σο πξνο ηε δηάζεζε, ηε κνξθή θαη ηελ 

ηαθηηθή ζε ζρέζε πξνο φιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο ρψξεο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο. Δθεί 

πνπ δηαθνξνπνηείηαη ε θάζε ρψξα είλαη ζηελ θπζηνγλσκία ηνπ εγέηε ηεο θαη ζηηο 

πνιηηηθέο ηηο νπνίεο αθνινχζεζε θαη αθνινπζεί αλάινγα κε ηηο ζπγθπξίεο, ηηο 

αλάγθεο ηεο, ην νηθνλνκηθφ θαη ζηξαηησηηθφ δπλακηθφ ηεο, ηελ εζσηεξηθή πνιηηηθή 

ηεο θαηάζηαζε θαη ηηο απεηιέο ηηο νπνίεο δέρζεθε θαη δέρεηαη θαηά θαηξνχο. Ζ 

ζπλαηλεηηθή ή αληηδξαζηηθή ζπκπεξηθνξά ηεο θάζε ρψξαο μερσξηζηά έρεη λα θάλεη 

θαη πάιη κε ηελ φιε πνιηηηθή θαηάζηαζε ηεο Μέζεο Αλαηνιήο.  

Με ηελ θαηάξξεπζε ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο θαη ην ηέινο ηνπ 

Πξψηνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ε Κνηλσλία ησλ Δζλψλ κε ηελ ζπκθσλία ηνπ Sykes-

Picot νξίδεη ηελ Παιαηζηίλε Βξεηαληθφ Καζεζηψο Δληνιψλ (British Mandate), ζηελ 

πεξηνρή ηεο νπνίαο ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηελ Τπεξηνξδαλία. Γηα ηε δηνίθεζε ηεο 

Τπεξηνξδαλίαο νξίζηεθε Δκίξεο ν Abdullah Η-Abdullah Ibn Hussein (ηνπ νπνίνπ ν 

αδειθφο ν Faisal Ibn Hussein είρε νξηζηεί σο ν απφιπηνο Μνλάξρεο ηνπ Βαζηιείνπ 

ηνπ Ηξάθ) ζρεδφλ έλα ρξφλν λσξίηεξα απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ Mαλδάηνπ. Ο 

Abdullah Η δελ ήηαλ ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηελ εξεκηθή πεξηνρή πνπ ηνπ δφζεθε λα 

δηνηθήζεη θαη ζεψξεζε ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ πξνζσξηλή, ειπίδνληαο κειινληηθά ζε 
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 Γηα πην ιεπηνκεξείο ηζηνξηθέο αλαθνξέο γηα ηελ πεξηνρή βι. Lewis, 1995· Rogan, 2009· άηθεξη- 

Βέξλεξ, 2008. 
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θάηη θαιχηεξν φπσο ηε πξία ή ηελ Παιαηζηίλε (Yapp, 1996: 117-118)
12

. Ζ 

Κνηλσλία ησλ Δζλψλ φκσο κε ηα ζπκβνχιηά ηεο είρε νξίζεη ην 1925 ηελ Παιαηζηίλε 

θαη ηελ Τπεξηνξδαλία σο λενζπζηαζέληα θξάηε ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο 

ζχκθσλα κε ην δηεζλέο δίθαην.  

Oη επηδξνκέο ηεο Αδειθφηεηαο ησλ Wahabi  )الوهبيين ) απφ ηελ λφηηα πεξηνρή 

ηεο εξήκνπ ήηαλ κηα ζπλερήο απεηιή γηα ηνλ Δκίξε (Thesiger, 1991: 248-249). 

Δπεηδή ήηαλ αδχλακνο ζηξαηησηηθά λ‟ αληηκεησπίζεη ηηο επηδξνκέο, ε Βξεηαλία 

εγθαηέζηεζε κηα ζηξαηησηηθή βάζε θνληά ζην Amman (ηε ζεκεξηλή πξσηεχνπζα ηεο 

Ηνξδαλίαο) (Salibi, 1998: 104). Ζ ζηξαηησηηθή απηή δχλακε ηεο Βξεηαλίαο ήηαλ ην 

θαη‟ εμνρήλ αλαραηηηζηηθφ ηείρνο γηα ηηο επηδξνκέο κεηαμχ 1922-1924 θαζψο θαη γηα 

ηηο δηάθνξεο εζσηεξηθέο-ηνπηθέο εμεγέξζεηο κεηαμχ 1921-1923. 

ηηο 17 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1946 ν Ernest Bevin, Γξακκαηέαο Δμσηεξηθψλ 

ππνζέζεσλ ηεο Βξεηαλίαο (British Foreign Secretary) ζε νκηιία ηνπ ζηε γεληθή 

ζπλέιεπζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ δήισζε ηελ πξφζεζε ηεο Βξεηαλίαο λα 

εγθαζηδξχζεη ζην εγγχο κέιινλ κηα αλεμάξηεηε θαη θπξίαξρε Τπεξηνξδαλία. Σν 

Μαλδάην ηεο Τπεξηνξδαλίαο πήξε ηέινο ζηηο 22 Μαΐνπ ηνπ 1946 κε ην χκθσλν ηνπ 

Λνλδίλνπ θαη ε Τπεξηνξδαλία απέθηεζε πιήξε αλεμαξηεζία (Milton-Edwards & 

Hinchcliffe, 2009). ηηο 25 Μαΐνπ ηνπ 1946 ε Τπεξηνξδαλία κεηνλνκάδεηαη ζε 

„Υαζεκηηηθφ Βαζίιεην ηεο Τπεξηνξδαλίαο‟ θαη ν „Δκίξεο‟ ζε „Βαζηιηά‟. Ζ 

Τπεξηνξδαλία ήηαλ έλα απφ ηα Αξαβηθά θξάηε πνπ αληηηέζεθαλ ζηνλ δηαρσξηζκφ ηεο 

Παιαηζηίλεο θαη ζηε δεκηνπξγία ηνπ Ηζξαειηλνχ θξάηνπο. Οη ζπκθσλίεο αλαθσρήο 

ηνλ Απξίιην ηνπ 1949 άθεζαλ ηνλ έιεγρν ηεο Γπηηθήο φρζεο ζηελ Τπεξηνξδαλία, κε 

ηελ πξνυπφζεζε φηη νη νξνζεηεκέλεο γξακκέο αλαθσρήο ζα παξέκελαλ ρσξίο 
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 Γηα ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ην ζέκα βι. Yapp, 1996. 
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πξνβιήκαηα θη άθεζαλ αλνηρηφ ην γεγνλφο κηαο επαλαδηαπξαγκάηεπζεο ησλ 

κεζνξηαθψλ, ζπλνξηαθψλ γξακκψλ. 

Έηζη ην 1949 ε Τπεξηνξδαλία αλήγγεηιε ηελ πξνζάξηεζή ηεο πεξηνρήο πνπ 

απνθαιείηαη θαη ζήκεξα Γπηηθή Όρζε, επσλπκία πνπ δφζεθε ιφγσ ηεο ηνπνζεζίαο 

ηεο ζηε δπηηθή φρζε ηνπ πνηακνχ Ηνξδάλε. Μφλν ε Βξεηαλία αλαγλψξηζε ηελ 

πξνζάξηεζε, απνθιείνληαο φκσο ηελ Ηεξνπζαιήκ. 

ηηο 25 Απξηιίνπ ηνπ 1949 ην θξάηνο επνλνκάδεηαη ζε „Υαζεκηηηθφ Βαζίιεην 

ηεο Ηνξδαλίαο‟ θαη ζπκπεξηιακβάλεη επίζεκα πηα ηα κέξε εθείλα ηεο Παιαηζηίλεο 

πνπ είρε πξνζαξηήζεη ν Abdullah. Αλ θαη νη ΖΠΑ αλαγλψξηζαλ ηελ Ηνξδαληθή 

δηνίθεζε ζηελ Γπηηθή φρζε, ηα Ζλσκέλε Έζλε επέκελαλ φηη κηα ηειηθή θπξηαξρία ζα 

έπξεπε λα απνθαζηζηεί θαη λα γίλεη απνδεθηή θαηφπηλ ζπκθσλίαο.  

ηηο 24 Απξηιίνπ ηνπ 1950 ε Ηνξδαλία πξνζαξηά επίζεκα καδί κε ηελ Γπηηθή 

Όρζε θαη ηελ Αλαηνιηθή Ηεξνπζαιήκ θαη δειψλεη απφιπηε ελφηεηα ησλ δχν πιεπξψλ 

θαη ηελ ελφηεηά ηνπο ζε έλα θξάηνο, απηφ ηνπ Βαζηιηά Abdullah Ibn Al Hussein. 

Όινη νη θάηνηθνη ηεο Γπηηθήο Όρζεο πνιηηνγξαθήζεθαλ θη έγηλαλ πνιίηεο ηνπ 

Υαζεκηηηθνχ Βαζηιείνπ ηεο Ηνξδαλίαο. 

ηηο 20 Ηνπιίνπ 1951 ν Βαζηιηάο Abdullah δνινθνλείηαη ζην ηέκελνο Al Aqsa 

ηεο Ηεξνπζαιήκ απφ έλαλ Παιαηζηίλην απ‟ ηε θπιή ηνπ Hussein, ν νπνίνο πίζηεπε φηη 

ε Ηνξδαλία θαη ν Λίβαλνο έρνπλ εηξελεπηηθέο ζπλνκηιίεο κε ην Ηζξαήι. Ο εγγνλφο ηνπ 

Βαζηιηά, Πξίγθηπαο Hussein Ibn Talal, ν νπνίνο βξηζθφηαλ θη απηφο ζην ηέκελνο, 

ηξαπκαηίδεηαη επίζεο. χκθσλα κε ην ηππηθφ, ν γηφο ηνπ δνινθνλεκέλνπ Abdullah, ν 

Talal Ibn Abdullah, αλαθεξχρζεθε Βαζηιηάο, αιιά ην 1952 εθζξνλίζηεθε ιφγσ 

δηαλνεηηθήο αζζέλεηαο. Σν 1953 ν δεθανθηάρξνλνο γηφο ηνπ Talal, Hussein (Hussein 

Ibn Talal) ελζξνλίδεηαη θαη αλαιακβάλεη ηελ Μνλαξρία. 
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Οη αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 είλαη γηα ηελ Ηνξδαλία έλα πείξακα 

θηιειεπζεξηζκνχ. Ζ ειεπζεξία ιφγνπ, ε ειεπζεξία ηχπνπ θαη ε ειεπζεξία 

νξγαλψζεσλ δηαζθαιίδνληαη απφ ην λεντδξπζέλ ζχληαγκα θη απφ ηελ ήδε 

θαζηεξσκέλε αλεμηζξεζθία. Ζ Ηνξδαλία θαηά ηε δεθαεηία 1950 θαη ιίγν ζηηο αξρέο 

ηνπ 1960 είρε ην πην θηιειεχζεξν θνηλσληθφ ζχζηεκα ζηε Μέζε Αλαηνιή θαη ζηνλ 

επξχηεξν Αξαβηθφ θφζκν. 

Ζ Ηνξδαλία ηεξκαηίδεη ηελ ακπληηθή ηεο ζπκθσλία κε ηελ Βξεηαλία ην 1957. 

Σν 1958 κεηά ηελ ζπγρψλεπζε ηεο πξίαο θαη ηεο Αηγχπηνπ ππφ ηελ Ζλσκέλε 

Αξαβηθή Γεκνθξαηία, ηδξχεη ηελ Ηνξδαλν-Ηξαθηλή Αξαβηθή Οκνζπνλδία
13

, ε νπνία 

φκσο είρε κηα δσή κφιηο έμη κελψλ (14 Φεβξνπαξίνπ-2 Απγνχζηνπ 1958) (Bruce, 

1990: 65-75). 

Σν 1967 ε Ηνξδαλία ππνγξάθεη κε ηελ Αίγππην κηα ακπληηθή ζπκθσλία. Σελ 

ίδηα ρξνληά (5-10 Ηνπλίνπ 1967) μεζπάεη ν πφιεκνο ησλ έμη εκεξψλ κεηαμχ Ηζξαήι 

θαη Αηγχπηνπ, πξίαο, Ηξάθ, θη αλαπφθεπθηα εκπιέθεηαη θαη ε Ηνξδαλία. Οη απψιεηεο 

γηα ηηο Αξαβηθέο ρψξεο είλαη κεγάιεο. Σν Ηζξαήι θαηαιακβάλεη ηελ Γπηηθή φρζε θαη 

ηελ Αλαηνιηθή Ηεξνπζαιήκ. Ζ Ηνξδαλία είλαη ρακέλε φρη κφλν ζηξαηησηηθά αιιά θαη 

εδαθηθά
14

.  

Μεηά ηνλ πφιεκν θαη ηελ κεγάιε ήηηα ηεο Ηνξδαλίαο κεγάιν θχκα 

Παιαηζηηλίσλ πξνζθχγσλ απφ ηελ Γπηηθή Όρζε εηζήιζε ζηελ Ηνξδαλία. Ο 

Παιαηζηηληαθφο πιεζπζκφο ηεο Ηνξδαλίαο ελ κηα λπθηί θαηά κηα έλλνηα απμήζεθε 

δξακαηηθά. Κη επηπιένλ άξρηζαλ λα δεκηνπξγνχληαη ζηα ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο 
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 Σα δχν μαδέιθηα, ν Βαζηιηάο Faisal ηνπ Ηξάθ θαη ν Hussein ηεο Ηνξδαλίαο απνθάζηζαλ λα ελψζνπλ 

ηα δχν Υαζεκηηηθά βαζίιεηά ηνπο σο απάληεζε ζην ζρεκαηηζκφ ηεο Ζλσκέλεο Αξαβηθήο Γεκνθξαηίαο 

(UAR) κεηαμχ Αηγχπηνπ θαη πξίαο κε επεθηαηηθέο ηάζεηο, ε νπνία δηήξθεζε κέρξη ην 1961, νπφηε θαη 

δηαιχζεθε φηαλ ε πξία απνρψξεζε απφ ηελ έλσζε. 
14

 ηνλ πφιεκν ησλ Έμη εκεξψλ ην Ηζξαήι θαηαιακβάλεη θαη παίξλεη ηνλ έιεγρν ηεο Λσξίδαο ηεο 

Γάδαο θαη ηελ ρεξζφλεζν ηνπ ηλά απφ ηελ Αίγππην, ηα πςψκαηα ηνπ Γθνιάλ απφ ηελ πξία θαη ηελ 

Γπηηθή Όρζε κε ηελ Αλαηνιηθή Ηεξνπζαιήκ απφ ηελ Ηνξδαλία. Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά 

κε ηνλ πφιεκν ησλ Έμη Ζκεξψλ βι. Tessler, 1994· Shemesh,  2007. 



33 

 

ηεο Ηνξδαλίαο νκάδεο αληαξηψλ Παιαηζηηλίσλ, νη νλνκαδφκελνη fedayeen (θεληαγηίλ, 

 Οη νπιηζκέλεο απηέο νκάδεο ησλ αληαξηψλ άξρηζαλ λα γίλνληαη ζηγά ζηγά .(فدائيين

απεηιή γηα ηελ θπξηαξρία ηεο Μνλαξρίαο θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ θξάηνπο, ψζπνπ ην 

1970 μέζπαζαλ ζπγθξνχζεηο ζηε ρψξα (Raab, 2008). 

Ζ Ηνξδαλία δηνηθνχληαλ κε ζηξαηησηηθφ λφκν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Φπρξνχ 

Πνιέκνπ θαη εηδηθφηεξα απφ ην 1967, πξάγκα πνπ νδήγεζε ζε εκθχιην ην 1970. Σν 

1980 ην θαζεζηψο ήηαλ αθφκε πην θαηαπηεζηηθφ θη φιεο νη ειεπζεξίεο πνπ είραλ 

εγθαζηδξπζεί ην 1950  είραλ αλαθνπεί ή πεξηνξηζηεί ελ κέξεη. 

Δηξελεπηηθέο ζπλνκηιίεο κε ηε δηακεζνιάβεζε άιισλ Αξαβηθψλ θξαηψλ δελ 

έθεξε απνηέιεζκα. Σνλ επηέκβξην ηνπ 1970 νη ζπλερείο ηαξαρέο ησλ fedayeen ζηε 

ρψξα, νη αεξνπεηξαηείεο ζε ηξεηο δηεζλείο αεξνγξακκέο θαη ε θξάηεζή ηνπο ζηελ 

έξεκν αλαηνιηθά ηεο πξσηεχνπζαο Amman, νδήγεζαλ ηε Μνλαξρία λα δξάζεη γηα 

ηελ επαλάθηεζε ηνπ ειέγρνπ ηεο ρψξαο θαη ησλ θαηνίθσλ ηεο. 

Ζ πξία ζηήξηδε ηνπο fedayeen. Μάιηζηα εηζέβαιε ζηα βφξεηα ζχλνξα ηεο 

Ηνξδαλίαο κε ηαλθο ηα νπνία είρε ζπγθαιχςεη, απνηπρεκέλα, ψζηε λα θαίλνληαη ζαλ 

νρήκαηα ηνπ Παιαηζηηληαθνχ Απειεπζεξσηηθνχ ηξαηνχ (PLO). Αηκαηεξέο 

ζπγθξνχζεηο μέζπαζαλ ζηε ρψξα κεηαμχ Παιαηζηηλίσλ αληαξηψλ-εμηξεκηζηψλ θαη 

ζηξαηνχ, κέρξη πνπ ζηηο 22 Ηνπιίνπ 1970 θαηεζηάιεζαλ νη εμεγέξζεηο θαη πνιινί  

Παιαηζηίληνη εθδηψρζεθαλ απφ ηελ Ηνξδαλία. 

Σν 1965 Ηνξδαλία θαη ανπδηθή Αξαβία ζπκθψλεζαλ ζε κηα αληαιιαγή 

κηθξψλ ηκεκάησλ εδαθψλ ζηηο ζπλνξηαθέο ηνπο γξακκέο. Με ηε ζπκθσλία ε 

παξάθηηα πεξηνρή ηνπ Κφιπνπ ηεο Aqaba ηεο Ηνξδαλίαο επηκεθχλζεθε 18 ρικ. Σα 

λέα ζχλνξα έδσζαλ ηελ επθαηξία ζηελ Ηνξδαλία λα επεθηείλεη ηηο ιηκεληθέο ηεο 

δξαζηεξηφηεηεο. Δπηπιένλ ε ζπκθσλία έδηλε ηε δπλαηφηεηα θαη ζηηο δχν ρψξεο ηε 
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ηζφηηκε εθκεηάιιεπζε θπζηθψλ πφξσλ, φηαλ θαη εθ‟ φζνλ αλαθαιππηφηαλ πεηξέιαην 

ζηελ πεξηνρή. 

Ζ ζπκθσλία επίζεο δηαζθάιηδε ηα δηθαηψκαηα κεηαθίλεζεο θαη λεξνχ ησλ 

λνκαδηθψλ θπιψλ ζηηο αληαιιαγκέλεο πεξηνρέο.  

ηνλ Ηξαλν-Ηξαθηλφ πφιεκν ε Ηνξδαλία ήηαλ δίπια ζην Ηξάθ. Σελ πεξίνδν 

απηή νη εκπνξηθέο ζρέζεηο κεηαμχ Ηνξδαλίαο θαη Ηξάθ άλζεζαλ θαη ην ιηκάλη ηεο 

Aqaba ηεο Ηνξδαλίαο είρε ζηξαηεγηθή ζεκαζία γηα ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο ηεο 

ρψξαο.  

Ζ Ηνξδαλία εηδηθφηεξα ηε δεθαεηία ηνπ 1980 έγηλε κάξηπξαο ησλ 

κεγαιχηεξσλ δηαδειψζεσλ, δηακαξηπξηψλ θαη θνηλσληθψλ αλαζηαηψζεσλ. 

Δηδηθφηεξα νη αλαηαξαρέο ζην παλεπηζηήκην ηνπ Yarmouk γηα ηα επαθφινπζα ηνπ 

πιεζσξηζκνχ θαη ηηο πνιηηηθέο ειεπζεξίεο νδήγεζαλ κε ηε ζεηξά ηνπο ζε καδηθέο 

θνηλσληθέο εμεγέξζεηο κε επίθεληξν ηελ πεξηνρή ηεο Μa‟an ζηα λφηηα ηεο ρψξαο. 

Σν 1989 αίξεηαη ν ζηξαηησηηθφο λφκνο θαη ε ρψξα πεξλάεη ζε πεξίνδν 

θηιειεπζεξηζκνχ (ηνπ πην θηιειεχζεξνπ ζπζηήκαηνο κεηαμχ φισλ ησλ Αξαβηθψλ 

θξαηψλ ζηηο κέξεο καο) φπνπ επαληδξχεηαη ην θνηλνβνχιην θαη κε ηελ ίδξπζε 30 

πνιηηηθψλ θνκκάησλ ε ρψξα αλνίγεη ηηο πφξηεο ηεο δπλακηθά ζε κηα δεκνθξαηηθή 

θνηλσλία. 

Παξ‟ φηη ε Ηνξδαλία δελ ελεπιάθε άκεζα ζηνλ Πφιεκν ηνπ Κφιπνπ ηνπ 1990-

1991, ελ ηνχηνηο καδί κε άιια Αξαβηθά θξάηε ζηήξημε ηε ζέζε ηνπ Ηξάθ θαη ηάρζεθε 

κε ην κέξνο ηνπ Saddam Hussein. Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ πξνζσξηλή 

αλάθιεζε ηεο Ακεξηθαληθήο βνήζεηαο πξνο ηελ Ηνξδαλία. Μεηά ηελ ήηηα ηνπ Ηξάθ, ην 

1991, ε Ηνξδαλία  απφ θνηλνχ κε ηε πξία, ην Λίβαλν θαη ηελ Παιαηζηίλε δέρζεθε κε 

αληηπξνζψπνπο λα ζπκκεηάζρεη ζε εηξελεπηηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ην Ηζξαήι. Οη 

δηαπξαγκαηεχζεηο είραλ ηελ ζηήξημε αθελφο ησλ ΖΠΑ αθεηέξνπ ηεο Ρσζίαο. 
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Σν 1994 ε Ηνξδαλία ππνγξάθεη εηξελεπηηθφ ζχκθσλν κε ην Ηζξαήι. 

Με ηνλ ζάλαην ηνπ Βαζηιηά Hussein ην 1999, αλαιακβάλεη ν γηφο ηνπ, 

Abdullah II. ηηο ζπγθξνχζεηο Ηζξαήι-Παιαηζηίλε ην 2000, ν Abdullah ζηήξημε θαη 

ηηο δχν πιεπξέο θαη απφ ηφηε ην θξάηνο πξνζπαζεί λα έρεη θαιέο ζρέζεηο κε φιεο ηηο 

γείηνλεο ρψξεο. 

 

ΙΙΙ. «Οη Βεδνπίλνη θαη ε Μνλαξρία». 

Σν Υαζεκηηηθφ Βαζίιεην ηεο Ηνξδαλίαο, ζηε Μέζε Αλαηνιή ζπλνξεχεη κε ηελ πξία 

ζηα βφξεηα, ηε ανπδηθή Αξαβία ζηα αλαηνιηθά θαη λφηηα, ην Ηξάθ ζηα 

βνξεηναλαηνιηθά, ην Ηζξαήι θαη ηελ Γπηηθή Όρζε ζηα δπηηθά. Μνηξάδεηαη κε ην 

Ηζξαήι ηηο αθηνγξακκέο ηνπ Κφιπνπ ηεο Άθακπα θαη ηεο Νεθξάο Θάιαζζαο. Ο 

πιεζπζκφο είλαη εμ νινθιήξνπ Άξαβεο, κε θάπνηεο κεηνλφηεηεο Κηξθάζηνπο θη 

Αξκέληνπο πνπ θζάλνπλ φκσο κφιηο ην 1%. Πξσηεχνπζά ηεο ην Ακκάλ. 

Ο Ηνξδαλφο Βαζηιηάο είλαη ν αξρεγφο ηνπ θξάηνπο θαη αξρεγφο ησλ Δλφπισλ 

Γπλάκεσλ θαη κνηξάδεηαη ηελ εθηειεζηηθή εμνπζία κε ηνλ Πξσζππνπξγφ θαη κε ηα 

κέιε ηνπ Κνηλνβνπιίνπ, αξκφδηα ζε επί κέξνπο Τπνπξγεία θαη Σκήκαηα. ηα 

θαζήθνληα ηνπ Βαζηιέσο αλάγνληαη ε θήξπμε πνιέκνπ, ε ζχλαςε εηξήλεο, ε 

ζχγθιηζε, δηαθνπή ή αλαζηνιή ησλ εξγαζηψλ ηνπ θαηψηεξνπ ψκαηνο-Οίθνπ ηνπ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη αιιαγή ηνπ λνκνζεηηθνχ. 

Ζ πιεηνςεθία ησλ Ηνξδαλψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ πνπ έρνπλ 

Παιαηζηηληαθή θαηαγσγή, είλαη Άξαβεο νπλίηεο Μνπζνπικάλνη. Οη ηίηεο είλαη κηα 

κηθξή κεηνλφηεηα, νη δε Υξηζηηαλνί, ην 1/3 ησλ νπνίσλ αλήθνπλ ζηελ Διιεληθή 

Οξζφδνμε Δθθιεζία, απνηεινχλ ην 4% ηνπ πιεζπζκνχ. Με εμαίξεζε ηνπο 
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Οξζνδφμνπο Υξηζηηαλνχο νη θάηνηθνη ηεο Ηνξδαλίαο, παξαδνζηαθά
15

 αλήθνπλ ζε κηα 

θπιή (ashirah ζηελ Αξαβηθή). Υσξίδνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο. Δγθαηεζηεκέλεο 

(αγξφηεο), εκηλνκαδηθέο (απηέο πνπ κεηαθηλνχληαη δχν θνξέο ην ρξφλν) θαη βεδνπίλνη 

(λνκάδεο κε κεηαθίλεζε φιν ην ρξφλν ζηελ έξεκν). Αλ θαη ζηε επνρή καο ν 

λνκαδηζκφο, αλ φρη πιήξσο, έρεη εγθαηαιεηθζεί κεξηθψο, εληνχηνηο ε αλαθνξά ζηηο 

δηάθνξεο νηθνγέλεηεο ηνπ εθηεηακέλνπ δηθηχνπ κηαο θπιήο γίλεηαη ππφ ηελ νκπξέια 

ηνπ φξνπ „βεδνπίλνη’.  

Ο φξνο Bedouin (βεδνπίλνο) πξνέξρεηαη απφ ηελ Αξαβηθή ιέμε badiya, πνπ 

ζεκαίλεη „έξεκνο‟ θαη ε νπνία πξνέξρεηαη απφ ηελ ηξηζχιιαβε ιέμε bada’a, πνπ 

ζεκαίλεη 'μεθάζαξν, εκθαλέο, θαζαξφ‟  (Ghazi, 1999)
16

. 

Γηάθνξεο θπιέο βεδνπίλσλ θαηνηθνχλ ζήκεξα ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο 

Ηνξδαλίαο, απφ ηηο νπνίεο ζεκαληηθφηεξεο είλαη απηή ησλ Anayzah ζηα βφξεηα ηεο 

ρψξαο, ζηελ νπνία αλήθεη θαη ε Βαζηιηθή νηθνγέλεηα ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο θαη ηνπ 

Κνπβέηη, ζηα θεληξηθά ηεο Ηνξδαλίαο νη Beni Sakhr, νη Beni Hamidah ζηα 

λνηηνδπηηθά θαη ζην λφην θαη λνηηναλαηνιηθά ε θπιή ησλ Huwaytat. Άιιεο 

κηθξφηεξεο είλαη δηαζθνξπηζκέλεο ζε φιε ηελ πεξηνρή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη 

εηδηθφηεξα ζηηο πεξηνρέο ηεο εξήκνπ.  

Ο Ghazi γξάθεη: „απηφ πνπ νξίδεη θάπνηνλ σο κέινο κηαο θπιήο είλαη ε 

αίζζεζε ηνη λα αλήθεη θάπνπ, ζε κηα νκάδα ε νπνία πξεζβεχεη ηηο ίδηεο αξρέο, 

αθνκνηψλεη ηηο ίδηεο εζηθέο αμίεο, ζπκπεξηθέξεηαη ζχκθσλα κε ηνπο ίδηνπο, θψδηθεο 

                                                 
15

 Με ηνλ φξν „παξαδνζηαθή‟ αλαθέξνκαη ζηελ παξαδνζηαθή θνηλσλία ε νπνία  ήηαλ ζε επξεία κνξθή 

κέρξη ηε ιήμε ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Αλ θαη νη ζπλζήθεο νη νπνίεο επλφεζαλ ηελ πιήξε 

εγθαηάζηαζε ησλ λνκαδηθψλ θπιψλ μεθίλεζαλ κε ην Δκηξάην ηεο Τπεξηνξδαλίαο ην 1921, πνιιέο απφ 

ηηο θπιέο κέρξη θαη ην 1970 δελ είραλ εγθαηαζηαζεί.  
16

 ην ζχγρξνλν ιεμηιφγην ηεο Ηνξδαλίαο ε ιέμε ‘bedu’ αλαθέξεηαη ζηνπο Βεδνπίλνπο, ε ιέμε „asha‟ir‟ 

(πιεζπληηθφο ηνπ ashirah, βι.παξαπάλσ) ρξεζηκνπνηείηαη γηα αλαθνξά ζηηο εγθαηεζηεκέλεο θπιέο 

αιιά θαη ζε φιεο ηηο θπιέο γεληθφηεξα, θαη ν νξηζκφο „asha’ir al badiya ’ (εηπκνινγηθά „θπιέο ηεο 

εξήκνπ) αλαθέξεηαη ζε εκηλνκαδηθέο θπιέο πνπ δνπλ ζηα ζχλνξα κε ηελ έξεκν. Γηα πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο θπιέο ζηελ Ηνξδαλία βι. Ghazi, 1999. 
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θαη λφκνπο, ζέβεηαη ηελ ίδηα ηεξαξρία, ηνλ ζεΐρε, δεη καδί, κεηαλαζηεχεη καδί, ηα 

κέιε ηεο ππεξαζπίδνληαη ην έλα ην άιιν, πνιεκνχλ καδί θαη πεζαίλνπλ καδί. Δλ 

ζπληνκία είλαη ε ζπλείδεζε ηνπ λα αλήθεηο ζηε θπιή θαη ηνπ λα ζπκπεξηθέξεζαη  

αλάινγα‟. 

Οη Zalabieh ηνπο νπνίνπο θαη πξαγκαηεχεηαη ε παξνχζα δηαηξηβή είλαη κέινο 

ηεο επξχηεξεο θπιήο ησλ Anayzah, πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ ανπδηθή Αξαβία, θαη 

καδί κε ηνπο Zuweida θαηνηθνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Wadi Rum θαη γεληθά ηεο εξήκνπ 

ζηα λφηηα ηεο ρψξαο.  Δπίζεκα κε ηελ δήισζε ησλ ζεΐρεδσλ Αbu Tayi θαη Βin Jazi 

ην 1920 νη δχν απηέο θπιέο έρνπλ ζηελ θπξηφηεηά ηνπο απηήλ ηελ πεξηνρή. Ο Auda 

Abu Tayi, ν ζεΐρεο ησλ Huweitat ν νπνίνο πνιέκεζε θαηά ησλ Οζσκαλψλ, 

απνδέρζεθε ηελ παξνπζία ηνπο ζηελ πεξηνρή, αθνχ θάιεζε ηηο δχν θπιέο γηα 

ζπκκαρία θαηά ηεο θπιήο Beni Sakhr ηεο θεληξηθήο Ηνξδαλίαο. Οη Zalabieh θαη νη 

Zuweida, φκσο, ηζρπξίδνληαη φηη θπξηαξρνχζαλ ζηελ πεξηνρή πνιχ λσξίηεξα απ‟ 

απηή ηελ πεξίνδν. Αλαθαιψληαο ηζηνξίεο ηνπ παξειζφληνο βεβαηψλνπλ φηη θαηνηθνχλ 

ζηελ πεξηνρή απφ ην 1880. Αξλνχληαη θαηεγνξεκαηηθά θαη νη δχν θπιέο φηη αλήθνπλ 

ζηνπο  Huweitat, παξ‟ φιν πνπ ζεΐρεδεο ηζρπξίδνληαη ην αληίζεην.  

Ο Βαζηιηάο „ζεσξεί‟ φηη νη βεδνπίλνη είλαη νη „πξαγκαηηθνί‟ θάηνηθνη ηεο 

Ηνξδαλίαο ζην πιαίζην κηαο πνιηηηθήο θαζηέξσζεο ηνπ Υαζεκηηηθνχ Βαζηιείνπ ζηε 

βάζε ηνπ βεδνπηληζκνχ (Massad, 2001: 149). Ο θχξηνο πνιίηεο ηνπ Ηνξδαληθνχ 

θξάηνπο είλαη απηφο πνπ έρεη αξηζκφ πνιίηε απφ ηε γέλλεζε (rakam uatani) θαη 

παηέξα Ηνξδαλφ (James, 2012). Αλ θαη εδφζεζαλ δηαβαηήξηα Ηνξδαληθά ζηνπο 

Παιαηζηίληνπο πξφζθπγεο κεηά απφ ηηο δηάθνξεο ζπξξάμεηο, θαζψο θαη ε ηδηφηεηα ηνπ 

πνιίηε ηεο ρψξαο, εληνχηνηο ν αξηζκφο ηνπ πνιίηε δηλφηαλ κφλν ζηνπο θαηνίθνπο κε 

θαηαγσγή απφ ηελ πεξηνρή κέζα ζηα εδάθε ηεο Ηνξδαλίαο. Σνπιάρηζηνλ απηφ ίζρπε 

κέρξη ηελ πεξίνδν πνπ εθπνλνχζα ηελ επηηφπηα έξεπλα ζηελ ρψξα. Με ηνλ „αξηζκφ 
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πνιίηε‟ δηαρσξίδεηαη ν απηφρζνλαο θάηνηθνο απφ ηνλ πξφζθπγα ή απφ απηφλ πνπ έρεη 

γίλεη πνιίηεο ηεο ρψξαο ιφγσ γάκνπ. Απηφ ζεκαίλεη επαγγεικαηηθφ δηαρσξηζκφ γηα 

θαίξηεο θαη ζεκαληηθέο ζέζεηο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, ηνπ ζηξαηνχ θαη ηεο αζηπλνκίαο. 

Σνκείο δειαδή πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ θξαηηθή ελφηεηα, ηε ζπλνρή θαη ηε δηαηήξεζε 

ηεο ηάμεο. Λεπηνκεξήο πεξηγξαθή ησλ πξαθηηθψλ θαη πνιηηηθψλ πνπ νδήγεζαλ ην 

θξάηνο, θαη εηδηθφηεξα ηελ Μνλαξρία, ζηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ βεδνπίλσλ απφ ηνπο 

ππφινηπνπο αλαθέξεηαη ζην θεθάιαην πνπ πξαγκαηεχεηαη ηε ζρέζε ησλ βεδνπίλσλ 

(θαη ζηελ  παξνχζα δηαηξηβή ησλ Zalabieh) κε ηελ θξαηηθή εμνπζία. 

To Wadi Rum (ε θνηιάδα ηνπ Ρακ) ή ε θνηιάδα ηνπ Φεγγαξηνχ (Al kamar 

uadi ζηα Αξαβηθά) είλαη κηα κεγάιε εξεκηθή πεξηνρή λφηηα ηεο Ηνξδαλίαο κε θφθθηλε 

έξεκν θαη γξαληηέληα βνπλά, 60 ρικ. αλαηνιηθά ηεο πφιεο Άθακπα θαη 30 ρικ. 

καθξηά απφ ην θεληξηθφ νδηθφ δίθηπν πνπ ελψλεη ην βφξεην κε ην λφηην ηκήκα ηεο 

Ηνξδαλίαο. Σν ρσξηφ ηνπ Wadi Rum βξίζθεηαη ζηελ είζνδν ηεο κεγάιεο απηήο 

εξεκηθήο θνηιάδαο θαη απέρεη πεξίπνπ 20 ρικ. απφ ηε ανπδηθή Αξαβία. Σα ζχλνξα 

ηεο εξήκνπ θπιάζζνληαη κε πεξηπνιίεο απφ ηελ εηδηθή αζηπλνκία ηεο εξήκνπ πνπ 

είλαη βεδνπίλνη. 

Ζ θνηιάδα θαηνηθήζεθε απφ ηελ πξντζηνξηθή πεξίνδν απφ πνιινχο 

πνιηηηζκνχο κε ραξαθηεξηζηηθά ηα ζεκάδηα ησλ Ναβαηαίσλ πνπ άθεζαλ λανχο θαη 

βξαρνγξαθίεο ζηα γχξσ βνπλά θαη ζηα θαξάγγηα. ηε Γχζε ην Wadi Rum έγηλε 

γλσζηφ απφ ηνλ Βξεηαλφ αμησκαηηθφ T.E Lawrence, γλσζηφ απφ ηνλ Αξαβν-

Οζσκαληθφ πφιεκν ην 1917-18. Καηά ηηο ηνπηθέο εθδνρέο ν Lawrence πέξαζε απφ ην 

Wadi Rum γηα λα βγεη ζηελ Άθακπα αιιά ε ηζηνξία ηνλ ζέιεη λα πεξλάεη πην 

αλαηνιηθά. Σν 1980 εδφζε ε επσλπκία „Δπηά ηχινη ηεο νθίαο‟ (Seven Pillars of 

Wisdom) ζε θάπνηα βξάρηα, απ‟ ην νκψλπκν βηβιίν ηνπ Lawrence πνπ εθδφζεθε κεηά 
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ηνλ πφιεκν, ρσξίο ην βηβιίν λα έρεη ζρέζε κε ην Rum. Σν βηβιίν αλαθέξεηαη ζηηο 

εκπεηξίεο ηνπ Lawrence θαη ζηελ φιε πνξεία ηεο επαλάζηαζεο ησλ Αξαβηθψλ θπιψλ. 

Ζ θνηιάδα θαηνηθείηαη απφ ηνπο βεδνπίλνπο Zalabieh πνπ εγθαηαζηάζεθαλ 

ζηελ πεξηνρή, δειαδή ζηελ είζνδν ηεο θνηιάδαο γχξσ ζην 1980. Παιαηφηεξα δνχζαλ 

ζηηο ηέληεο πην κέζα ζηελ έξεκν. Σν ρσξηφ, κε αλάπηπμε πεξίπνπ 1ρικ. απφ ηε κηα 

άθξε ζηελ άιιε θαη κε θαηεχζπλζε βνξξά-λφηνπ έρεη πεξίπνπ 700-800 θαηνίθνπο. 

Με κηα ζρεηηθή απηνλνκία νη βεδνπίλνη Zalabieh αζρνινχληαη κε ηνλ ηνπξηζκφ σο επί 

ην πιείζηνλ, αλ θαη ην 80% είλαη ζπληαμηνχρνη είηε απφ ηνλ ζηξαηφ θαη ηηο εηδηθέο 

δπλάκεηο, είηε απφ ηελ αζηπλνκία, ή αθφκε θαη απφ ηελ κπζηηθή αζηπλνκία. Απηφ 

βέβαηα δελ γίλεηαη εκθαλέο πξνο ηα έμσ, ζηνπο επηζθέπηεο. 

ήκεξα ην Wadi Rum είλαη ην ζήκα θαηαηεζέλ ηεο Ηνξδαλίαο θαη έλαο 

παξάδεηζνο γηα φζνπο αγαπνχλ ηελ πεξηπέηεηα κε πνιπήκεξεο πεδνπνξίεο ζηελ έξεκν 

κε θακήιεο ή κε ηα πφδηα, ή αθφκε θαη αλαξξίρεζε ζηα βξάρηα. 

 

 4. «Hag Arab». 

 Σν Αξαβηθό Δζηκηθό Γίθαην - Βedouin Law - al urf wa-l-ada  

 Μηα επηηφπηα έξεπλα εγθπκνλεί πάληα εθπιήμεηο, επηζηεκνληθή αλαζθάιεηα γηα ηνλ 

αλζξσπνιφγν, αδπλακία θαηαλφεζεο θαηαζηάζεσλ, αληηιήςεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ 

ησλ αηφκσλ ή ηεο θνηλφηεηαο κε ηελ νπνία κνηξάδεηαη έλα κέξνο ηεο δσήο ηνπ. Καηά 

ηε δηάξθεηα ηεο ζπγγξαθήο ηεο δηαηξηβήο, ζπρλά θη φζν εκβάζπλα ζηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ είρα ζπιιέμεη απφ ην πεδίν δηαπίζησζα, φηη ε έθθξαζε „κειεηάσ ηνπο/ηηο‟ δελ 

κνπ ηαίξηαδε. Μνπ ερνχζε πνιχ επηζηεκνληθά „εμνπζηαζηηθή‟ θαη ζπλεηδεζηαθά 

„εγεκνληθή‟. Όζν δπζθνιεπφκνπλ λα θαηαλνήζσ πξάγκαηα, ηφζν ε έλλνηα ηεο 

„κειέηεο‟ δελ κε εμέθξαδε. Έηζη άξρηζα λα πηζηεχσ φηη ν φξνο „δηακεζνιάβεζε‟ ήηαλ 
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πην δφθηκνο. Γηακεζνιαβνχζα κεηαμχ ηεο επηζηήκεο ηεο αλζξσπνινγίαο θαη ησλ 

αλζξψπσλ ηεο θνηλφηεηαο Zalabieh, ψζηε  ν „ιφγνο‟ ηνπο, νη αληηιήςεηο θαη νη 

πεπνηζήζεηο ηνπο λα πάξνπλ κηα δνκεκέλε κνξθή πάλσ ζηηο ζειίδεο κηα δηαηξηβήο. 

Όζν θη αλ πίζηεςα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηηφπηαο έξεπλαο φηη είρα 

θαηαλνήζεη θάπνηα δεδνκέλα, κε ηελ απνζηαζηνπνίεζε απφ ην πεδίν δηαπίζησλα ηα  

πνιιά „γηαηί‟ θαη „πψο‟, ηα πνιιά εξσηεκαηηθά. Καη εδψ βξίζθεηαη ε ζπκβνιή ηεο 

ζεσξίαο ηεο αλζξσπνινγίαο ε νπνία ζνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαιάβεηο ηελ 

καγεία απηνχ πνπ νλφκαζε ν Bourdieu „habitus‟. Σν καγηθφ εθείλν πνπ θαηαθέξλεη 

θάζε πνιηηηζκφο ν νπνίνο εγθισβίδεη ζηα δίρηπα ηνπ ηνπο αλζξψπνπο ηνπ θαη 

θαηαζθεπάδεη ελζψκαηεο πξαθηηθέο, ζπλαηζζήκαηα, αληηιήςεηο, έμεηο θαη δηαζέζεηο, 

ζπλεηδήζεηο-αληηιήςεηο (ε έκθαζε δηθή κνπ) θ.ν.θ.  ψζηε θαηά ηελ δηθή κνπ άπνςε 

λα κελ γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηφο θαη πνιιέο θνξέο θαζφινπ απφ ηνλ „Άιιν‟ ηνλ 

μέλν (ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε εκέλα), πνπ ζέιεη λα ηνλ γλσξίζεη θαη λα ηνλ 

θαηαλνήζεη
17

. 

Απηφ ζπλέβε κε κέλα ζηελ πξνζπάζεηά κνπ λα „θαηαλνήζσ‟ ην Αξαβηθφ 

Δζηκηθφ Γίθαην, φρη κε ηελ έλλνηα ελφο θψδηθά θαλφλσλ θαη λφκσλ, αιιά κε ηελ 

έλλνηα κηαο πνιηηηζκηθήο πξαθηηθήο πνπ δηαπεξλά ηηο ζπλεηδήζεηο θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ αηφκσλ θαη θαηαζθεπάδεη θψδηθεο ζπκπεξηθνξάο, ηξφπνπο 

επηθνηλσλίαο, κίζνο θαη αιιαγή ζηάζεο θαη δηάζεζεο ακέζσο κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ. 

Έγηλα κάξηπξαο ιίγσλ αιιά νπζηαζηηθψλ πεξηζηαηηθψλ θαηά ηελ παξακνλή 

κνπ ζην πεδίν θαη ζε θάζε κνπ εξψηεζε, ηφζν θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ησλ 20 κελψλ 

ζηελ έξεκν φζν θαη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπγγξαθήο ηεο δηαηξηβήο φπνπ 

                                                 
17

 Άιισζηε, θαηά ηελ δηθή κνπ άπνςε, θαίλεηαη λα είλαη απηφ έλαο απ‟ ηνπο ιφγνπο πνπ ηα άηνκα ηα 

νπνία αζθνχλ εζηκηθφ δίθαην, φπσο βεδνπίλνη, Αιβαλνί, „αξλνχληαη ηελ δηεπζέηεζε ησλ δηαθνξψλ-

πξνβιεκάησλ ηνπο κε ηνπο λφκνπο ηνπ θξάηνπο, θαη ζεσξνχλ φηη ππάξρεη αδπλακία θαη άγλνηα απφ 

ηνπο θνξείο ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ. Δζηκηθφ δίθαην θαη λφκνη ηνπ θξάηνπο έξρνληαη ζε αληίζεζε 

(βι. Mentor, 2008· Young, 2008:102).  



41 

 

δηαηεξνχζα επαθέο κε ηνπο πιεξνθνξεηέο κνπ, έπαηξλα ηελ ίδηα απάληεζε: «Αθφκε 

ξσηάο, ηφζνλ θαηξφ έδεζεο καδί καο, αθφκε δελ θαηάιαβεο;» Δγψ πξνζπαζνχζα λα 

ηνπο πείζσ γηα ηε κε εθαξκνγή ηνπ εζηκηθνχ δηθαίνπ θη απηνί πξνζπαζνχζαλ γηα 

άιιε κηα θνξά λα κνπ εμεγήζνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηελ ρξεζηκφηεηά ηνπ. Σν 

„Hag Arab‟ [ηνπο] ήηαλ ππεξάλσ. 

ην ζεκείν απηφ ζα πξνζπαζήζσ λα δψζσ κηα γεληθή πιεξνθφξεζε γηα ην 

Αξαβηθφ Δζηκηθφ Γίθαην ψζηε λα γίλνπλ θαηαλνεηά θάπνηα επφκελα θεθάιαηα ηεο 

δηαηξηβήο. 

Σν Δζηκηθφ Γίθαην ησλ Βεδνπίλσλ
18

, (Bedouin Law - Hag Arab), πνπ 

απνηειεί πξνθνξηθή παξάδνζε, είλαη έλα ζχζηεκα θαλφλσλ πνπ αλαδχζεθε ζηηο 

εξήκνπο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο γηα λα δηαζθαιίζεη ηελ πξνζηαζία ησλ αηφκσλ θαη ηεο 

λνκαδηθήο θνηλσλίαο ηαπηφρξνλα. Ζ αλάγθε γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ πξνέθπςε εμ 

αηηίαο ηεο απνπζίαο άιιεο κνξθήο εμνπζίαο, θξαηηθήο ή θπιεηηθήο, ψζηε λα παξέρεη 

πξνζηαζία ζηελ έξεκν. Αλ θαη κε ζεζκηθφ θαη εθηελέο, ην ζχκπιεγκα απηφ ησλ 

λφκσλ εμνπιίδεη ηνπο Βεδνπίλνπο κε ηα απαξαίηεηα εθείλα κέζα γηα λα δηαηεξνχλ ην 

λφκν θαη ηελ επηαμία ζε ζρέζε κε ηηο πνιηηηζκηθέο ηνπο παξαδνρέο ζηηο εξήκνπο. Με 

ηνλ ηξφπν απηφ επηβίσζαλ γηα ρηιηάδεο ρξφληα φιεο απηέο νη θνηλσλίεο ησλ λνκάδσλ 

ησλ αθηιφμελσλ, ζθιεξψλ θαη αραλψλ εξήκσλ. Αθφκε θαη ζηε ζχγρξνλε επνρή ζε 

πεξηνρέο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο επηηξέπεηαη ε άζθεζή ηνπ γηα ηελ επίιπζε ππνζέζεσλ 

κεηαμχ ησλ αηφκσλ ηεο θπιήο, γηαηί δελ ζέινπλ λα πξνζθχγνπλ ζηνπο λφκνπο ηνπ 

θξάηνπο ή ζηνλ Ηζιακηθφ λφκν, ηελ Shari‟a (Bailey, 2009). 

Οη ξίδεο ηνπ Αξαβηθνχ Δζηκηθνχ Γηθαίνπ (Γίθαην Βεδνπίλσλ), ελ ζπληνκία, 

βξίζθνληαη ζηηο εξήκνπο φπνπ ε δηαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο, ηεο ηηκήο ηεο 

                                                 
18

 Γηα λα απνθχγσ ηελ κνλνηνλία ηεο επαλάιεςεο άιινηε ρξεζηκνπνηψ ηνλ φξν „Αξαβηθφ Δζηκηθφ 

Γίθαην‟ άιινηε „Γίθαην Βεδνπίλσλ‟ θαη άιινηε απιά „Δζηκηθφ Γίθαην‟ θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 

ζηα επφκελα θεθάιαηα ηνλ φξν απηνχζηα ζηα Αξαβηθά, δειαδή „Hak Arab‟. 



42 

 

νηθνγέλεηαο θαη ηεο θπιήο θαζψο θαη ηα δηθαηψκαηα ηνπο σο λνκάδεο έπξεπε λα 

ξπζκηζηνχλ θαηαιιήισο. Σν Γίθαην απηφ ησλ Βεδνπίλσλ ηαίξηαδε απφιπηα ζηηο 

ζπλζήθεο δσήο ηεο εξήκνπ ψζηε κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ παξέκεηλε αλαιινίσην, 

δεδνκέλνπ φηη νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζηελ έξεκν, νη ζρέζεηο ησλ δηαθφξσλ θπιψλ 

κεηαμχ ηνπο θαη νη ζπκπεξηθνξέο ησλ αλζξψπσλ ηεο εξήκνπ παξνπζίαδαλ πνιχ αξγή 

κεηαβνιή, έηζη ψζηε λα κελ θαζίζηαηαη αλαγθαία κηα δηαθνξεηηθνχ είδνπο ξχζκηζε. 

Ζ θχξηα πεξηνρή φπνπ αλαδχζεθε θαη εθαξκφζηεθε απηφο ν θψδηθαο ηεο 

εξήκνπ είλαη ε Αξαβηθή ρεξζφλεζνο, φιε ε πεξηνρή πνπ ζήκεξα απνθαιείηαη Μέζε 

Αλαηνιή θαη πεξηιακβάλεη φιεο ηηο γχξσ ρψξεο.  Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ην Δζηκηθφ 

Γίθαην δελ έρεη ζρέζε κε ηε ζξεζθεία, αλ θαη ζρεδφλ φινη νη Βεδνπίλνη έρνπλ 

αζπαζηεί ην Ηζιάκ εδψ θαη πνιινχο αηψλεο. Οη λφκνη είλαη απφιπηα ζπλπθαζκέλνη κε 

ηελ θνπιηνχξα ηεο εξήκνπ κέζα απφ ηελ νπνία αλαδχζεθε (Kennett, 2011· Bailey, 

2009· Stewart, 1987). 

Ζ δηαηήξεζε ηνπ λφκνπ θαη ηεο ηάμεο ζηελ έξεκν θαζψο θαη νη αμίεο, φπσο ε 

ηηκή, ε ζξεζθεπηηθή πίζηε, ε αιιειεγγχε θαη ε ελφηεηα ηεο θπιήο, ε βία, θ.ν.θ., φια 

βξίζθνληαη ππφ ηηο ξπζκίζεηο ηνπ Δζηκηθνχ Γηθαίνπ ησλ Βεδνπίλσλ. 

Tν Γίθαην απηφ λνκηκνπνηεί ηελ άζθεζε πξνζσπηθήο βίαο εληφο ηεο θπιήο ή 

ηεο θνηλφηεηαο ή αθφκε θαη κεηαμχ θπιψλ, αξθεί λα κελ ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ 

επξχηεξε ζπλνρή ηεο νκάδνο. 

Tν  Δζηκηθφ Γίθαην ησλ βεδνπίλσλ (φπσο θαη άιισλ π.ρ Αιβαλία, βι.Mestor, 

2008) δελ είλαη θάπνπ θαηαγεγξακκέλν θαη κεηαβηβάδεηαη πξνθνξηθά απφ ηνπο 

γεξαηφηεξνπο θαη έκπεηξνπο γλψζηεο, φπσο ζεΐρεδεο, δηθαζηέο βεδνπίλσλ (θάδη), 

αξρεγνί νκάδσλ ή απηνί πνπ ην έρνπλ αζθήζεη θ.ν.θ., ζηνπο λεφηεξνπο κε ηελ κνξθή 

έκκεηξσλ παξνηκηψλ ή πνηεκάησλ. Ζ έκκεηξε απηή ζηηρνκπζία θαζηζηά εχθνιε ηελ 

απνκλεκφλεπζε ησλ λφκσλ θαη δηαηεξήζηκνπο φινπο απηνχο ηνπο θψδηθεο γηα αηψλεο 
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(Al Abadi, 1988· Bailey, 2009: 71, 79, 109, 140, 266). Όιεο νη θπιέο βεδνπίλσλ ηεο 

Μέζεο Αλαηνιήο είλαη θνξηηζκέλεο κε έλα παξειζφλ πινχζην ζε ζπξξάμεηο θαη 

ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ηνπο θαζψο θαη κε πξαθηηθέο επίιπζεο δηαθνξψλ κέζσ ηνπ 

Δζηκηθνχ ηνπο Γηθαίνπ. 

Δπεηδή αθξηβψο ην Γίθαην ησλ Βεδνπίλσλ κεηαβηβάδεηαη κε ηελ πξνθνξηθή 

παξάδνζε θαη επεηδή νη θνηλσλίεο βξίζθνληαη ζε ζπλερή αιιαγή θαη δηακφξθσζε θαη 

πξνζαξκνγή κε ηηο λέεο παγθφζκηεο ζπλζήθεο, είλαη πνιχ θπζηθφ νη δηάθνξεο 

πιεξνθνξίεο λα εμαζζελνχλ θαη πνιιέο θνξέο λα ράλνληαη ζηα βάζε ηνπ ρξφλνπ. 

ηελ ζπλερφκελε δηαδηθαζία αιιαγήο ησλ θνηλσληψλ ησλ βεδνπίλσλ είλαη επίζεο 

θπζηνινγηθφ λα κελ επαλαιακβάλνληαη πεξηζηαηηθά γηα πνιχ κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα, κε απνηέιεζκα νη θψδηθεο γηα ηελ επίιπζε ηνπο λα ζάβνληαη ζηα βάζε ηεο 

ιήζεο θαη ηα λέα άηνκα λα ηνπο αγλννχλ έηζη ψζηε λα ράλεηαη ζηγά ζηγά θαη ε 

πξνθνξηθή παξάδνζε ζηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ
19

.  Δπηπιένλ, επεηδή αθξηβψο δελ 

ππάξρνπλ λφκνη γξακκέλνη γηα θάζε πεξηζηαηηθφ μερσξηζηά, πνιιέο θνξέο ν ηξφπνο 

ηεο επίιπζεο ελφο πεξηζηαηηθνχ ή ε πνηλή πνπ ζα επηβιεζεί γηα ηελ δηεπζέηεζε 

δηαθνξψλ έρεη λα θάλεη θαη κε απηνζρέδηεο απνθάζεηο πνπ ζα πάξεη ν δηθαζηήο, ν 

ζείρεο, ν κνπρηάξ ή ν θακπίξ
20

. Έηζη παξαηεξνχληαη κηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο θαη 

κηθξέο απνθιίζεηο ζηηο απνθάζεηο αλάινγα κε ηελ πεξηνρή γηα κηθξά θαη φρη ηφζν 

ζεκαληηθά ζέκαηα. Γηα ζνβαξά πεξηζηαηηθά ν γεληθφο θνξκφο ηνπ Αξαβηθνχ 

Δζηκηθνχ Κψδηθα είλαη ν ίδηνο. Παξ‟ φια απηά έρεη παξαηεξεζεί νη λεφηεξεο γεληέο λα 

αγλννχλ θψδηθεο θαη ζε πεξίπησζε πνπ ζα παξαζηεί αλάγθε δηεπζέηεζεο ππφζεζεο, 

λα επηδεηνχλ ηε βνήζεηα άιισλ εθηφο θνηλφηεηαο ή θπιήο, νη νπνίνη είλαη γλψζηεο, ή 

λα ζπζρεηίδνπλ παξφκνηα πεξηζηαηηθά θαη λα δίλνπλ ιχζεηο αλάινγεο. Δίλαη επίζεο 

                                                 
19

 Μηα ζπιινγή απφ πεξηζηαηηθά θαη επίιπζε κε Δζηκηθφ Γίθαην ησλ βεδνπίλσλ ηνπ ηλά (Sinai) θαη 

ηεο εξήκνπ Νέγθεβ (Negev) αλαθέξνληαη ζην βηβιίν ηνπ Bailey,  2009. 
20

 βι.ηεξαξρία ζην ζρεηηθφ θεθάιαην. 
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πνιχ πηζαλφλ λα ζπκβεί θαη πεξηζηαηηθφ γηα πξψηε θνξά έηζη ψζηε λα αδπλαηεί ε 

θνηλφηεηα λα βξεη ιχζε, δηφηη δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα αλάθιεζεο πιεξνθνξηψλ απφ 

ηε κλήκε. Καηά ηε δηάξθεηα παξακνλήο κνπ ζην πεδίν, κνπ εμηζηφξεζαλ νη 

πιεξνθνξεηέο κνπ γεγνλφο πνπ ζπλέβε ζην ηλά θαηά ην νπνίν κηα γπλαίθα ζθφησζε 

ην ζχδπγφ ηεο θαη κηα άιιε πεξίπησζε κηαο γπλαίθαο πάιη ε νπνία πήξε εθδίθεζε 

απφ ηνλ ζετρε. Οη βεδνπίλνη ηνπ ηλά, θαηά ηα ιεγφκελα ησλ πιεξνθνξεηψλ κνπ, 

αδπλαηνχζαλ λα βξνπλ ηφηε θαηάιιειν θψδηθα γηα εθαξκνγή πνηλήο, νη δε βεδνπίλνη 

ηνπ Wadi Rum κε ηνπο νπνίνπο κνηξαδφκνπλ φια απηά, πξνζπαζνχζαλ θη απηνί λα 

αλαζχξνπλ κέζα απφ ηελ παξάδνζε θνκκάηηα ηνπ εζηκηθνχ ηνπο δηθαίνπ, δηάζπαξηα 

κέζα απφ άζρεηα πεξηζηαηηθά κε ζθνπφ λα ηα ζπλαξκνινγήζνπλ γηα λα 

θαηαζθεπάζνπλ έλα λέν θψδηθα, θάηη πνπ ηνπο δπζθφιεπε πνιχ. 

Σν Αξαβηθφ Δζηκηθφ Γίθαην σο έλα λνκηθφ ζχζηεκα πνπ εκθαλίζηεθε ζηηο 

αραλείο εξήκνπο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο πνιχ πξηλ ηελ δεκηνπξγία ηνπ έζλνπο-θξάηνπο 

κπνξεί λα καο δψζεη βαζηθά ζηνηρεία γηα ην πψο ζπιιακβάλνπλ ηα άηνκα πνπ ην 

αζθνχλ ην πλεχκα ηνπ λφκνπ θαη ηεο δηθαηνζχλεο, πψο αληηθαζίζηαληαη ηα 

δηθαζηήξηα θαη ε αζηπλνκία ηνπ ζχγρξνλνπ θξάηνπο απφ ηηο πξαθηηθέο πνπ νξίδεη ην 

Δζηκηθφ Γίθαην (αθφκε θαη ζηελ επνρή καο), πψο επηηξέπεη ηελ αηνκηθή βία γηα 

απφδνζε δηθαηνζχλεο, αιιά ηαπηφρξνλα πψο απαγνξεχεη ηελ αηνκηθή βία ε νπνία 

κπνξεί λα βιάςεη ηελ θνηλφηεηα. Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη φιεο νη ππνζέζεηο έρνπλ ζηελ 

βάζε ηεο επίιπζεο ηνπο ηε βία. πρλέο είλαη νη εηξεληθέο πξνζεγγίζεηο ζηηο ππνζέζεηο 

θαη ε βία ή απηφ πνπ απνθαινχλ „ad-dam‟ (ζηα Αξαβηθά), δειαδή ‘αίκα’, ή θαηά κηα 

άιιε έλλνηα ε ‘εθδίθεζε’ (blood revenge), αζθείηαη ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο θαη 

εηδηθφηεξα ζε πεξηπηψζεηο δνινθνληψλ ή ζαλάησλ εμ αηηίαο θηινληθηψλ, αθφκε θαη εμ 

ακειείαο.  
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Οη αραλείο εθηάζεηο ηεο εξήκνπ ηεο Μέζεο Αλαηνιήο ήηαλ πάληα δχζθνιεο θη 

αθηιφμελεο γηα νπνηνλδήπνηε αζθνχζε εμνπζία ή ήζειε λα δηνηθήζεη ή λα 

ελζσκαηψζεη ζηα εδάθε ηεο εγεκνλίαο ηνπ ηηο πεξηνρέο απηέο ησλ λνκαδηθψλ θπιψλ. 

Χο απνηέιεζκα ινηπφλ ησλ ζπλζεθψλ απηψλ ε θεληξηθή δηνίθεζε ηνπ θξάηνπο (κεηά 

ηε δεκηνπξγία εζλψλ-θξαηψλ, δειαδή κεηά ηνλ Πξψην Παγθφζκην Πφιεκν θαη ηελ 

θαηάιπζε ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο) αδπλαηνχζε λα πξνζθέξεη πξνζηαζία 

ζηηο λνκαδηθέο θπιέο ηεο επηθξάηεηάο ηνπ. Καηά ηνλ 19
ν
 αηψλα νη δπλαζηείεο ησλ 

Saud θαη Ibn Rashid δηνηθνχζαλ απφ ηηο νάζεηο, ζηελ θαξδηά ηεο εξήκνπ, νη απφγνλνη 

ηνπο, θαηά ηελ πξψηκε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ελφο εληαίνπ θξάηνπο, ελδηαθέξζεθαλ 

ειάρηζηα γηα ηελ ηχρε θαη ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ λνκάδσλ. ε γεληθέο γξακκέο νη 

εγεζίεο ελδηαθέξνληαλ γηα ηνπο βεδνπίλνπο, ηνπο λνκάδεο δειαδή ησλ εξήκσλ, φηαλ 

έπξεπε λα δηαζθαιίζνπλ ηελ κεηάβαζε ησλ θαξαβαληψλ κε ηα δηάθνξα αγαζά πξνο 

θαη απφ ηελ επηθξάηεηά ηνπο. ‟ απηήλ ηελ πεξίπησζε ζπκθσλνχζαλ κε δηάθνξεο 

θπιέο ή επί κηζζψζεη πξνζηαζία ή κεξίδην απφ ηα εκπνξεχκαηα γηα λα πξνζηαηέςνπλ 

ηα θαξαβάληα απφ ιεζηέο ή επηζέζεηο άιισλ θπιψλ βεδνπίλσλ. Έλαο άιινο ιφγνο γηα 

ην ελδηαθέξνλ ησλ εγεκφλσλ ηνπ θξάηνπο γηα ηνπο λνκάδεο ήηαλ ε πεξηζπιινγή 

θφξσλ θαη ε αλαθαηαλνκή δηθαηνδνζηψλ απφ ηνπο Βξεηαλνχο απνηθηνθξάηεο πνπ 

ππξνδφηεζε λένπο αληαγσληζκνχο
21

. Ζ ζεκαληηθφηεξε φκσο αηηία γηα ην ελδηαθέξνλ 

ηεο εθάζηνηε θξαηηθήο εμνπζίαο γηα ηνπο βεδνπίλνπο-λνκάδεο ηεο επηθξάηεηάο ηεο 

ήηαλ ην γεγνλφο φηη ε αζθάιεηα θαη ε δηαηήξεζε ηεο εμνπζίαο εμαξηηφηαλ θαηά πνιχ 

απφ ηελ θαιή ζέιεζε θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ ζα παξείραλ απηέο νη θπιέο, ψζηε λα 

πξνζηαηεπηνχλ ηα εδάθε απφ ηηο επηδξνκέο άιισλ θπιψλ. Απηφ θαη κφλν αξθνχζε 

                                                 
21

 Καηά ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία νη θπιέο  Wuheidat θαη Huzayyil είραλ ηελ εμνπζηνδφηεζε λα 

καδεχνπλ θφξν ππνηέιεηαο απφ ηηο άιιεο θπιέο γηα ινγαξηαζκφ ηεο Τςειήο Πχιεο. Με ηελ πηψζε ηεο 

Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο θαη ηελ θπξηαξρία ησλ Βξεηαλψλ ζηελ πεξηνρή ηεο Negev, νη Βξεηαλνί 

άιιαμαλ ηηο ζπκκαρίεο θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ηηο θπιέο (Tarabin θαη Hanajra) πνπ ζα ζπλέιεγαλ ηνπο 

θφξνπο απφ ηηο άιιεο.  
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γηα λα ελδηαθέξεηαη ε θάζε δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα γηα ηνπο δηθνχο ηεο λνκάδεο. Έηζη 

νη βεδνπίλνη ήηαλ κηα ηζρπξή ζηξαηησηηθή δχλακε γηα ηηο θπβεξλήζεηο θαη ε γλψζε 

ηνπο γηα ηελ έξεκν καδί κε ηηο πνιεκηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο ηνπο θαζηζηνχζε 

ζεκαληηθνχο γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο εγεκνλίαο ησλ θξαηψλ. Ζ θπξηαξρία ηνπο ζηελ 

έξεκν ηνπο έδηλε ην ζάξξνο θαη ην δηθαίσκα λα απαηηνχλ κηζζφ (ma‟asha), εηδηθφηεξα 

ηελ πεξίνδν ηεο Οζσκαληθήο θπξηαξρίαο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ θαξαβαληψλ. Ζ κε 

έγθαηξε θαηαβνιή ηνπ κηζζνχ ηνπο πνιιέο θνξέο νδεγνχζε ζε επίζεζε θαη ιεειαζία 

ησλ θαξαβαληψλ. Σν ίδην ζπλέβαηλε θαη κε ηα θαξαβάληα πνπ κεηέθεξαλ ηνπο 

πξνζθπλεηέο ζηελ Μέθθα. Ζ δηαδξνκή ήηαλ κεγάιε, έπξεπε λα δηαζρίζνπλ φιε ηε 

ζεκεξηλή πξία, λα πεξάζνπλ ζηελ Ηνξδαλία θαη λα θαηαιήμνπλ ζηε ανπδηθή 

Αξαβία γηα λα θηάζνπλ ζηε Μέθθα, αλ αθνινπζνχζαλ ηε δηαδξνκή ηεο Υηηδάδεο 

(Hijaz), ή λα δηαζρίζνπλ ην ζεκεξηλφ Ηξάθ γηα λα πάλε γηα πξνζθχλεκα θαη νη ιεζηέο 

παξακφλεπαλ γηα ηε κεγάιε ιεία. Οη βεδνπίλνη ήηαλ απηνί πνπ πξνζέθεξαλ ηελ 

πξνζηαζία θαη ηελ αζθάιεηα ζηνπο ηαμηδηψηεο. Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο νη θεληξηθέο 

εμνπζίεο δελ κπνξνχζαλ λα επηβάιινπλ λφκνπο θαη ηάμε ζηηο θπιέο εθείλεο ηηο νπνίεο 

είραλ αλάγθε γηα ηε δηαηήξεζε ηεο αζθάιεηαο ηεο πεξηνρήο, αιιά ηαπηφρξνλα θαη ηεο 

εγεκνλίαο ηνπο. Έηζη, νη βεδνπίλνη δηαηήξεζαλ ηνπο δηθνχο ηνπο λφκνπο κέζα απ‟ ηελ 

πξνθνξηθή παξάδνζε
22

.  

Αλ θαη θάπνηε λνκάδεο ρσξίο κηα θεληξηθή εμνπζία, νη βεδνπίλνη 

απνηεινχζαλ κηα επξεία θνηλσλία ηεο εξήκνπ ε νπνία έπξεπε λα εμαζθαιίδεη γηα ηα 

κέιε ηεο επξπζκία, ηάμε θαη αζθάιεηα, γη‟ απηφ θαη ν ρξφλνο θαη ε εκπεηξία 

δεκηνχξγεζαλ ην εζηκηθφ δίθαην ην νπνίν ιεηηνχξγεζε φπσο νη ζεζκνί ελφο θξάηνπο 

                                                 
22

 Ζ ανπδηθή Αξαβία  κφιηο ην 1953 αληηθαηέζηεζε ην Δζηκηθφ Γίθαην κε ηνλ Ηζιακηθφ Νφκν, ηε 

shari‟a, σο επίζεκε ηδενινγία ηνπ Βαζηιείνπ. Ζ Ηνξδαλία, αλ θαη επίζεκα ην θαηήξγεζε ην 1974, 

αθφκε είλαη ζε ηζρχ. 



47 

 

ην νπνίν κε ηνπο δηάθνξνπο λφκνπο επηβάιιεη ηάμε θαζψο θαη ζπκκφξθσζε γηα ηνπο 

παξαβάηεο. 

ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο νη λφκνη νξηνζεηνχλ ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ κειψλ 

θαη ηηκσξνχλ ηελ παξέθθιηζε. Οη λφκνη ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο πξνυπνζέηνπλ ηελ 

χπαξμε ελφο θξαηηθνχ ζεζκηθνχ νξγάλνπ εμνπζίαο ην νπνίν έρεη ηελ δηθαηνδνζία λα 

επηβάιιεη πνηλέο. Δλ αληηζέζεη, νη θπιέο ησλ βεδνπίλσλ ραξαθηεξίδνληαη
23

 απφ 

απνπζία θεληξηθήο εμνπζίαο γηα επηβνιή πνηλήο. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηνπ λεσηεξηθνχ 

θξάηνπο θαη ησλ θπιψλ ησλ βεδνπίλσλ, φζνλ αθνξά ην λνκηθφ-πνηληθφ θψδηθα 

έγθεηηαη ζηελ ελλνηνιφγεζή ηνπ. Οη βεδνπίλνη φηαλ κηινχλ γηα ην εζηκηθφ ηνπο δίθαην 

κηινχλ γηα „hag‟ (πιεζ. hugug) δειαδή γηα „δίθαην‟
24

. Γηα ηνλ βεδνπίλν Hag 

ζεκαίλεη, πξψηνλ, δηθαίσκα ζηα βαζηθά απαξαβίαζηα ππέξηαηα αγαζά ηεο χπαξμεο 

ηνπ αηφκνπ πνπ είλαη ε θπξηφηεηα ε ηηκή θαη ε δσή (property, honor, life) ( شرف ملكية 

 Ζ παξαδνρή φηη απηά ηα δηθαηψκαηα είλαη απαξαβίαζηα απφ ηα άιια άηνκα .(حياة

είλαη γηα ηνπο βεδνπίλνπο ε απφιπηε δηθαηνζχλε. Ζ παξαβίαζε απηψλ ζεσξείηαη 

πξάμε αδηθίαο. Γεχηεξνλ, δειψλεη ηελ άδεηα ηεο θνηλφηεηαο ή ηεο θπιήο ηνπ λα 

αλαιάβεη ηελ επαλφξζσζε ηεο παξαβίαζεο θάπνηνπ δηθαηψκαηνο θαη σο ζχκα λα 

επεξεάδεη θαη λα πξνζδηνξίδεη ηελ πξάμε ηεο επαλφξζσζεο. Απηά ηα δχν ζπληζηνχλ 

ην „λόκν’ σο ζχζηεκα κε ηνπο επηκέξνπο λφκνπο ηνπ πνπ νξίδνληαη ν θάζε έλαο σο 

„δίθαην-Hag‟, κε ηνλ νπνίν θάζε θπιή-θνηλσλία βεδνπίλσλ αδεηνδνηεί ην κέινο ηεο 

γηα επηβνιή δηθαηνζχλεο.  

                                                 
23

 ηηο ρψξεο πνπ επηηξέπεηαη αθφκε, έζησ θαη αλεπίζεκα, ε άζθεζε ηνπ εζηκηθνχ δηθαίνπ, παξ‟ φηη νη 

βεδνπίλνη είλαη πηα ελζσκαησκέλνη ζην λεσηεξηθφ θξάηνο, ε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη 

επηβνιήο ιχζεσλ παξακέλεη παξαδνζηαθή, φπσο γηλφηαλ γηα πνιιά ρξφληα ζηηο εξήκνπο. ε κηα επνρή 

πνπ νη λνκαδηθέο θπιέο δελ είραλ κηα θεληξηθή εμνπζία, έβξηζθαλ απφ θνηλνχ πξαθηηθέο δηεπζέηεζεο 

γηα ηα δηάθνξα πεξηζηαηηθά. Οη ηξφπνη απηνί κεηαβηβάδνληαλ ζηηο επφκελεο γεληέο κέζα απφ ηνλ 

πξνθνξηθφ ιφγν. 
24

 Δηπκνινγηθά ε ιέμε Hag ζηελ Αξαβηθή ζεκαίλεη ‘δίθαην’ θαη ‘Hukuk’ σο πιεζπληηθφο ζεκαίλεη ε 

λνκνζεζία. Σελ ίδηα ιέμε ‘hukuk’ γηα ηελ λνκνζεζία ρξεζηκνπνηεί θαη ε Σνπξθία. 
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πρλά θη εγψ θαηά ηελ παξακνλή κνπ ζην Wadi Rum άθνπγα ηα άηνκα λα 

ιέλε ‘Hada hagi’ δειαδή ‘απηό είλαη ην δίθαηό κνπ’. Πάληα κηινχζαλ γηα δηθαηψκαηα 

πνπ παξαβηάδνληαλ απφ άιινπο θαη γηα „δηθαίωκα απνθαηάζηαζεο δηθαηνζύλεο’ απφ 

ηνπο ηδίνπο.  

Σν δηθαίσκα επηβνιήο πνηλήο γηα επαλφξζσζε δελ είλαη επηηαθηηθφ. Απιά 

λνκηκνπνηείηαη φηαλ ην ζχκα ή απηφο πνπ έρεη ππνζηεί ηελ αδηθία αζθεί ην δηθαίσκά 

ηνπ θαη πξνβαίλεη ζε πξαθηηθέο πνπ απνθαζηζηνχλ ηελ παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά. 

Απηφ πνπ είλαη ζεκαληηθφ γηα ηνπο βεδνπίλνπο ζην εζηκηθφ δίθαην είλαη φηη 

δελ επηηξέπνληαη πνηλέο πνπ κπνξεί λα πξνζβάιινπλ ηελ θνηλφηεηα-θπιή. 

Ζ ελλνηνιφγεζε ηεο δηθαηνζχλεο ζηηο θπιέο πνπ αζθνχλ αθφκε ην εζηκηθφ 

δίθαην, έρεη λα θάλεη κε ηελ εκκνλή ζηελ αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ηνπ εαπηνχ έλαληη 

ηνπ αηφκνπ πνπ πξνζπαζεί ή έρεη παξαβηάζεη ηα βαζηθά δηθαηψκαηά ηνπ. Ζ 

ελλνηνιφγεζε απηή πεξηιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή ελφο εαπηνχ, πνπ ζηελ πξνζπάζεηά 

ηνπ λα πξνιάβεη παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο πξνβάιιεη ηελ εηθφλα ελφο εαπηνχ κε 

δχλακε θαη εμνπζία λα αζθήζεη πξαθηηθέο επαλφξζσζεο. Ζ ακέιεηα ή ε απξνζπκία 

θάπνηνπ λα αζθήζεη ην εζηκηθφ δίθαην, εθιακβάλεηαη απφ ηα ππφινηπα κέιε σο 

αδπλακία ή δεηιία. Έηζη, ζηελ νπζία θαίλεηαη φηη ε άζθεζε ηνπ εζηκηθνχ δηθαίνπ ζηε 

βάζε ηνπ απνθαζηζηά ηε θήκε, ηελ εηθφλα ηνπ δπλαηνχ άλδξα θαη ηνλ επαλαθέξεη 

ζηελ αξρηθή ηνπ ππφζηαζε ζαλ κέινο ηεο θπιήο. 

Πνιιέο θνξέο παξάιιεια κε ηηο δηάθνξεο ηηκσξίεο επηβάιινληαη θαη 

ρξεκαηηθέο πνηλέο αθξηβψο φπσο ζπκβαίλεη θαη κε ηα αζηηθά δηθαζηήξηα ηεο επνρήο 

καο. 

Αλάιπζε ησλ πξαθηηθψλ πνπ αζθνχληαη αλάινγα ησλ πεξηζηάζεσλ 

ππεξβαίλνπλ ηηο αλάγθεο απηήο ηεο δηαηξηβήο. Ζ παξαπάλσ αλαθνξά ζην Δζηκηθφ 

Γίθαην ησλ Βεδνπίλσλ έγηλε κε ζθνπφ λα γίλνπλ θαηαλνεηά θάπνηα επφκελα 
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θεθάιαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε έκθπιεο αλαπαξαζηάζεηο, ηαπηφηεηα θαη 

εγεκνληθέο πξαθηηθέο ηεο θπξίαξρεο ηδενινγίαο ηνπ θξάηνπο ηεο Ηνξδαλίαο θαζψο θαη 

κνξθέο αληίζηαζεο ησλ βεδνπίλσλ Zalabieh ζηελ θξαηηθή εμνπζία. 

 

4. Σν αληηθείκελν ηεο δηαηξηβήο: Έκθπιεο αλαπαξαζηάζεηο θαη πξαθηηθέο 

θνηλσληθόηεηαο ζηνπο Zalabieh ηεο Ινξδαλίαο. 

ηελ ηειεπηαία απηή ελφηεηα ηεο εηζαγσγήο ζα αλαθεξζψ πην ζπγθεθξηκέλα ζην 

αληηθείκελν απηήο ηεο δηαηξηβήο. Μέρξη εδψ έγηλε κηα πξνζπάζεηα γηα κηα πξψηε 

γλσξηκία κε θάπνηνπο βαζηθνχο άμνλεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ ηίηιν ηεο δηαηξηβήο
25

: 

γλσξίζακε ηε Μέζε Αλαηνιή θαη ηελ Ηνξδαλία κέζα απφ ην πξίζκα ησλ ηζηνξηθψλ 

θαη πνιηηηθψλ δηακνξθψζεσλ, θαη ηνπο βεδνπίλνπο σο πνιίηεο ηεο Υαζεκηηηθήο 

Μνλαξρίαο, θαζψο θαη ην Δζηκηθφ Γίθαην ησλ Βεδνπίλσλ σο έλα ζχζηεκα λφκσλ 

ελεξγφ αθφκε ζηελ Ηνξδαλία. Απνκέλεη ν θεληξηθφ άμνλαο: ην  θχιν ή νη έκθπιεο 

ηαπηφηεηεο θαη αλαπαξαζηάζεηο ηφζν ησλ ελειίθσλ φζν θαη ησλ παηδηψλ θαη ε 

δηαπξαγκάηεπζε ησλ έκθπισλ ξφισλ. 

Ξεθηλψληαο ηελ επηηφπηα θη αθνχ είρα εθπνλήζεη ηελ αλαγθαία εξεπλεηηθή 

πξφηαζε, ζηφρεπα αξρηθά ζηε κειέηε ησλ παηδηψλ θαη ησλ παηδηθψλ 

αλαπαξαζηάζεσλ, ην παηρλίδη θαη ην ηρλνγξάθεκα. Καηά ηε δηάξθεηα φκσο ηεο 

παξακνλήο κνπ ζην πεδίν, ζηελ έξεκν ηνπ Wadi Rum, δηαπίζησλα φηη νη έκθπιεο 

δηαθνξέο θαη δηαπξαγκαηεχζεηο θαη ε επαθφινπζε πξφζιεςε ησλ δεδνκέλσλ απφ ηα 

παηδηά ζπληζηνχζαλ πξντφληα κηαο ζπλερνχο πνιηηηθήο δηαδηθαζίαο, απνηέιεζκα ηεο 

απνηθηνθξαηίαο θαη ηνπ εγεκνληθνχ ιφγνπ ηνπ θξάηνπο ηεο Μνλαξρίαο. Έηζη ην 

                                                 
25

 Σα Παηδηά ηνπ Wadi Rum. „Έκθπιεο αλαπαξαζηάζεηο θαη πξαθηηθέο θνηλσληθφηεηαο ζηνπο Zalabieh 

ηεο Ηνξδαλίαο. Ολνκάδσ „Παηδηά‟ ηνπο βεδνπίλνπο Zalabieh, αιιεγνξηθά σο ππνθείκελα πνπ 

δηακνξθψζεθαλ ππφ ηζηνξηθέο θαη πνιηηηθέο ζπλζήθεο φπσο δηακνξθψλνληαη ηα παηδηά ζηα πξψηα 

ζηάδηα ηεο θνηλσληθνπνίεζεο ηνπο θάησ απφ ηηο νηθνγελεηαθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο. 
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ελδηαθέξνλ κνπ ζηξάθεθε πέξαλ ησλ έκθπισλ ζρέζεσλ εμνπζίαο θαη ππνηέιεηαο 

κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θαη ζηηο έκθπιεο ηαπηφηεηεο σο θαηαζθεπή απνηθηαθνχ 

θαλνληζηηθνχ ιφγνπ θαη ιφγνπ θξαηηθήο εμνπζίαο. 

Οη ηνπηθέο θνηλσλίεο εληάζζνληαη ζην παγθφζκην θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη 

ζηηο παγθφζκηεο εγεκνλίεο ζπλαηλεηηθά ή κε αληίζηαζε, εμαξηψκελεο απφ θπξίαξρεο 

θξαηηθέο ηδενινγίεο θαη πνιηηηθέο. Ζ ρξνληθφηεηα θαη ε ηξνπηθφηεηα ηνπ πνιηηηζκνχ, 

ησλ παξαδνρψλ θαη ησλ αληηιήςεσλ, απφξξνηεο ηφζν ησλ εμνπζηαζηηθψλ δνκψλ ζηηο 

νπνίεο ππάγνληαη νη θνηλφηεηεο ή θπιέο, φζν θαη ησλ ηζηνξηθψλ θαη πνιηηηθψλ ηνπο 

κεηαζρεκαηηζκψλ, απνηεινχλ ηελ νπζία ηεο παξαηήξεζεο γηα ηελ θξηηηθή, 

αλαζηνραζηηθή κειέηε ηνπ εαπηνχ ή ηνπ Άιινπ. 

Έθαλα κηα πξνζπάζεηα λ‟ απνθχγσ λα παξνπζηάζσ ηαπηφηεηεο κε 

γεσγξαθηθνχο θπιεηηθνχο ληεηεξκηληζκνχο, δειαδή „βεδνπίλνη-έξεκνο’, θαη λα 

πξνζδηνξίζσ ηε αιιειεμάξηεζε ησλ ηζηνξηθψλ-πνιηηηθψλ αλαγθψλ ηεο θξαηηθήο 

εμνπζίαο πνπ νδήγεζαλ ζηνλ εηεξνπξνζδηνξηζκφ κε φξνπο πνπ επηβάιινληαη απφ ηα 

πάλσ.  

Έλα αξρηθφ εξψηεκα δηακνξθψζεθε γχξα απφ ην πψο ην λεσηεξηθφ κφξθσκα, 

κηα θπξίαξρε ηδενινγία, απηή ηνπ θξάηνπο, δηακφξθσζε, ελίζρπζε θαη λνκηκνπνίεζε 

ηελ ηαπηφηεηα κηαο κεξίδαο πνιηηψλ ηεο, κέζα απφ πνηεο εγεκνληθέο δηαδηθαζίεο 

επηλνήζεθε κηα ηαπηφηεηα ηνπ παξειζφληνο, απηή ηνπ λνκά ηεο εξήκνπ, θαη κε πνην 

ηξφπν θαηέζηε ε ηαπηφηεηα απηή δηαρεηξίζηκν εξγαιείν πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ γηα ηελ 

ζηαζεξφηεηα θαη ηε ζπλνρή ηνπ θξάηνπο ηεο Ηνξδαλίαο. 

Ζ πεξίπησζε ησλ βεδνπίλσλ Zalabieh ηεο εξήκνπ ηνπ Wadi Rum ηεο 

Ηνξδαλίαο αλαδεηθλχεη ηελ πνιππινθφηεηα θαη ηελ αιιειεμάξηεζε ηεο ηνπηθήο 

ηζηνξίαο θαη κηαο θνηλήο ηζηνξηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ θξάηνπο ηεο Ηνξδαλίαο κε ηα 

γεηηνληθά θξάηε ζηελ πνξεία ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ έζλνπο-θξάηνπο θαη ηεο επηβίσζήο 
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ηνπ ζηελ πνιηηηθή αξέλα κέζα απφ καθξνρξφληεο πνιηηηθέο ζπγθξνχζεηο, ζπξξάμεηο 

θαη πνιέκνπο.  Αίγππηνο, Ηζξαήι, Παιαηζηίλε, πξία, Βαζηιηάο Υνπζεΐλ, Αξαθάη,  

Αξηέι αξφλ αιιά θαη Λψξελο ηεο Αξαβίαο, Αγγιία, Ακεξηθή, θαζψο θαη κηα 

πνηθηιία αηφκσλ θαη θαηαζηάζεσλ πξνζδηφξηζαλ θαη πξνζδηνξίδνπλ ηελ ηαπηφηεηα 

ηεο ρψξαο αιιά θαη ησλ αλζξψπσλ ηεο. Οη πξαθηηθέο ησλ θνηλσληθψλ ππνθεηκέλσλ 

θαη εηδηθφηεξα ησλ βεδνπίλσλ, κε ηνπο νπνίνπο αζρνιείηαη ε παξνχζα κειέηε, 

θαίλεηαη λα εδξαηψλνληαη ζε βάζνο ρξφλνπ ζε θάπνηεο κνξθέο, εμ‟ αηηίαο ησλ 

πνιηηηθψλ ηδενινγηψλ ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο ηνπ θξάηνπο αιιά θαη ηεο 

γεσζηξαηεγηθήο ζέζεο ηεο πεξηνρήο ζην παγθφζκην γίγλεζζαη. Ζ κειέηε ηεο 

ζρεκαηνπνίεζεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ αλζξψπσλ ηεο „εξήκνπ‟ αθελφο, αιιά θαη 

ησλ πνιηηψλ ηνπ Ηνξδαληθνχ θξάηνπο αθεηέξνπ, απνθηά ελδηαθέξνλ φηαλ 

μεδηπιψλνληαη νη δηαδξαζηηθέο δηαδηθαζίεο ησλ πάλσ θαη ησλ θάησ, ηνπ αξζεληθνχ 

θαη ηνπ ζειπθνχ, ηνπ ελήιηθα θαη ηνπ παηδηνχ.  

Ο „βεδνπηληζκφο‟, σο απηνπξνζδηνξηζκφο θαη γεληθά σο ηαπηφηεηα, ήηαλ κηα 

απφ ηηο θεληξηθέο έλλνηεο πξνο απνδφκεζε, έηζη φπσο πξνέθπςε απφ ηα ζηνηρεία ηεο 

έξεπλαο πεδίνπ. Πψο δηακνξθψζεθε, κεηαζρεκαηίζηεθε θη εληζρχζεθε, θαη θάησ απφ 

πνηεο δηαδηθαζίεο δηαηεξήζεθε ήηαλ ηα βαζηθά εξσηήκαηα ηεο αλάιπζεο. Γηαηί θαη 

πνηεο πνιηηηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ θξάηνπο ηεο Ηνξδαλίαο θαη ηνπ Βαζηιηά Υνπζεΐλ 

εδξαίσζαλ ζηηο ζπλεηδήζεηο ησλ αλδξψλ ηεο εξήκνπ ηε κνλαδηθφηεηα ηνπ 

„βεδνπηληζκνχ‟ θαη πψο αιιεινδηαπξαγκαηεχηεθαλ νη δχν πιεπξέο απηήλ ηελ 

ηαπηφηεηα. Άιινηε ζπλαηλεηηθά θη άιινηε κε ξίμεηο πξνζαξκφδεηαη ε θαζεκεξηλφηεηα 

ζηηο απαηηήζεηο ηνπ παγθφζκηνπ εθζπγρξνληζκνχ. Με βάζε ηηο απφςεηο πνιιψλ 

εξεπλεηψλ θαηά ηηο νπνίεο ηα θνηλσληθά ζπζηήκαηα είλαη πνιηηηθά δηαρεηξίζηκα απφ 

ηελ εθάζηνηε εμνπζία, ε νπνία έρεη ιφγνπο λα ππεξηνλίδεη ηε ζρέζε, ηηο ζπγθξνχζεηο 

θαη ηηο βεληέηεο ζηε ινγηθή δηαθπβέξλεζεο ηνπ „δηαίξεη θαη βαζίιεπε‟ (Σζηκπηξίδνπ,  
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2008: 286· Smith, 2013· Harlow & Carter, 1999· Watenpaugh, 2006: 134-159), ε 

παξνχζα κειέηε πξνζπαζεί λ‟ αλαδείμεη φιεο απηέο ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο. Οη 

θξαηηθνχ ζεζκνί, φπσο ζηξαηφο, ζρνιείν, αζηπλνκία, λνκηθφ ζχζηεκα, θέληξα 

πεξηβάιινληνο πξνζηαζίαο ηεο εξήκνπ θ.ιπ. θαίλεηαη λα γίλνληαη πεδίν 

δηαπξαγκαηεχζεσλ, ζπγθξνχζεσλ θαη ζπλαηλέζεσλ πνπ γεθπξψλνπλ ηηο πνιηηηζκηθέο 

παξαδνρέο ησλ αλζξψπσλ ηεο εξήκνπ κε ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ 

θξάηνπο, νη νπνίεο επηβάιινληαη εγεκνληθά. 

Χζηφζν, ε αλάιπζε θαη ε εξκελεπηηθή κε βάζε ηηο παξαπάλσ ζέζεηο έγηλε 

εθηθηή κφλν φζνλ αθνξά ηνπο άλδξεο, δηφηη απφ ηελ έξεπλα πεδίνπ πξνέθπςε φηη 

κφλν νη άλδξεο είραλ δπλαηφηεηεο δηαπξαγκάηεπζεο αιιά θαη ζχγθξνπζεο κε ηελ 

θξαηηθή εγεζία ηνπ Βαζηιείνπ ηεο Ηνξδαλίαο. Οη αλάγθεο γηα δηαηήξεζε κηαο 

πνιηηηθήο ηζνξξνπίαο θαη ζηαζεξφηεηαο ζηελ πνιπηάξαρε πνιεκηθή θαη πνιηηηθή 

αξέλα ηεο πεξηνρήο, αιιά θαη επηβίσζεο ηεο Μνλαξρίαο ζηελ Ηνξδαλία, αθνξνχζαλ 

κφλν ηνλ αλδξηθφ ηεο πιεζπζκφ θαη ηδηαίηεξα ηνπο βεδνπίλνπο νη νπνίνη ήηαλ θαη νη 

απηφρζνλεο πνιίηεο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο. Οη γπλαίθεο γηα 

ην θξάηνο, ην νπνίν έθαλε φιεο απηέο ηηο πξνζπάζεηεο, δελ είραλ θαζνξηζηηθφ ξφιν, 

αθνχ κέζα ζην κνληέξλν Ηνξδαληθφ θξάηνο ήηαλ „πνιίηεο β‟ θαηεγνξίαο‟. 

Ο αλδξηζκφο σο ραξαθηεξηζηηθφ θχινπ ζπκπιεξψλεη ηελ ηαπηφηεηα θαη ηνλ 

απηνπξνζδηνξηζκφ ησλ αλζξψπσλ ηεο εξήκνπ ηνπ Wadi Rum κε ην βεδνπηληζκφ. 

Αλδξηζκφο θαη βεδνπηληζκφο πνξεχνληαη παξάιιεια απφ ηε κηα πιεπξά έρνληαο 

απέλαληί ηνπο ην θξάηνο κε ηνπο ζεζκνχο θαη ηηο πξαθηηθέο εγεκνλίαο (Massad, 2001: 

50-99) θη απφ ηελ άιιε ην γπλαηθείν θχιν κε ηηο ζπλαηλέζεηο θαη ηηο αληηζηάζεηο ηνπ 

(Μassad, 2001:86-89· Ouzgane, 2006· Gilmore, 1990) Οη θακεινδξνκίεο ζηελ 

έξεκν, σο έθθξαζε ελφηεηαο θαη νρχξσζεο έλαληη εμσηεξηθψλ απεηιψλ αθελφο θαη νη 

αληηπαξαζέζεηο κε ηνπξηζηηθνχο νξγαληζκνχο γηα δηαηήξεζε εδαθηθήο θπξηαξρίαο 
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αιιά θαη ππφζηαζεο κέζα ζην θξάηνο αθεηέξνπ, δεκηνπξγνχλ ζρέζεηο δχλακεο θη 

εμάξηεζεο ηαπηφρξνλα, πνπ δηαδξαζηηθά εκπιέθνληαη κέζα ζην πνιηηηθφ παηρλίδη ηεο 

παγθφζκηαο νηθνλνκίαο. Οη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο νη άλδξεο δεκηνπξγνχλ θαη 

δηαηεξνχλ έλαλ έκθπιν εαπηφ θαη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ην θχιν απηφ παξάγεη 

ζρέζεηο δχλακεο θαη αληζφηεηαο (Scott, 1994: 44) είλαη απνηέιεζκα ηφζν 

πνιηηηζκηθψλ παξαδνρψλ φζν θαη πνιηηηθψλ ηδενινγηψλ ηνπ θξάηνπο θαη ηεο 

Μνλαξρίαο γηα ηε ζπλέρεηά ηεο, γηα ηε δπλακηθή χπαξμή ηεο πνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά 

κέζα ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη γηα λα δηακνξθψζεη κηα 

δηαθνξεηηθή απφ ηα γχξσ Ηζιακηθά θξάηε εηθφλα θαη ζπλείδεζε κέζα απφ πξαθηηθέο 

θαη ηδενινγίεο ηεο Δπξσπατθήο λεσηεξηθφηεηαο.  

Ο ηνπξηζκφο, πνπ ηειεπηαία απνηειεί ηελ θχξηα βηνπνξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα 

ησλ αλδξψλ, ήηαλ ν δίαπινο ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ ηεο 

εξήκνπ θαη ηνπ θξάηνπο. πκκφξθσζε γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο, αιιά θαη αληίζηαζε 

γηα ιφγνπο ππφζηαζεο θαη ηαπηφηεηαο ζηηο επηβαιιφκελεο λεσηεξηθέο ηδέεο ησλ 

εγεζηψλ ησλ ππνπξγείσλ ή άιισλ ηκεκάησλ ηεο θξαηηθήο κεραλήο, δεκηνπξγνχζαλ 

έλα πιέγκα ζρέζεσλ ζπλερνχο δηαπξαγκάηεπζεο θη απφ ηηο δχν πιεπξέο. Οη κελ 

βεδνπίλνη ζε κηα πξνζπάζεηα νηθνλνκηθψλ απνιαβψλ, αιιά ηαπηφρξνλα θαη 

δηαηήξεζεο ησλ ζπλεζεηψλ ηνπο ζηελ έξεκν αιιά θαη εμνπζία ζηελ έξεκν, ε δε 

θξαηηθή εμνπζία ζε κηα πξνζπάζεηα αχμεζεο ηνπ ηνπξηζκνχ δηα ηεο ρξήζεο ησλ 

„θπξίαξρσλ‟ ηεο εξήκνπ. Έηζη, εδψ βξίζθεη έθθξαζε ε άπνςε ηνπ Foucault (1980: 

119) πνπ ζέιεη ηελ εμνπζία λα κελ έρεη πάληνηε αξλεηηθέο ζπλδειψζεηο, αιιά λα 

δεκηνπξγεί ζπζηήκαηα γλψζεο, επραξίζηεζε, αγαζά θαη δηάινγν
26

. 

                                                 
26

 Ο Foucault δηαηππψλεη: „Απηφ πνπ θάλεη ηελ εμνπζία λα θαίλεηαη θαιή, απηφ πνπ ηελ θάλεη 

απνδεθηή είλαη ην γεγνλφο φηη δελ καο επηβάιεη απιψο κηα δχλακε πνπ ιέεη φρη ζε φια, αιιά παξέρεη 

επίζεο αγαζά, πξνθαιεί επραξίζηεζε, δεκηνπξγεί γλψζε θαη παξάγεη δηάινγν. Πξέπεη λα 

αληηκεησπίδεηαη σο έλα παξαγσγηθφ δίθηπν πνπ δηαπεξλά ην θνηλσληθφ ζψκα ζην ζχλνιφ ηνπ θαη φρη 

απιψο σο αξλεηηθή θαηάζηαζε, ην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο νπνίαο είλαη ε «θαηαπίεζε». 
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To Αξαβηθφ εζηκηθφ δίθαην ή Δζηκηθφ Γίθαην Βεδνπίλσλ (Hag Arab) ελεξγφ 

αθφκε δηαπεξλά κέζα ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηελ θνηλφηεηα, ην επηθαινχληαη νη 

βεδνπίλνη Zalabieh γηα επίιπζε ππνζέζεσλ, πάιη κέζα ζε κηα πξνζπάζεηα δηαηήξεζεο 

ελφηεηαο θαη ηαπηφηεηαο πνπ ηνπο δηαθνξνπνηεί απφ ηνλ „Άιιν‟ εληφο θαη εθηφο 

Αξαβηθήο θαηαγσγήο. Παξ‟ φηη ζθιεξφ ζηηο εθαξκνγέο ηνπ, πνξεχεηαη παξάιιεια κε 

ηνπο λφκνπο ηνπ θξάηνπο, ην νπνίν ζπλεηδεηά ην δηαηεξεί λνκηκνπνηψληαο ην 

πνιηηηζκηθά θαη ηζηνξηθά γηα λα απνθχγεη ζπγθξνχζεηο θαη αληηζηάζεηο εθ κέξνπο 

ησλ αλζξψπσλ πνπ ην αζθνχλ, κε απψηεξν ζθνπφ ηνλ έιεγρν ησλ εμνπζηαδνκέλσλ. 

Τπεξήθαλνη νη βεδνπίλνη γηα ην εζηκηθφ ηνπο ξπζκηζηηθφ δίθαην λνκηκνπνηνχλ ηηο 

δνκέο εθείλεο πνπ ρξεηάδεηαη ην θξάηνο γηα λα δεκηνπξγεί θαη λα δηαηεξεί άηνκα θαη 

θνηλσληθέο νκάδεο πηζηέο ζηνλ ζεζκφ.  

Οη γπλαίθεο, απφ ηελ άιιε, κε ηε ζειπθφηεηά ηνπο θαη ηε ζπλαίλεζή ηνπο 

ζηελ εμνπζία θαη εγεκνλία ησλ αλδξψλ, ζπκβάιινπλ ζηελ ηζνξξνπία θαη ηε ζπλνρή 

ηεο θνηλφηεηαο απέρνληαο απφ εκθαλείο ζπγθξνχζεηο θαη απνθιεηζκέλεο απφ 

νηηδήπνηε έρεη λα θάλεη κε ηελ θξαηηθή εμνπζηαζηηθή κεραλή. Οη γπλαίθεο απέρνπλ 

γεληθψο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ αλδξψλ. Οη θφζκνη ηνπο δε ζπγθιίλνπλ, παξά 

κφλν γηα ηελ ραξά ηεο αλαπαξαγσγήο. Έηζη ε δπαδηθή δηάθξηζε αλδξηθνχ θαη 

γπλαηθείνπ θφζκνπ φρη κφλν δελ θαηέζηε δπλαηφλ λα απνθεπρζεί, αιιά επηβάιιεηαη 

λα πηνζεηεζεί ζηελ παξνχζα αλαιπηηθή δηαδηθαζία ηεο δηαηξηβήο. Σα θχια 

παξνπζίαδαλ μερσξηζηνχο θφζκνπο κε δηαθνξεηηθέο θαζεκεξηλέο πξαθηηθέο, 

απνθιεηζηηθφηεηεο, απνθιεηζκνχο θαη πξαθηηθέο εγεκνλίαο θαη ππαγσγήο.  Οη άλδξεο 

εμνπζίαδαλ θαη νη γπλαίθεο είραλ επίγλσζε ηεο ππαγσγήο ηνπο. Οη άλδξεο είραλ ηελ 

απνθιεηζηηθφηεηα ζηε ρξήζε ρψξσλ εληφο ηνπ ζπηηηνχ, ηφζν ζηελ θαζεκεξηλφηεηα 

φζν θαη ζηηο νηθνγελεηαθέο ζπλαζξνίζεηο, είραλ πξνηεξαηφηεηα ζηε βξψζε, 
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νηθεηνπνηνχληαη αθφκε θαη ησλ θνξεκάησλ ησλ γπλαηθψλ ηνπο, απέθιεηαλ ηηο 

γπλαίθεο απφ ηηο θακεινδξνκίεο θαη ηηο δηάθνξεο ζπλαζξνίζεηο ζηελ έξεκν, θαζψο θη 

απφ ηηο δηάθνξεο γηνξηέο εζληθέο, ή ππνδνρήο πςειφβαζκσλ αμησκαηνχρσλ. Σφζν ην 

δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ κνπ ππφβαζξν, φζν θαη πηπρέο ηνπ ραξαθηήξα κνπ κε 

έθαλαλ θη αλαδεηνχζα θαζεκεξηλά κνξθέο αληίζηαζεο θη αληίδξαζεο απηψλ ησλ 

γπλαηθψλ ζ‟ φιεο ηηο παξαπάλσ εγεκνληθέο πξνηεξαηφηεηεο ησλ αλδξψλ. 

Γηεξσηφκνπλ γηαηί δελ αληηδξνχζαλ νη γπλαίθεο ζηηο παξαπάλσ ηαθηηθέο αλδξηθήο 

εγεκνλίαο. Καηά ηηο δηθέο κνπ αληηιήςεηο, ζα ήηαλ πνιχ εχθνιε κηα δηεθδίθεζε 

δηθαησκάησλ. ηα δηθά κνπ λνεηηθά ζρήκαηα ήηαλ ζέκα ίζσλ δηθαησκάησλ, ηα νπνία 

κάηαηα αλαδεηνχζα εθεί. Σειηθά άξρηζε λα κε πξνβιεκαηίδεη ε έλλνηα ηνπ 

„δηθαηψκαηνο‟. Πψο κπνξεί ε γπλαίθα λα απαηηεί ίζα δηθαηψκαηα κε ην άιιν θχιν 

εθεί ζην Wadi Rum ηεο Ηνξδαλίαο; Πνηνο παξέρεη απηά ηα δηθαηψκαηα; Σν θνηλσληθν-

πνιηηηζκηθφ βεδνπίληθν πεξηβάιινλ ζε κηθξνεπίπεδν ή έλα θξάηνο θεληξηθήο 

δηνίθεζεο ηεο Ηνξδαλίαο ζε καθξνεπίπεδν; Μπνξνχζαλ λα βξνπλ νη γπλαίθεο 

κεραληζκνχο πίεζεο, δηαπξαγκάηεπζεο θαη αμίσζεο αιιαγήο δεδνκέλσλ; Αλ ππάξρεη 

αληίζηαζε ζα ήηαλ εκθαλήο ε ζχγθξνπζε ή ζα εθθξαζηεί κε ζησπεξή κνξθή; Πνηα 

κνξθή αληίζηαζεο επέηξεπε ην ζχζηεκα θαη πνχ βξηζθφηαλ ν έκθπινο εαπηφο; Μ‟ 

απηά ηα εξσηήκαηα θαηά λνπ επεμεξγάζηεθα θαη ηα δεδνκέλα ηνπ πεδίνπ
27

. 

Ζ δηαπξαγκάηεπζε ησλ γπλαηθψλ είρε λα θάλεη κε ηηο αληηιήςεηο γηα ηνλ 

εαπηφ θαη ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ ηνπο κέζα ζην φιν θνηλσληθν-πνιηηηθφ ζχζηεκα 

(Gocek, 1994· Friedl, 1994· Kandiyoti, 2001· Cole, 1994· Arat, 2001· Katz, 2007). 

Παξάιιεια είρε λα θάλεη κε ην θαηά πφζν ε δεκφζηα εμσηεξίθεπζε κηαο ππεξβαηηθήο 

θαη θνηλσληθά κε απνδεθηήο ζπκπεξηθνξάο, δειαδή κηα αληίδξαζε ή αληίζηαζε, ζα  

απεηινχζε ηνλ έκθπιν αλδξηθφ εαπηφ θαη ηδηαίηεξα ηνλ αλδξηζκφ (Abu Lughod, 

                                                 
27

 Γηα δεηήκαηα γπλαηθψλ ζηε Μέζε Αλαηνιή ζα αλαθεξζψ παξαθάησ. 
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2006· Herrmann, 1994). Ση ξφιν έπαηδε ε ζειπθφηεηα, ν έκθπινο εθείλνο εαπηφο πνπ 

νη άλδξεο δελ κπνξνχζαλ λα ακθηζβεηήζνπλ; (αθφκε θαη θαηά ηελ άζθεζε πίεζεο 

θαη αληίζηαζεο). Πνχ απνζθνπνχζε ε νηθνλνκηθή πίεζε ζηνπο άλδξεο πξηλ θαη κεηά 

ηνλ γάκν θαη ηη ζρέζε είρε κε ηε δεχηεξε ή ηξίηε ζχδπγν πνπ έπαηξλαλ ή ήζειαλ λα 

πάξνπλ νη άλδξεο; Οη γπλαίθεο απαηηνχζαλ πιηθά θαηαλαισηηθά αγαζά ηεο 

λεσηεξηθφηεηαο, κεξηθέο θνξέο άρξεζηα (αθξηβά ζεη θξεβαηνθάκαξαο κε ληνπιάπεο 

θαη ζπξηαξηέξεο),  κφλν θαη κφλν γηα λ‟ αζθήζνπλ πίεζε. Απαηηνχζαλ ζαλ κεηέξεο 

θαη ζχδπγνη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ αλδξψλ ππνλνκεχνληαο ηνλ ξφιν ηνπο. Κη απηφ 

γηλφηαλ, φπσο ιέεη ε Bauer (2006), πίζσ απφ „θιεηζηέο πφξηεο‟, δηφηη ε θνηλσλία δελ 

κπνξνχζε λα δηαπηζηψζεη ηη ζπκβαίλεη ζηελ ηδησηηθή δσή ηνπ δεπγαξηνχ. Άζθεζε 

πίεζεο κέζσ ηεο θαηαλάισζεο ηφζν αγαζψλ φζν θαη ρξφλνπ ηνπ άλδξα, ν νπνίνο είρε 

ππνρξέσζε σο ζχδπγνο λα ζπλνδεχζεη ηελ γπλαίθα ηνπ ζηα ςψληα. Πνχ βξίζθνληαλ 

κέζα ζ‟ φιν απηφ ην πιέγκα ζπδπγηθψλ ζρέζεσλ νη ζεμνπαιηθέο απνιαχζεηο ησλ 

αλδξψλ κε ηηο ηνπξίζηξηεο, γηα ηηο νπνίεο ζρέζεηο είραλ επίγλσζε νη γπλαίθεο ή 

ηνπιάρηζηνλ ππνςηάδνληαλ. Απηφ πνπ είρε φκσο ελδηαθέξνλ ήηαλ ν ηξφπνο πνπ 

ρεηξίδνληαλ ην φιν ζέκα ηα ππνθείκελα. Αληίζηνηρεο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο δηθέο κνπ 

αληηιήςεηο, ηφζν ζε πξνζσπηθφ επίπεδν φζν θαη ζην επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ 

απφ ην νπνίν πξνεξρφκνπλ, ζα αληηκεησπίδνληαλ κε ζπγθξνχζεηο θαη ξίμεηο κεηαμχ 

ηνπ δεπγαξηνχ. Οη γπλαίθεο φκσο απηέο (έμππλα), απνθεχγνληαο ζπγθξνχζεηο, 

θαηαλαιψλνληαο ρξήκα θαη ρξφλν ηνπ άλδξα ηνπο, δηαπξαγκαηεχνληαλ ηε 

ζειπθφηεηά ηνπο θαη ηα δηθαηψκαηά ηνπο αληαγσληζηηθά. Θειπθφηεηα θαηά ηνπ 

αλδξηζκνχ.  

Ήηαλ ην θχιν, ην πεδίν θαη ηα δεδνκέλα πνπ κε νδήγεζαλ έηζη, ψζηε ε 

αλάιπζε ηεο κειέηεο λα ρσξηζηεί ζε μερσξηζηά θεθάιαηα, απηφ ησλ αλδξψλ θη απηφ 
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ησλ γπλαηθψλ, αθνχ ηα ίδηα ηα άηνκα δηαρψξηδαλ ηνπο θφζκνπο ηνπο ζχκθσλα κε 

ηνπο δηαθξηηνχο έκθπινπο θφζκνπο.   

Σν ηξίην κέξνο πξαγκαηεχεηαη ην „παηδί‟ σο αλαιπηηθή θαηεγνξία θαη 

ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά σο πξνο ηα παξαπάλσ. Δλψ, παξάιιεια, θαίλεηαη λα 

ζπκβάιιεη ζηελ πξνβιεκαηνπνίεζε κηαο νηθνπκεληθήο θαηεγνξίαο ηεο „παηδηθήο 

ειηθίαο‟ ζε επίπεδν ιφγσλ θαη πξνζηαζίαο ππφ ηελ νκπξέια ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ. Οη Δπξσπατθέο αληηιήςεηο γηα ηελ ελλνηνιφγεζε ηεο παηδηθήο ειηθίαο, 

παξ‟ φιεο ηηο πξνζπάζεηεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα δηεζλνπνίεζε, δε βξίζθνπλ 

πξφζθνξν έδαθνο ζε πνιιέο θνηλσλίεο. Οη αλάγθεο θαη ε ζέζε ηνπ παηδηνχ είλαη ηφζν 

δηαθνξεηηθέο, πνπ κηα νηθνπκεληθή πξφζιεςε ησλ νξίσλ ηεο παηδηθήο ειηθίαο είλαη 

αδχλαηε. Έηζη, ινηπφλ, ηα δηαθνξεηηθά φξηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη ε ελλνηνιφγεζε 

ηνπ παηδηνχ ζηνπο Zalabieh ηνπ Wadi Rum, έδεημε πφζν κπνξεί λα ακθηζβεηεζεί. 

Κξίλεηαη ζθφπηκν λα δηαθξίλνπκε ηηο πνιηηηθέο νη νπνίεο πξνψζεζαλ ηηο ηδέεο ηνπ 

Γηαθσηηζκνχ πεξί παηδηνχ θαη παηδηθήο ειηθίαο, ηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ θαη ηα 

δηθαηψκαηά ηνπο σο παηδηά αγλνψληαο ηηο ηνπηθέο παξαδνρέο θαη αληηιήςεηο. 

Υξεζηκνπνίεζα ην παηρλίδη θαη ην ηρλνγξάθεκα σο αλαιπηηθά εξγαιεία γηα λα 

αλαιχζσ ην πψο ηα παηδηά πξνζιακβάλνπλ ηηο πνιηηηζκηθέο παξαδνρέο θαη φια φζα 

γεληθά βηψλνπλ θαη ζσκαηνπνηνχλ θαζεκεξηλά. Καηά πφζν νη εγεκνληθέο πξαθηηθέο 

θαη νη δηαπξαγκαηεχζεηο ησλ θχισλ δηαπεξλνχλ ηα λνεηηθά ζρήκαηα ησλ παηδηψλ, ζε 

πνην βαζκφ θαη αλ είλαη έκθπιε ε πξφζιεςε. 

Ζ εμνπζία θαη νη εγεκνληθέο πξαθηηθέο ησλ αλδξψλ έλαληη ησλ γπλαηθψλ 

θαζψο θαη ν απηνπξνζδηνξηζκφο ηνπο σο „βεδνπίλνη‟ κε έληνλν εγεκνληθφ αλδξηζκφ 

πνπ δηαθεληεχνπλ ηελ έξεκν, ιεηηνπξγνχζε σο κέηξν θαη σο δεηνχκελν, κε 

απνηέιεζκα λ‟ αδπλαηνχλ ηα παηδηά λα ζπιιάβνπλ ηηο άιιεο πηπρέο ηεο θνηλσληθήο 
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πξαγκαηηθφηεηαο. Γειαδή θπζηθφ γηα ηα παηδηά ήηαλ ε αλδξηθή εθδνρή ή θαιχηεξα 

νη αληηιήςεηο ησλ αλδξψλ ηηο νπνίεο εμέθξαδαλ ζην παηρλίδη θαη ζην ηρλνγξάθεκα. 

Απφ ηελ άιιε ηφζν νη ζπλαηζζεκαηηθέο φζν θαη νη πξαθηηθέο εθθάλζεηο ηεο 

δσήο ησλ γπλαηθψλ έκπαηλαλ ζηε ζθαίξα ηνπ θαληαζηαθνχ. Σν παηρλίδη θαη ην 

ηρλνγξάθεκα απνηέιεζαλ δηαθνξεηηθέο ζεκαηηθέο, δίδνληαο αθελφο μερσξηζηά, 

αθεηέξνπ ζπκπιεξσκαηηθά ηνλ ηξφπν πξφζιεςεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο απφ ηα 

παηδηά. Κη εδψ ζπκβάιιεη ε κειέηε, ζην φηη πξνζπάζεζε λα απνδψζεη κηα 

πξαγκαηηθφηεηα κέζα απφ πνιιέο δηαζιάζεηο έρνληαο επίγλσζε γηα ηε κεξηθή 

αιήζεηα θαη ηε ρξνληθφηεηα πνπ πξνβάιιεη (Clifford, 2010: 19, 25· Fischer, 2010· 

Crapanzano, 2010· Rabinow, 2010).  Δπηπιένλ ν ίδηνο ν ιφγνο ησλ παηδηψλ, γη‟ απηφ 

πνπ θάλνπλ κέζα ζην παηρλίδη θαη απηφ πνπ δσγξαθίδνπλ, ελδπλάκσζε ηελ αλάιπζε 

ζε κηα πξνζπάζεηα απεκπινθήο απφ επηζηεκνληθή απζεληία.                                                    
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

ΔΘΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΘΔΩΡΙΑ 

 

1. Η ζεσξία ζηε δηακεζνιάβεζε κεηαμύ ηεο εζλνγξαθίαο θαη ηνπ ‘Άιινπ’ . 

Σν αξρηθφ κνπ ελδηαθέξνλ πξηλ μεθηλήζσ ηελ έξεπλα βξηζθφηαλ επηθεληξσκέλν ζην 

παηδί θαη ζηηο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ. Με ην μεθίλεκα ηεο παξακνλήο κνπ, φκσο, ζην 

πεδίν, δηαπίζησζα φηη απηφο ν αξρηθφο ζρεδηαζκφο ήηαλ ειιηπήο. Ζ έξεπλα είρε 

βαζηθφ άμνλα ην θχιν, ηηο ζρέζεηο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, αιιά θαη ηελ 

ηαπηφηεηα κε ηελ έλλνηα ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ ησλ αηφκσλ σο πνιίηεο ηνπ 

Υαζεκηηηθνχ Βαζηιείνπ ηεο Ηνξδαλίαο. Γηα λ‟ αθνινπζήζσ ην ζρεδηαζκφ γηα ην παηδί, 

ν νπνίνο είρε λα θάλεη κε ηε ζχιιεςε θαη αλαπαξάζηαζε απ‟ ηελ πιεπξά ηνπ ησλ 

πνιηηηζκηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ θφζκνπ κέζα ζηνλ νπνίν κεγαιψλεη θαη δηακνξθψλεηαη, 

έπξεπε λα επηθεληξσζψ ζηηο πνιηηηζκηθέο παξαδνρέο ησλ ελειίθσλ κέζα απ‟ ηνλ δηθφ 

ηνπο ιφγν, κε ηηο δηθέο ηνπο θαηεγνξίεο γηα ηνλ δηθφ ηνπο θφζκν. 

Καζψο είρα επίγλσζε  φηη δελ είλαη δπλαηφλ λα ππάξμεη κηα „κεγάιε‟ ζεσξία 

ηθαλή απφ κφλε ηεο λα εξκελεχζεη ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά θαη φηη ε εζλνγξαθία 

δελ είλαη ε „πξαγκαηηθφηεηα‟ αιιά κηα αλαπαξάζηαζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο 

(Γθέθνπ-Μαδηαλνχ, 1998: 15), θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη ηα αλζξσπνινγηθά θείκελα 

είλαη ηζηνξηθά, πνιηηηθά θαη επηζηεκνινγηθά πξνζδηνξηζκέλα, πξνζπάζεζα λα 

αλαδείμσ, φζν ήηαλ δπλαηφλ, ηηο πνηθίιεο θσλέο θαη κνξθέο δηάδξαζεο, νη νπνίεο 

ζεκειίσζαλ ηηο έλλνηεο ηνπ θχινπ, ηεο ηαπηφηεηαο κηαο θνηλφηεηαο αλζξψπσλ ηεο 

εξήκνπ, πνπ βξίζθεηαη φκσο ζε ζπλερή επαλαπξνζδηνξηζκφ
28

. Καζψο ινηπφλ θάζε 

                                                 
28

 Ήδε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπγγξαθήο ηεο δηαηξηβήο θαη κε ηελ επηζηξνθή κνπ ζην πεδίν, αξθεηέο 

θνξέο δηαπίζησλα φηη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα δηάθνξεο πξαθηηθέο, νη νπνίεο είραλ ζπκβάιιεη 

ζηελ θαηαζθεπή ελλνηνινγήζεσλ, είραλ πάξεη άιιε κνξθή. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη νη 

θακεινδξνκίεο γηα ηηο νπνίεο αθηεξψλσ νιφθιεξν θεθάιαην κέζα απ‟ ηηο νπνίεο θαηαζθεπαδφηαλ/ 
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πξνζέγγηζε είλαη κεξηθή, θη επνκέλσο κεξηθή θαη ε γλψζε πνπ πξνθχπηεη, ε δηθή κνπ 

πξνζπάζεηα αλαδεηθλχεη ηηο κεξηθέο αιήζεηεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ 

κεξηθή θαηαλφεζε ηνπ „Άιινπ‟, αιιά θαη ηνπ ίδηνπ κνπ ηνπ εαπηνχ.  

Σα θείκελα ηεο πνιηηηζκηθήο θξηηηθήο, φπσο ιέεη ε Γθέθνπ-Μαδηαλνχ 

(1998:19), θαίλεηαη λ‟ απνθξπζηαιιψλνπλ ηελ αβεβαηφηεηα θαη ηε ξεπζηφηεηα ηεο 

αλζξσπνινγίαο σο πξνο ηνλ νξηζκφ ηνπ „Άιινπ‟ θαη ηε δηάθξηζή ηνπ απφ ηνλ 

„εαπηφ‟. Ζ δηθή κνπ επηηφπηα εκπεηξία κνπ έδεημε φηη φρη κφλν ππήξμε έλαο „Άιινο‟ 

(ν νπνίνο θαηέζηε απφ εκέλα ηελ αλζξσπνιφγν αληηθείκελν κειέηεο) ζε ζρέζε κε 

ηνλ δηθφ κνπ „εαπηφ‟, αιιά δεκηνπξγήζεθε παξάιιεια ζηελ πνξεία έλαο δεχηεξνο 

„Άιινο Δαπηφο‟ (ν δηθφο κνπ) δηαθνξεηηθφο απφ απηφλ κε ηνλ νπνίν είρα μεθηλήζεη λα 

θάλσ ηελ επηηφπηα. Έηζη ινηπφλ είρα λα αληηκεησπίζσ, φρη κφλν ηα ππνθείκελα σο 

„Άιινη‟ γηα ηα νπνία έπξεπε λα κεζνιαβήζσ κεηαμχ ηεο επηζηήκεο ηεο 

αλζξσπνινγίαο θαη ησλ ηζαγελψλ ηνπο ιφγσλ, πεπνηζήζεσλ, αληηιήςεσλ θαη 

παξαδνρψλ, αιιά θαη ηνλ ίδην κνπ ηνλ εαπηφ, πνπ αθελφο ήηαλ θνξηηζκέλνο κε 

δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν θαη θαηά ζπλέπεηα θαη αληηιήςεηο, αθεηέξνπ θαη 

κε ηελ θαζεκεξηλή δηάδξαζε κε ηα άηνκα, πηνζεηνχζε αληηιήςεηο, ελζσκάησλε 

ζπλαηζζήκαηα θαη ζσκαηνπνηνχζε ζηάζεηο, θηλήζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο κε ηξφπν 

αζπλείδεην θαη βξηζθφηαλ ζε κηα ζπλερή αιιαγή θη έλαλ ζπλερή επαλαπξνζδηνξηζκφ. 

Έλαο εαπηφο πνπ άιινηε ηαπηηδφηαλ κε ηα ππνθείκελα ηα νπνία κειεηνχζε θη άιινηε 

πξνζπαζνχζε λα ακπλζεί θαη λα απνζηαζηνπνηεζεί κέζσ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. Οη 

ζρέζεηο ινηπφλ ηνπ δηαιφγνπ κεηαμχ εκνχ/ηεο εζλνγξάθνπ θαη ησλ Άιισλ/ησλ 

πιεξνθνξεηψλ θαη ε κεηαμχ καο ζπλεξγαζία, θαζψο θαη ν δηάινγνο κεηαμχ ηνπ 

                                                                                                                                            
θαηαζθεπάζηεθε ν αλδξηζκφο θη άιιεο πηπρέο ηεο ηαπηφηεηαο ησλ βεδνπίλσλ, νη νπνίεο αληί λα 

γίλνληαη κε αλαβάηεο, άξρηζαλ λα γίλνληαη κε ηειεθαηεπζπλφκελα κηθξά ξνκπνηάθηα/αλαβάηεο ηα 

νπνία εηζήγαγαλ νη πινχζηνη ανπδάξαβεο. Απηφ θαη κφλν είλαη αξθεηφ γηα λα αιιάμεη φιε  ηε 

ζπκβνιή ησλ θακεινδξνκηψλ ζηε δηακφξθσζε ηφζν ησλ πνιηηηζκηθψλ παξαδνρψλ πεξί ηαπηφηεηαο 

θαη αμηψλ ησλ βεδνπίλσλ φζν θαη ηε ζέζε θαη ππφζηαζή ηνπο κέζα ζην θξάηνο. 
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„εαπηνχ‟ θαη ηνπ „λένπ εαπηνχ‟ πξνζδηφξηζαλ θαη ην χθνο ηνπ εζλνγξαθηθνχ 

θεηκέλνπ. Αλζξσπνιφγνο θαη πιεξνθνξεηέο αιιειναζθνχζακε έιεγρν θαη εμνπζία ν 

έλαο πάλσ ζηνλ άιινλ. Αλ ινηπφλ ε κε χπαξμε ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο ζπλεπάγεηαη 

ππνθεηκεληθφηεηα ζην corpus ησλ αλζξσπνινγηθψλ δεδνκέλσλ, ε εκπεηξία κνπ κνχ 

έδεημε φηη θαη ε ππνθεηκεληθφηεηα δελ ήηαλ ακηγψο ππνθεηκεληθή. Ζ δηθή κνπ 

ππνθεηκεληθφηεηα εκπεξηείρε ζηνηρεία θαη απφ ηελ ππνθεηκεληθφηεηα ησλ 

„άιισλ/πιεξνθνξεηψλ‟. Γηα κέλα ηα ππνθείκελα κε ηα νπνία ζπκβίσλα ζην πιαίζην 

κηαο επηηφπηαο ήηαλ „Άιινη‟, γη‟απηνχο εγψ ήκνπλ „Άιιε‟ θαη ηειηθά θαη ν ίδηνο κνπ 

ν εαπηφο γηα κέλα γηλφηαλ πνιιέο θνξέο έλαο „Άιινο‟. Σν αλζξσπνινγηθφ θείκελν, 

ινηπφλ, πνπ δεκηνπξγήζεθε είλαη απφξξνηα απηνχ ηνπ δηαιφγνπ κεηαμχ ησλ ηξηψλ 

„Άιισλ‟, επεηδή αθξηβψο είλαη πνιιαπιέο θαη ζπλερψο κεηαιιαζζφκελεο νη 

ηαπηφηεηεο φισλ. Γηφηη λαη κελ ν ηφπνο, ην πνιηηηζκηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ 

κέζα ζην νπνίν δεη θάπνηνο απνηειεί ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν ζπγθξνηείηαη ε 

ηαπηφηεηά ηνπ, φκσο δελ ζπληζηά ην κνλαδηθφ πεδίν. Έηζη, ινηπφλ, ε νπνηαδήπνηε εθ 

ζέζεσο γξαθή ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο είλαη „ελ κέξεη εθ ζέζεσο‟, θη αλ κε ην „εθ 

ζέζεσο‟ νξίδνληαη ην πνιηηηζκηθφ, θνηλσληθφ, γεσγξαθηθφ, κνξθσηηθφ-εγεκνληθφ 

θ.ν.θ. πξνθίι κνπ σο αλζξσπνιφγνο, ηφηε είλαη „εθ ζέζεσο‟ θαηά έλα πνζνζηφ. Σν 

θαηά πφζν ππεξηζρχεη ε κηα ηαπηφηεηα ηεο άιιεο, ζε πνην βαζκφ θαη ζε πνηεο 

ζπλζήθεο ηφζν ηεο επηηφπηαο φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπγγξαθήο είλαη ζέκα 

αλαζηνραζκνχ, απνθάιπςεο πνιιαπιψλ αιεζεηψλ θαη θαηαλφεζεο ηνπ ίδηνπ ηνπ 

εαπηνχ. Έηζη ε δηθή κνπ θσλή-γξαθή δελ είλαη κηα πξνλνκηαθή πεγή νπηηθήο, αιιά 

πξντφλ πνιχπινθσλ ζρέζεσλ θη εκπεηξηψλ πνπ  ζπλζέηνληαη απφ ηνπο πιεξνθνξεηέο, 

ηνλ αλζξσπνιφγν, ηελ έξεκν αιιά θαη ηελ επξχηεξε ρψξα ηεο Ηνξδαλίαο.  

Σα άηνκα κε ηα νπνία είρα απνθαζίζεη λα ζπκβηψζσ γηα λα θάλσ κηα 

αλζξσπνινγηθή έξεπλα πίζηεπαλ φηη αζρνινχκαη κφλν κε ην παηδί θαη θαηά ζπλέπεηα, 
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αλππνςίαζηα, κνπ απαληνχζαλ ζηηο εξσηήζεηο πνπ ηνπο έζεηα. Απηφ δηεπθφιπλε ηηο 

εξσηήζεηο κνπ, νη νπνίεο πνιιέο θνξέο είραλ ηε ρξνηά κηαο δήζελ απιήο πεξηέξγεηαο, 

αιιά νπζηαζηηθά ήηαλ νη θχξηεο πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο ήζεια λα απνθνκίζσ. Παξ‟ 

φια απηά ζπγθέληξσζα ην πιηθφ πνπ κνπ επέηξεςαλ νη πιεξνθνξεηέο θαη νη 

πιεξνθνξήηξηέο κνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ δηθή κνπ δπλαηφηεηα λα ζπγθεληξψζσ. 

Δπηπιένλ, έθαλα πξνζπάζεηεο λα θαηαλνήζσ εηο βάζνο ην Δζηκηθφ Γίθαην ησλ 

Βεδνπίλσλ, φρη απιά σο πξαθηηθή δηαηήξεζεο επηαμίαο θαη δηεθδίθεζεο δηθαίνπ, 

αιιά σο έλα ζχζηεκα θσδίθσλ πνπ θαηαζθεπάδεη ζπλεηδήζεηο, ζπλαίζζεκα, 

ζπκπεξηθνξέο. Γελ μέξσ ζε πνην βαζκφ ην έρσ θαηαλνήζεη. 

ην μεθίλεκα ηεο ζπγγξαθήο ηεο δηαηξηβήο θαη ζηε δεκηνπξγία ηνπ αξρηθνχ 

θεηκέλνπ βξέζεθα κπξνζηά (πειαγσκέλε) ζε πιήζνο πιεξνθνξηψλ θαη 

παξαηεξήζεσλ. Πξνζπάζεζα λα απνδειηηψζσ φιν εθείλν ην αθαηάζηαην πιηθφ πνπ 

ήηαλ θαηαγεγξακκέλν ζην εκεξνιφγην θαη δηάζπαξην ζε κηθξά ζεκεησκαηάξηα, ηα 

νπνία είρα καδί κνπ ζηελ έξεκν. Υξεζηκνπνίεζα ηηο θαηεγνξίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ νη πιεξνθνξεηέο θαη νη πιεξνθνξήηξηέο κνπ. Όπσο έρσ αλαθέξεη 

θαη ζε πξνγελέζηεξν θεθάιαην, ηα άηνκα δηαρψξηδαλ ηνπο θφζκνπο ηνπο ζχκθσλα κε 

ηνπο δηαθξηηνχο  έκθπινπο θφζκνπο.  

Έηζη, ινηπφλ, ζε πξψην βήκα ηαθηνπνίεζα ην πιηθφ ησλ ηξηψλ μερσξηζηψλ 

θφζκσλ, ησλ αλδξψλ, ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ παηδηψλ ζε κηα πξνζπάζεηα ζεκειίσζεο 

θαη νξγάλσζεο ηνπ πιηθνχ ζηελ ηζαγελή ηνπ βάζε. ηε ζπλέρεηα έθαλα απφπεηξεο 

ζρεδηαζκνχ έηζη, ψζηε αθελφο λα απεκπιαθψ απφ ηα φπνηα ζπλαηζζήκαηα, ζεηηθά ή 

αξλεηηθά ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ηελ απφδνζε ησλ πιεξνθνξηψλ
29

,  

                                                 
29

 Οκνινγψ φηη ε επάλνδφο κνπ ζηελ Διιάδα θαη ζηνλ παιηφ ηξφπν δσήο κνπ ήηαλ δχζθνιε θαη 

ρξνλνβφξα. Δίρα ππνζηεί κεγάιε πίεζε ζην πεδίν, ηελ νπνία άξρηζα λα θαηαλνψ ζηγά ζηγά απφ ηε 

πξψηε ζηηγκή πνπ κπήθα ζην ζπίηη κνπ ζηελ Διιάδα. Δίρα ράζεη ηνλ εαπηφ κνπ, ηνλ ηξφπν πνπ 

κηινχζα, ηνλ ηξφπν πνπ πεξπαηνχζα, ηνλ ηξφπν πνπ ζπκπεξηθεξφκνπλ, αθφκε θαη ηνλ ηξφπν πνπ 

έηξσγα. πγγελείο θαη θίινη ζαθψο κνπ κηινχζαλ Διιεληθά θη εγψ αζπλαίζζεηα απαληνχζα ζηελ 
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ψζηε λα κελ πξνζθξνχσ ζε πξνθαηαιήςεηο θαη απηαπάηεο, θαη αθεηέξνπ, κε ηξφπν 

ψζηε ε έθζεζε ηνπ πιηθνχ απφ πιεπξάο κνπ λα κελ αδηθεί νχηε ηνπο 

πιεξνθνξεηέο/ηξηεο αιιά νχηε θαη ηηο ζπκβάζεηο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ κηα 

δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζηελ Κνηλσληθή Αλζξσπνινγία.  

Αλ φπσο ιέεη ε θνπηέξε-Γηδαζθάινπ (1998:169) „ν θαλφλαο είλαη λα 

πξνρσξεί ε παξαγσγή αλζξσπνινγηθήο γλψζεο απφ ηελ παξαηήξεζε ζηελ πεξηγξαθή 

θη απφ θεη ζηελ πξαγκάηεπζε θαη ηελ αλάιπζε, γηα λα θαηαιήμεη ζηελ εξκελεία, ηφηε 

θάζε θάζε απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ζπλεπάγεηαη κεηάθξαζε. Μεηάθξαζε ζηελ 

επηζηεκνληθή γιψζζα, πνπ φκσο είλαη πνιηηηζκηθά, ηζηνξηθά θαη θνηλσληθά 

πξνζδηνξηζκέλε. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε αλζξσπνινγηθή παξαηήξεζε ζπλεπάγεηαη 

αλαγλψξηζε θαη αλάγλσζε, πξηλ γίλεη γξακκέλνο ιφγνο, δειαδή εζλνγξαθηθή 

κνλνγξαθία‟.  

Πηζηεχσ φηη ε αλά ρείξαο πξνζπάζεηα κεηά απφ πνιιέο απφπεηξεο άγγημε ηηο 

παξαπάλσ επηδηψμεηο. 

Γεγνλφηα, λνήκαηα, θαηαζηάζεηο, πξαθηηθέο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ 

δηαηξηβή δηακεζνιαβήζεθαλ κέζα απφ πνηθίινπο ηξφπνπο, γηα ηνπο νπνίνπο έρσ 

επίγλσζε. Πξνζπάζεζα έηζη ψζηε ε „δηακεζνιάβεζε‟ λα αλαδεηθλχεη ηηο 

θαηαζηάζεηο, ηα γεγνλφηα, ηηο αληηιήςεηο θαη ηα λνήκαηα απ‟ φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξεο πιεπξέο θαη λα κελ ππάξρνπλ ζεκεία πνπ ηα θαζηζηνχλ δπζδηάθξηηα. 

Τπάξρεη, ίζσο, ε πηζαλφηεηα ε πξνζπάζεηα απηή ηεο αλάδεημεο ησλ δεδνκέλσλ, ηα 

                                                                                                                                            
Αξαβηθή θαη ζπλεξρφκνπλ, φηαλ νη ίδηνη κνπ επεζήκαηλαλ ηη έθαλα. Γελ αλαγλψξηδα ηνλ εαπηφ κνπ θαη 

δελ ήμεξα πψο ζα επαλέιζσ. Ήκνπλ θνξηηζκέλε ζπλαηζζεκαηηθά κε ζεηηθά αιιά θαη πνιιά επψδπλα 

θαη θαηά ζπλέπεηα αξλεηηθά απφ ην πεδίν. ηηο πξψηεο απφπεηξεο ζπγγξαθήο ηεο δηαηξηβήο ήηαλ 

εκθαλείο απηέο νη ζπλαηζζεκαηηθέο θνξηίζεηο, ηηο νπνίεο κνπ επεζήκαηλε πάληα ε επηβιέπνπζα θαη ηηο 

νπνίεο αξρηθά δπζθνιεπφκνπλ λα δηαθξίλσ. Υξεηάζηεθε πνιχο ρξφλνο, πνιιέο απφπεηξεο θαη κεγάιε 

πξνζπάζεηα απνζηαζηνπνίεζεο απφ ην πεδίν πνπ αθφκε θαη ζηελ παξνχζα εθδνρή ηεο δηαηξηβήο έρσ 

ηηο επηθπιάμεηο κνπ γηα κηα πιήξε απνζηαζηνπνίεζε. ε απηφ ζπλέβαιαλ θαηά πνιχ νη ραιαξέο 

ζπδεηήζεηο κε ηελ επηβιέπνπζα Φ.Σζηκπηξίδνπ ζηα θαθέ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο θαηά ηε δηάξθεηα 

έξεπλαο ηεο εθεί. 
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νπνία θαηέγξαςα κε ηνλ δηθφ κνπ ηξφπν, λα δεκηνπξγήζεη νπηηθέο νη νπνίεο δελ ήηαλ 

νξαηέο ή ξεηέο γηα ηα ππνθείκελα πνπ ηηο επηηέιεζαλ
30

 θαη θαηά ζπλέπεηα λα ηνπο 

εθζέζεη.   

Κη εδψ βξίζθεηαη ε ζπκβνιή ηεο αλζξσπνινγίαο, ζηελ εξκελεία, θη φπσο ιέεη 

ν Geertz (2003:38), „ηελ εζλνγξαθία ην επηηαθηηθφ θαζήθνλ ηεο ζεσξίαο είλαη λα 

παξάζρεη έλα ιεμηιφγην ην νπνίν λα κπνξεί λα εθθξάζεη απηφ πνπ έρεη λα πεη γηα ηνλ 

εαπηφ ηεο ε ζπκβνιηθή πξάμε - δειαδή, γηα ηνλ ξφιν ηνπ πνιηηηζκνχ ζηελ 

αλζξψπηλε δσή‟. Ζ εζλνγξαθία είλαη ινηπφλ έλαο ηξφπνο, έλα ιεμηιφγην πνπ κηιάεη 

γηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ή θαιχηεξα πνπ αλαπαξηζηά ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαηφπηλ 

ζπζηεκαηηθήο παξαηήξεζήο ηεο, θαη ν αλζξσπνινγηθφο ιφγνο αλαδεηθλχεη ηηο 

νπηηθέο θαη ηελ παξαγσγή απηνχ ηνπ ιεμηινγίνπ (Hastrup, 1994). H αλαζεψξεζε ηνπ 

πιηθνχ πνιιέο θνξέο κεηά ην ηέινο ηεο επηηφπηαο θαη ε αλαζηνραζηηθή εξκελεία 

αλαδεηθλχεη ηηο δηαδηθαζίεο εθείλεο νη νπνίεο θαηαζθεχαζαλ ηηο πνιηηηζκηθέο επηινγέο 

ησλ ππνθεηκέλσλ κε ηα νπνία ζπκβηψλεη ν αλζξσπνιφγνο, ν νπνίνο ηειηθά, 

ζπγθξίλνληαο θαηαζηάζεηο θαη ζπκθξαδφκελα, παξάγεη απηέο ηηο νπηηθέο. ε απηφ θαη 

κφλν ην ζεκείν εηζέξρεηαη ε „εμνπζηαζηηθή‟ ή „εθ ζέζεσο‟ επηζηεκνληθήο απζεληίαο 

ζέζε ηνπ αλζξσπνιφγνπ πνπ απνπεηξάηαη λα εληάμεη ζηε ζεσξία φιν απηφ ην 

ζπλνζχιεπκα ησλ θαηαζηάζεσλ κε ηξφπν „ππθλφ‟. Όπσο ιέεη ν Geertz (2003:26), „ν 

πνιηηηζκφο δελ είλαη κηα δχλακε, θάηη πνπ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί αίηην ησλ 

θνηλσληθψλ ζπκβάλησλ, ζπκπεξηθνξψλ, ζεζκψλ ή δηαδηθαζηψλ, αιιά έλα 

ζπκθξαδφκελν, ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ κπνξνχλ κε ηξφπν θαηαιεπηφ, δειαδή 

ππθλφ, λα πεξηγξαθνχλ‟.  

                                                 
30

 Γηα ηνλ ιφγν απηφ δηαηεξψ επηθπιάμεηο γηα ην θαηά πφζν ζα ήηαλ δφθηκν ε παξνχζα κειέηε λα 

κεηαθξαζηεί ζηα Αξαβηθά, ή αθφκε θαη ζηα Αγγιηθά θαη λα εηζέιζεη ζηε βηβιηνζήθε ελφο 

Παλεπηζηεκίνπ ηεο Ηνξδαλίαο θαη πφζν κάιινλ λα δηαβαζηεί απφ ηα ίδηα ηα άηνκα πνπ ηα πεξηζζφηεξα 

είραλ ππεξεηήζεη ζην ζηξαηφ, ζηελ αζηπλνκία, ζηηο εηδηθέο δπλάκεηο, ζηηο κπζηηθέο ππεξεζίεο θαη 

είραλ ηίηινπο θαη γαιφληα. 
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 2.Αληηθεηκεληθό-ππνθεηκεληθό. Τπνθεηκεληθή αληηθεηκεληθόηεηα ή 

αληηθεηκεληθή ππνθεηκεληθόηεηα: Δλζσκαηώλνληαο ην habitus.  

Γελλεκέλε ζηελ Σνπξθία κεγάισζα βηψλνληαο θαη ελζσκαηψλνληαο δχν 

δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο κε ηηο ηζηνξηθέο θαη θνηλσληθέο νξίδνπζεο. Γχν 

ηαπηφηεηεο (κε ηελ έλλνηα ηνπ θξαηηθνχ εγγξάθνπ πνπ πξνζδηνξίδεη ηνλ πνιίηε ηεο 

ρψξαο, δειαδή ηεο Σνπξθίαο), Διιεληθή θαη Σνπξθηθή, δχν δηαβαηήξηα, δχν γιψζζεο 

θαη πνιηηηζκηθέο επηξξνέο πνπ δηαδξαζηηθά θαη ζπκπιεξσκαηηθά γηα κέλα 

δηακφξθσζαλ ραξαθηήξα, ηαπηφηεηα θαη ζπλείδεζε. Ζ „αλζξσπνινγία‟ ινηπφλ γηα 

κέλα μεθίλεζε πνιχ λσξίηεξα απ‟ ηελ παξνχζα δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, κέζα απφ κηα 

πξνζπάζεηα  αλαζηνραζκνχ αξρηθά ηνπ „εαπηνχ‟. Έλαο ζπλερήο απηνπξνζδηνξηζκφο, 

επαλαπξνζδηνξηζκφο θαη κηα ζπλερήο πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ησλ ελζσκαησκέλσλ 

θαη ζσκαηνπνηεκέλσλ πνιηηηζκηθψλ παξαδνρψλ. ηε ζπλέρεηα εηζήιζα ζην πεδίν ηεο 

επηηφπηαο φπνπ θαζ‟ φιε ηε δηαδηθαζία θαηαζθεπάζηεθε, ή κάιινλ πξνζηέζεθε, θη 

άιινο „εαπηφο‟ σο απφξξνηα ηεο ζπκβίσζεο κε ηνπο βεδνπίλνπο. Σνπξθία-Διιάδα-

Ηνξδαλία ήηαλ ην πνιηηηζκηθφ ηξίπηπρν ηεο δεκηνπξγίαο κηαο λέαο ζπλζήθεο. 

Ο αλζξσπνιφγνο, ινηπφλ, κειεηψληαο ηνπο „άιινπο‟ γίλεηαη αλαζηνραζηηθφο 

γηα ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ (Herzfeld, 1998). ηελ πξνζπάζεηα απηή πξέπεη λα βγεη 

έμσ απφ ην δηθφ ηνπ εαπηφ, λα πάξεη δειαδή απφζηαζε, λα θάλεη ηνλ εαπηφ 

αληηθείκελν θαη λα ηνλ δεη αλαζηνραζηηθά, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη έλα ηαμίδη έμσ απ‟ 

ην „ζπιινγηθφ εαπηφ‟ θαη πάιη επηζηξνθή „κέζα ζε απηφλ‟ (Fernandez, 1980). Μέρξη 

πνηφ ζεκείν είλαη εθηθηφ απηφ ην ηαμίδη, ψζηε λα παξαρζεί έλα ζεσξεηηθφ ιεμηιφγην 

γηα ηα ηζαγελή λνήκαηα; Έηζη, ε δηαδηθαζία ηνπ αλαζηνραζκνχ γίλεηαη ζχλζεηε θαη 

πνιπζεκηθή ζηελ πξνζπάζεηα κηαο „δεκηνπξγηθήο παξακφξθσζεο‟ ηνπ ηζαγελή 

ιφγνπ.  
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ε πνην βαζκφ κπνξεί λα απμήζεη ε ζηξαηεγηθή απηή ηελ αληηθεηκελνπνίεζε 

ηνπ εζλνγξαθηθνχ θεηκέλνπ πνπ κηιάεη γηα ηνλ „άιινλ‟ θαη λα κεηψζεη ηελ 

ππνθεηκεληθφηεηα ηνπ „εαπηνχ‟ πνπ θαηά ηε δηθή κνπ επηηφπηα εκπεηξία κπαίλεη θαη  

βγαίλεη ζπλερψο; 

Καπηηαιηζηηθή θνηλσλία, „δεκνθξαηηθά πνιηηεχκαηα‟, „ηζφηεηα θχισλ‟, 

ζπνπδέο, „θηιειεπζεξηζκφο‟, νηθνλνκηθά ζπζηήκαηα, „εζηθέο αμίεο‟ βηνκεραληθά 

„εμειηγκέλσλ‟ θνηλσληψλ επεξεάδνπλ ηηο θνζκνζεσξίεο καο σο αλζξσπνιφγνη πνπ 

πάκε λα „κειεηήζνπκε‟ ηνπο „άιινπο‟, θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ηα εξσηήκαηα πνπ 

ζέηνπκε κέζα απφ „ηζηνξηθά θαη πνιηηηζκηθά‟ πξνζδηνξηζκέλνπο ηξφπνπο ζθέςεο. Ζ 

έληαζε ινηπφλ κεηαμχ απφθηεζεο γλψζεο (Herzfeld, 1997), πξνζσπηθήο 

απηνγλσζίαο, παξνπζίαζεο ηνπ „άιινπ‟ εμ αηηίαο ηεο δηθήο κνπ δηζεκίαο είλαη 

αλαπφθεπθηε (Herzfeld, 1998).  Χο εθ ηνχηνπ δελ είλαη δπλαηφλ εγψ σο εζλνγξάθνο 

λα γξάθσ έμσ απ‟ ηηο παξαδνρέο ηνπ πνιηηηζκηθνχ πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν 

δηακνξθψζεθα γαινπρεκέλε απφ „κεγάιεο ζεσξίεο‟. Άξα φινη γξάθνπκε „εθ 

ζέζεσο‟.   

Aλ, ινηπφλ, νη απαληήζεηο ησλ πιεξνθνξεηψλ ελφο / κηαο εζλνγξάθνπ είλαη 

θαηά ηνλ Rabinow (2007) „δηπιά δηακεζνιαβεκέλεο‟ (double mediated) απηφ θαηά ηε 

δηθή κνπ εκπεηξία αλαδεηθλχεη ηελ είζνδν θαη παξακνλή ηνπ / ηεο εζλνγξάθνπ σο 

„απζεληία‟ ζην πεδίν. Καηά ηνλ Rabinow, ν/ε αλζξσπνιφγνο ν νπνίνο ζέηεη εθ 

ζέζεσο εξσηήζεηο ζηνπο πιεξνθνξεηέο ηνπ, ηνπο/ηηο ππνβάιιεη ζε κηα δηαδηθαζία 

αληηθεηκελνπνίεζεο ηνπ εαπηνχ ηνπο, ηεο δσήο ηνπο θαη γεληθά ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπο. 

ηε δηθή κνπ επηηφπηα δηαδηθαζία πξνζπάζεζα λα κελ ππνβάιισ ηα ππνθείκελά κνπ 

ζ‟ απηή ηε δηαδηθαζία ηεο αληηθεηκελνπνίεζεο ηνπ εαπηνχ ηνπο. Πξνζπάζεζα φιεο 

κνπ νη εξσηήζεηο λα είλαη απφξξνηα δηθψλ ηνπο „ιφγσλ‟ θαη παξαδνρψλ πνπ 

πξνέθππηαλ πξσηαξρηθά απ‟ ηελ θαζεκεξηλή καο ζπκβίσζε, αιιά θαη δηάδξαζε, θη 
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φρη έλαο „δεπηεξνγελήο αλαζηνραζκφο‟ (doubling of conciousness) ησλ αηφκσλ θαηά 

ηνλ Rabinow (2007: 119). „Δλ αξρή ήλ‟ ν „άιινο‟.  Με ηνλ ηξφπν απηφ πξνζπάζεζα 

λα κεηξηάζσ φζν ην δπλαηφλ απηή ηελ εθ ζέζεσο γξαθή. Έηζη, ινηπφλ, ε φπνηα 

αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ εζλνγξαθηθνχ θεηκέλνπ είλαη ελ κέξεη ππνθεηκεληθή, θη αλ 

ιάβνπκε ππ‟ φςηλ ην γεγνλφο φηη ν „άιινο εαπηφο‟ γίλεηαη αληηθείκελν 

αλαζηνραζηηθήο παξαηήξεζεο απφ ηνλ „εαπηφ‟, παξάιιεια κε ηα ππνθείκελα πνπ 

κειεηά, ηφηε θαη ε φπνηα ππνθεηκεληθφηεηα κε ηελ νπνία πεξηγξάθεη, αλαπαξηζηά θαη 

εξκελεχεη, ελέρεη αληηθεηκεληηθφηεηα. Φαίλεηαη, ινηπφλ, φηη ππάξρεη ηαπηφρξνλα θαη 

ππνθεηκεληθή αληηθεηκεληθφηεηα αιιά θαη αληηθεηκεληθή ππνθεηκεληθφηεηα.   

Ζ δηθή κνπ πξνζπάζεηα γηα κηα πην „ακεξφιεπηε‟ εξκελεία πνπ αλαδεηθλχεη 

ηνλ ηζαγελή ιφγν φζν ην δπλαηφλ πην θνληά ζην ππνθείκελν πνπ ηνλ παξάγεη, εζηίαζε 

ζηελ „ππθλή πεξηγξαθή‟ ηνπ habitus (Bourdieu,  2007), ηεο έμεο, ην ζχλνιν δειαδή 

ησλ πξνδηαζέζεσλ νη νπνίεο ελεξγνπνηνχλ αληηιήςεηο, πξαθηηθέο, ζηάζεηο, 

εληππψλνληαη ζηα άηνκα απφ ηελ παηδηθή ειηθία θαη κε βάζε ηηο νπνίεο ηα άηνκα 

ελεξγνχλ θη αληηδξνχλ ζηηο θνηλσληθέο πεξηζηάζεηο. Οη έμεηο, ζχκθσλα κε ηνλ 

Bourdieu, είλαη δνκεκέλεο εληππψζεηο, αληαλαθινχλ δειαδή ηηο ζπλζήθεο ππφ ηηο 

νπνίεο απνθηήζεθαλ. Γη‟ απηφ θαη είλαη ζρεηηθά νκνηνγελείο ζε ζπγθεθξηκέλεο 

νκάδεο θαη ηάμεηο. Σν habitus  θαζνδεγεί ηα άηνκα ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή, 

πξνζαλαηνιίδεη ηηο πξάμεηο ηνπο, ηνπο παξέρεη ηελ αίζζεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο θαη 

ηελ πξαθηηθή αίζζεζε (sens pratique), ε νπνία, γηα ηνλ Bourdieu, απνηειεί 

θαηάζηαζε ηνπ λνπ θαη ηνπ ζψκαηνο. ηηο ζσκαηηθέο έμεηο πεξηιακβάλεη ηελ έλδπζε, 

ηελ πξνθνξά θαη ηελ θηλεζηνινγία. Ο Bourdieu ρξεζηκνπνηεί ηελ έλλνηα ηνπ habitus 

γηα λα νξίζεη  ηνλ ππνθεηκεληθφ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο: „Δίκαζηε 

έλα πεδίν θνηλσληθψλ, πνιηηηζκηθψλ, ηδενινγηθψλ, ηαμηθψλ, ηζηνξηθψλ θ.ιπ. 

θαηαγξαθψλ πνπ ζέηεη ηνλ εαπηφ ηνπ έλαληη ηνπ θφζκνπ φληαο έηνηκν γηα θάπνηα 
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πξάγκαηα θαη ιηγφηεξν έηνηκν γηα θάπνηα άιια‟, λφξκεο ζπλεηδεζηαθψλ θαη 

ζσκαηηθψλ πξνδηαζέζεσλ. Ζ ππνθεηκεληθφηεηα δηαζψδεηαη ζηελ πξάμε ηνπ δξψληνο 

ππνθεηκέλνπ. Σν ζψκα κνξθνπνηείηαη εληφο ηνπ θνηλσληθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ 

πιαηζίνπ „ζπζηεκαηηθή ζπζζψξεπζε αμηαθνχ θνξηίνπ πνπ απνηππψλεηαη ζηε 

πξάμε‟. Απηφ φκσο δελ ζεκαίλεη θνηλσληθή ζηαηηθφηεηα. Αλ ιάβνπκε, φκσο, ππφςε 

θαη ηνλ πεξαηηέξσ νξηζκφ ηνπ Bourdieu γηα ην habitus σο  „παξειζφλ πνπ επηβηψλεη 

ζην παξφλ θαη δηαησλίδεηαη ζην κέιινλ‟, ηφηε ζα κηιάκε γηα δνκηθέο 

θαλνληζηηθφηεηεο πνπ δε ζπλάδνπλ κε ηε ζπλερψο κεηαιιαζζφκελε, δεκηνπξγηθή, 

επαλαπξνζδηνξηδφκελε ηάζε ησλ θνηλσληψλ φπνπ ηα άηνκα δξνπλ, αληηδξνχλ, 

ειίζζνληαη, ζπκβηβάδνληαη θη αιιάδνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζηαδηαθά. Υξεζηκνπνηψ ηελ 

ζεσξία ηνπ habitus ζην βαζκφ πνπ είλαη ρξήζηκε ζηελ εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ ηεο 

παξνχζαο δηαηξηβήο θαη εηδηθφηεξα φηαλ αλαθέξνκαη ζην Αξαβηθφ Δζηκηθφ Γίθαην 

θαη ζηηο „έμεηο‟ θαη „πξνδηαζέζεηο‟ πνπ δεκηνπξγεί ε άζθεζή ηνπ.   

Δπίζεο, θαηά ηνλ Bourdieu, νχηε ν αληηθεηκεληζκφο νχηε ν ππνθεηκεληζκφο 

θαηνξζψλνπλ λα αλαζηνραζηνχλ ηνπο φξνπο ηνπο. Σν ππνθείκελν/αλζξσπνιφγνο δελ 

κπνξεί λα είλαη ππνθείκελν ρσξίο λα είλαη αληηθείκελν, δελ κπνξεί λα ηαμηλνκεί ρσξίο 

λα ηαμηλνκείηαη. Κη επηπιένλ, φπσο θαίλεηαη θη απ‟ ηε δηθή κνπ έληνλε εκπεηξία, 

βηψλεη σο έλα βαζκφ έλα κέξνο απφ ην habitus ηνπ „άιινπ‟ πνπ κειεηάεη θη έλα 

κεγάιν κέξνο κέλεη αθαηαλφεην, αθξηβψο εμ αηηίαο ηνπ habitus ηνπ „άιινπ‟. 

Έηζη, ινηπφλ, κηα ππθλή πεξηγξαθή ησλ „πνιιαπιψλ habitus‟ πνπ 

ζπλεξγάδνληαη ζην πεδίν ηνπ αλζξσπνιφγνπ, πηζηεχσ, καο δίλεη κηα „αληηθεηκεληθή 

ππνθεηκεληθή‟ εξκελεία θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. 
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3. Θεσξίεο γηα ην θύιν. Από ην βηνινγηθό ζην θνηλσληθό. 

Μέρξη ηε δεθαεηία ηνπ „70 νη εζλνγξαθίεο γξάθνληαλ θπξίσο απφ άλδξεο θαη θπξίσο 

γηα άλδξεο. Αθελφο νη πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ θνηλσληψλ πνπ κειεηνχζαλ 

δελ επέηξεπαλ ηελ πξφζβαζε ησλ αλδξψλ κειεηεηψλ ζηνλ θφζκν ησλ γπλαηθψλ, 

αθεηέξνπ νη έκθπιεο πξνθαηαιήςεηο ησλ εξεπλεηψλ δελ άλνηγαλ ηε δίνδν γηα ηηο 

γπλαηθείεο απφςεηο θαη νπηηθέο. πκπιεξσκαηηθνί απηνί νη ιφγνη πεξηφξηδαλ ηελ 

έξεπλα ζηα ζπζηήκαηα ζπγγέλεηαο, ζηηο ηειεηνπξγίεο, ζηελ πνιηηηθή νξγάλσζε, ζηε 

καγεία θ.ν.θ., ζπζηήκαηα ηα νπνία παγηψζεθαλ σο θιαζηθή αλζξσπνινγία. Ζ 

δεθαεηία ηνπ „70 ζεκαδεχεηαη κε ηελ αζξφα πξνζέιεπζε γπλαηθψλ ζην πεδίν ηεο 

αλζξσπνινγίαο θαη ηδηαίηεξα θεκηληζηξηψλ αλζξσπνιφγσλ, νη νπνίεο, 

επηθεληξψλνληαο ζε ζέκαηα ησλ νκφθπιψλ ηνπο ζηα εξεπλεηηθά πεδία, άλνημαλ ην 

δξφκν γηα ηε ζηαδηαθή αλαθάιπςε ηνπ θχινπ θαη θαηά ζπλέπεηα ζε ππαξθηέο νπηηθέο 

ησλ θνηλσληψλ νη νπνίεο κέρξη ηφηε είραλ απνθιεηζηεί εμ αηηίαο ηεο πξνβνιήο κφλν 

ησλ θπξίαξρσλ αλδξηθψλ θαλνληζηηθψλ πνπ ηηο ζπγθξνηνχζαλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

αξρίδεη θαη ε πξνβιεκαηνπνίεζε ηνπ θχινπ ζηηο αλζξσπνινγηθέο έξεπλεο, πνπ 

αξρίδεη λα ζπληζηά αλαιπηηθή θαηεγνξία.  

Οη ιφγνη πνπ παξήγαγαλ νη θεκηλίζηξηεο αλζξσπνιφγνη γηα ηελ παξνπζία ησλ 

γπλαηθψλ σο θνηλσληθά δξψληα ππνθείκελα θαη ην γεγνλφο φηη ε θνηλσληθή ζεσξία 

θαη ε ηζηνξία παξήρζε κέζα απφ κηα αλδξνθεληξηθή νπηηθή, ζπλέζηεζαλ ην πιαίζην 

ησλ γπλαηθείσλ εξεπλψλ γηα ην θχιν.  

Αξρηθά, ε αλζξσπνινγία ηνπ δνκηζκνχ ζεσξνχζε ηε γπλαίθα (ην ζειπθφ) κηα 

νηθνπκεληθή θαηεγνξία πνπ ζπλδεφηαλ κε ηε „θχζε‟ θαη ην „ηδησηηθφ‟ (κε ηελ έλλνηα 

ηνπ ηδησηηθνχ ρψξνπ), ελ αληηζέζεη κε ηνλ άλδξα (ην αξζεληθφ) πνπ ζπλδεφηαλ κε ηνλ 

„πνιηηηζκφ‟ θαη ην „δεκφζην‟ (ην δεκφζην ρψξν). Καζψο απέθηεζε νηθνπκεληθφηεηα 

θαη ην θαηλφκελν ηεο ππνηέιεηαο ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ (Rosaldo & Lamphere, 1974· 
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Μπαθαιάθε, 1994), νη αλαιχζεηο ησλ Rosaldo & Lamphere (1974) γηα ηελ 

νηθνπκεληθφηεηα ηεο ππνηέιεηαο ησλ γπλαηθψλ πξσηνπνξνχλ ζηε δηακάρε κεηαμχ 

δχν ζεσξηψλ. Δλψ θάπνηεο ζπλεγνξνχλ ζηελ νηθνπκεληθή αζπκκεηξία ησλ θχισλ, 

θάπνηεο άιιεο ηζρπξίδνληαη φηη ζε απηφρζνλεο θνηλσλίεο κε θνηλνηηθή νηθνλνκία 

επηθξαηνχλ εμηζσηηθέο ζρέζεηο. Ζ ακθηζβήηεζε ηεο νηθνπκεληθφηεηαο ηεο 

ππνηέιεηαο ησλ γπλαηθψλ αξρίδεη φηαλ ηφζν ε καξμηζηηθή ζεσξία (Leacock, 1978) 

φζν θαη ν ιεβηζηξσζηθφο δνκηζκφο καδί κε ηελ ςπραλάιπζε (Rubin, 1975) 

πξνζπαζνχλ λα δψζνπλ ηηο αλάινγεο εμεγήζεηο γηα ηελ ππνηέιεηα ησλ γπλαηθψλ ζε 

επίπεδν επξχηεξσλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ κε βάζε ηελ αζπκκεηξία ηεο ζρέζεο θαη ηελ 

θαηαπίεζε ησλ γπλαηθψλ. Πνιιέο θηιειεχζεξεο θεκηληζηηθέο αλαιχζεηο εληφπηζαλ 

ηελ ππνηέιεηα ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ ζηνπο εζηκηθνχο θαη λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο, πνπ 

απέθιεηαλ ηελ πξφζβαζε ησλ γπλαηθψλ ζην δεκφζην ρψξν, θαζψο θαη ζηηο έκθπιεο 

πξνθαηαιήςεηο θαη ζηεξεφηππα ηα νπνία αθνξνχζαλ ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ γπλαηθψλ. 

Δπηπιένλ, ξηδνζπάζηεο θεκηλίζηξηεο ζηήξηδαλ ηελ άπνςε φηη ε παηξηαξρία 

είλαη αρξνληθή θαη δηαξθήο θαη ηελ φξηδαλ σο έλα νηθνπκεληθφ ζχζηεκα αλδξηθήο 

θπξηαξρίαο πνπ δηαηψληδε ηελ ππνηέιεηα ησλ γπλαηθψλ δηα κέζνπ ηνπ ειέγρνπ ηεο 

ζεμνπαιηθφηεηαο θαη ηεο παξαγσγήο. Απηφ έδσζε αθνξκή ζηε δεκηνπξγία κηαο 

θξηηηθήο πεξί παηξηαξρίαο σο βηνινγηθή νπζηνθξαηία θαη ζην γεγνλφο φηη δελ άθελε 

πεξηζψξηα γηα ηζηνξηθέο θαη πνιηηηζκηθέο δηαθνξνπνηήζεηο. νζηαιηζηηθέο 

θεκηληζηηθέο αλαιχζεηο είδαλ ηελ παηξηαξρία ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ θαπηηαιηζκφ σο 

δχν δηαθνξεηηθά, αιιά αιιεινεμαξηφκελα, ζπζηήκαηα εθκεηάιιεπζεο, πξάγκα πνπ 

αθχπληζε γηα θαηξφ ηε δηακάρε αλαθνξηθά κε ηελ κεηαμχ ηνπο ζρέζε θαπηηαιηζκνχ 

θαη παηξηαξρίαο (Walby, 1990)
31

. Οη κεηαδνκηζηηθέο πξνζεγγίζεηο, νη νπνίεο άξρηζαλ 

                                                 
31

 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ παηξηαξρία θαη ηα πνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά 

ζπζηήκαηα ηνπ θαπηηαιηζκνχ βι Waters, 1989·  Acker, 1989. 
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λα ακθηζβεηνχλ ηελ θαηεγνξία „γπλαίθα‟ σο απηφδειε θαη ηελ ππνηέιεηα σο 

νηθνπκεληθφ θαηλφκελν, επεξεάζηεθαλ απφ ηελ απνδφκεζε ηνπ Derrida, ηελ ζεσξία 

πεξί ιφγσλ (discourse) ηνπ Foucault, ηελ ςπραλάιπζε ηνπ Lacan θαη ηε 

κεηακνληέξλα ζεσξία ηνπ Lyotard, βάζε ησλ νπνίσλ νη αλαιχζεηο έπξεπε λα 

ζηνρεχνπλ ζηελ θαηαζθεπή κηαο θαηεγνξίαο ηεο „γπλαίθαο‟ κέζα απφ πξαθηηθέο πνπ 

παξάγνπλ ηε ζεμνπαιηθή δηαθνξνπνίεζε θαη αλαιχζεηο γηα ην πψο ε ππνηέιεηα 

αλαπαξάγεηαη κέζα απφ πνηθίιεο πξαθηηθέο, ιφγνπο (discourse) θαη ζεζκνχο (Butler, 

1990· Adams & Cowie, 1990). 

Καηά ηελ Nicholson (1994), ε έλλνηα „θχιν‟ ρξεζηκνπνηείηαη κε δχν 

δηαθνξεηηθνχο θαη αληηζεηηθνχο ηξφπνπο. Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα δειψζεη αθελφο 

απηφ πνπ είλαη θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλν ζε αληίζεζε κε ην βηνινγηθφ (sex), 

αθεηέξνπ ηελ θνηλσληθή θαηαζθεπή πνπ έρεη λα θάλεη κε ηε δηάθξηζε 

αξζεληθφ/ζειπθφ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θαηαζθεπψλ πνπ δηαθξίλνπλ ηα 

„αλδξηθά‟ ζψκαηα απφ ηα „γπλαηθεία‟ ζψκαηα.   

ε απηέο ινηπφλ ηηο αλαιχζεηο ε ακθηζβήηεζε ζηεξίδεηαη ζηε ζέζε φηη ην 

θχιν δελ είλαη εγγελέο απφ ηε βηνινγία ησλ γπλαηθψλ, αιιά κηα ηζηνξηθή θαη 

θνηλσληθή θαηαζθεπή. Μ‟ απηέο ηηο δηεξγαζίεο γελλήζεθαλ δχν θαηεγνξίεο θχινπ: ην 

βηνινγηθφ (sex) θαη ην θνηλσληθφ (gender). Έηζη άξρηζε λα δηακνξθψλεηαη ε νπηηθή 

φηη αθφκε θαη ην βηνινγηθφ θχιν ζπληζηά κηα θαηαζθεπή (Nicholson, 1994· 

Μπαθαιάθε, 2003,) θαη φηη δελ είλαη κηα de facto „νπζία‟ θαη φηη ε θαηαζθεπή ηνπ 

ζψκαηνο ππφθεηηαη ζε θνηλσληθή εξκελεία θαη επαλαπξνζδηνξηζκφ. Δπηπιένλ, άιιεο 

κειέηεο ζεψξεζαλ φηη θαη ν δηαρσξηζκφο βηνινγηθφ/θνηλσληθφ είλαη κηα αθνινπζία 

ησλ εμνπζηαζηηθψλ αλδξνθεληξηθψλ θαη παηξηαξρηθψλ δηαηξέζεσλ, φπσο 

θχζε/πνιηηηζκφο, ζψκα/πλεχκα θ.ν.θ. Οη θεκηλίζηξηεο αλζξσπνιφγνη ελδηαθέξνληαλ 

γηα ην πψο νξγαλψλεηαη ε θνηλσλία ζε ζρέζε κε ηε βηνινγία, κε ηελ έλλνηα πψο 
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θνηλσληθνπνηείηαη, πψο θαηαζθεπάδεηαη θνηλσληθά ε βηνινγία. Σν βηνινγηθφ θχιν 

ζπληζηνχζε ην „θπζηθφ δεδνκέλν‟ πάλσ ζην νπνίν ελεξγνχζαλ νη θνηλσληθέο ζρέζεηο 

θαη ν πνιηηηζκφο. Σν θνηλσληθφ θχιν δειαδή ήηαλ ν θνηλσληθφο κεηαζρεκαηηζκφο 

ηνπ βηνινγηθνχ.   

Ζ Butler (1997 θαη 1999)  ζεσξεί φηη ην θχιν είλαη θαηαζθεπαζκέλν εμ 

νινθιήξνπ θνηλσληθά. χκθσλα κε ηελ Butler, δελ ππάξρεη βηνινγηθφ ππφβαζξν γηα 

ην θχιν θαη φηη ην θχιν ζπλίζηαηαη ζε κηα δηαδηθαζία επηινγήο, αιιά θαη παξάιιεια 

απνθιεηζκνχ νξηζκέλσλ ζεκείσλ ησλ αλζξσπίλσλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ζσκάησλ πνπ 

δηαθέξνπλ. Θεσξεί έηζη φηη ηα άηνκα αληηιακβάλνληαη ηελ πιηθφηεηα, ηε θπζηθφηεηα 

ησλ ζσκάησλ δηακεζνιαβεκέλε απφ κηα δηαδηθαζία επηινγψλ θαη απνθιεηζκψλ πνπ 

είλαη θαζνξηζκέλε πνιηηηζκηθά. Δπίζεο, ηα θπξίαξρα ηδεψδε πεξί ηνπ ηη ζπληζηά 

„άλδξα‟ θαη „γπλαίθα‟ ζε θάζε θνηλσλία δηακνξθψλνπλ ηελ αίζζεζε ηεο ηαπηφηεηαο 

ηνπ θχινπ κέζα απφ ηηο πξαθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ επαλαιακβάλνληαη θαζεκεξηλά. Ζ 

δηαδηθαζία απηή ηεο επαλάιεςεο πνπ ζηνρεχεη ζηελ πξνζαξκνγή ζηα ηδεψδε, δειαδή 

ζηελ πξνζπάζεηα ησλ ππνθεηκέλσλ λα ηαπηηζηνχλ κε ηα ηδεψδε κέζα απφ 

επαλαιακβαλφκελεο επηηειέζεηο, παξάγεη αηέιεηεο κε ηελ έλλνηα φηη ηα ππνθείκελα 

κέζα απ‟ απηή ηε δηαδηθαζία κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ θη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα 

ηελ ηαπηφηεηά ηνπο. Χο εθ ηνχηνπ, ε επηηειεζηηθφηεηα ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα 

επηηχρεη ηελ ηαπηφηεηα επηδηψθνληαο ηνλ απνθιεηζκφ, κπνξεί λα ζπληζηά κηα 

δηαδηθαζία πνπ δεκηνπξγεί ζπλζήθεο απνδνρήο ζηνηρείσλ πνπ πξνεγνπκέλσο ε ίδηα 

δηαδηθαζία είρε πεξηζσξηνπνηήζεη. 

Μέζα απφ ηηο δηάθνξεο αλαιχζεηο ην θχιν έρεη κεηαηξαπεί ζε κηα θαηεγνξία 

πνπ δειψλεη ηελ έθθξαζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο κέζα ζην πιέγκα ησλ ζρέζεσλ 

δχλακεο θαη εμνπζίαο θαη, θαηά ζπλέπεηα, νη δηαθξίζεηο κεηαμχ βηνινγηθνχ θαη 

θνηλσληθνχ θαζίζηαληαη ηξφπνη πνπ νξίδνπλ ηηο ζρέζεηο εμνπζίαο (Scott, 1999). 
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Αλαιχζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηε κειέηε ησλ αλδξψλ θαη ηνπ αλδξηζκνχ ζε 

ζρέζε κε ηελ ππνηέιεηα ησλ γπλαηθψλ θαη άιισλ ζεζκνπνηεκέλσλ κνξθψλ εμνπζίαο 

θαη θπξηαξρίαο δεκηνπξγνχλ επηπιένλ πξνβιεκαηηθέο γηα ην θχιν (Seidler, 1989· 

Hearn & Morgan,  1990). 

 

4. Η έκθπιε Μέζε Αλαηνιή. Αλζξσπνινγηθέο πξνζεγγίζεηο. 

Οη κειέηεο γηα ην θχιν ζηε Μέζε Αλαηνιή μεθίλεζαλ κελ ππφ ην πξίζκα ησλ 

θεκηληζηηθψλ αλαδεηήζεσλ, πξνζέθξνπζαλ φκσο ζε κηα έληνλα πνιηηηθνπνηεκέλε 

ηζηνξία θαη ηδενινγία πνπ είρε επηξξνέο ηφζν ζε αληηιήςεηο θχινπ θαη ηαπηφηεηαο 

φζν θαη ζε ζπλαηζζεκαηηθέο δπλεηηθφηεηεο. Οη κειέηεο απηέο νη νπνίεο εθηπιίρηεθαλ 

ζ‟ έλα πεδίν ζπλεηδήζεσλ πνπ δηακνξθψζεθε απφ πνιηηηθά γεγνλφηα θιεηδηά ζηνπο 

ηζηνξηθνχο κεηαζρεκαηηζκνχο ηεο πεξηνρήο, φπσο ε πεξίνδνο ηεο απναπνηθηνπνίεζεο 

ή ζε πην ζχγρξνλεο ηζηνξηθέο δηαδηθαζίεο, φπσο ε ήηηα ησλ Αξάβσλ ζηνλ Πφιεκν 

ησλ Έμη Ζκεξψλ ην 1967, νδήγεζαλ ζηελ θξηηηθή ηεο έξεπλαο γηα ην γπλαηθείν θχιν 

ζηε Μέζε Αλαηνιή.  

Ζ Nelson (1991) δηαθξίλεη ηέζζεξηο πεξηφδνπο ζηε κειέηε γπλαηθείσλ 

ζεκάησλ ζηε Μέζε Αλαηνιή. Καηά ηελ πξψηε πεξίνδν, απφ ηνλ Β‟ Παγθφζκην 

Πφιεκν  κέρξη ην 1950, νη κειέηεο γηα ην γπλαηθείν θχιν επηθεληξψζεθαλ ζην πψο 

θνηλσληθνπνιηηηθέο αιιαγέο επεξέαζαλ ην status θαη ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηελ 

θνηλσλία. πλδένληαο απηέο νη κειέηεο ηελ θνηλσληθή ζέζε ηεο γπλαίθαο κε ηελ ηάζε 

ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηεο θνηλσλίαο, θαηέιεμαλ ζηελ πεπνίζεζε φηη νη άλδξεο ήηαλ νη 

δηακνξθσηέο θαη νη ζεκαηνθχιαθεο ηεο παξάδνζεο ελψ νη γπλαίθεο ήηαλ ε 

εκπξνζζνθπιαθή ηεο αιιαγήο. Δπηπιένλ, απηέο νη κειέηεο έδηλαλ αλαιχζεηο κε βάζε 



74 

 

αληηιήςεηο δηάθξηζεο, πνπ δηαρψξηδαλ ηε ζχγρξνλε, πνιηηηζκέλε θαη πξννδεπηηθή 

Γχζε έλαληη ηεο παξαδνζηαθήο, Ηζιακηθήο θαη ζπληεξεηηθήο Αλαηνιήο.  

Ζ δεχηεξε πεξίνδνο, ε δεθαεηία ηνπ 1960, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο Γπηηθέο 

αλδξνθεληξηθέο ζεσξίεο κε ηηο νπνίεο άλδξεο εξεπλεηέο εηζέξρνληαη ζηελ πεξηνρή ηεο 

Μέζεο Αλαηνιήο γηα λα κειεηήζνπλ ην άιιν θχιν, ηελ πνιηηηζκηθή δηαθνξά θαη ηελ 

παξάδνζε. Δπηθεληξψλνληαο ζηελ αιιαγή ηνπ status, ηεο ζέζεο θαη ηνπ ξφινπ ησλ 

γπλαηθψλ θαηέιεγαλ ζηελ αληίιεςε φηη κε ηε δηάξξεμε ηεο παξάδνζεο είλαη δπλαηή 

ε πξφνδνο ησλ γπλαηθψλ.   

Ζ ηξίηε πεξίνδνο αληαλαθιά ηελ πξνβιεκαηηθή ηεο θνηλσληθήο επηζηήκεο ζηε 

Γχζε θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ αλεζπρίεο θαη εξσηεκαηηθά φπσο „γηαηί είλαη ιίγεο νη 

γπλαίθεο εξεπλήηξηεο πνπ κειεηνχλ ην γπλαηθείν θχιν ζηε Μέζε Αλαηνιή‟ θαη „γηαηί 

θπξηαξρνχλ νη άλδξεο ζην πεδίν‟. Δπεξεαζκέλεο απφ ηε δχλακε ησλ θεκηληζηηθψλ 

θηλεκάησλ ζηε Γχζε, νη γπλαίθεο εξεπλήηξηεο άξρηζαλ λα αζθνχλ θξηηηθή ζην Γπηηθφ 

αλδξνθεληξηζκφ θαη ηελ παηξηαξρία ηεο Ηζιακηθήο Μέζεο Αλαηνιήο, θαη θαηέιεμαλ 

ζην φηη νη πξνεγνχκελεο αληηιήςεηο δελ κπνξνχζαλ πιένλ λα εξκελεχζνπλ ηηο 

πξαγκαηηθφηεηεο ησλ γπλαηθψλ ηεο Μέζεο Αλαηνιήο. Δπηπιένλ εγθαηαιείθζεθε ε 

άπνςε φηη νη γπλαίθεο είλαη απνιηηηθέο θη φηη ε πνιηηηθή είλαη πεδίν αλδξηθφ, θαζψο, 

επίζεο, θαη ηα ζηεξεφηππα πεξί γπλαηθείνπ status, ξφινπ θαη ζέζεο. Οη αληηιήςεηο 

απηέο αληηθαηαζηάζεθαλ απφ πξνβιεκαηηθέο γχξσ απφ ηε δχλακε, ηελ εμνπζία, ηελ 

παηξηαξρία, ηελ παξαγσγή θαη ηελ ελλνηνιφγεζή ηνπο. 

Ζ ηειεπηαία πεξίνδνο ηελ νπνία νλνκάδεη ε Nelson „απηφρζνλε αλαδήηεζε‟ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ πνζνηηθή αχμεζε πξνζέιεπζεο γπλαηθψλ επηζηεκφλσλ θαη 

ηδηαίηεξα εληφπησλ, γεγνλφο πνπ ζπλέβαιε ζηελ πνηνηηθή αχμεζε ησλ πνιιαπιψλ 

ιφγσλ γηα ην θχιν ζηε Μέζε Αλαηνιή.  
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Σν πξψην θχκα θεκηληζηηθνχ ιφγνπ ζηε Μέζε Αλαηνιή είρε λα θάλεη κε ηα 

θηλήκαηα γηα ηελ θνηλσληθή κεηαξξχζκηζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ζηε κεηαπνηθηαθή 

δηακφξθσζε ησλ θξαηψλ ηεο πεξηνρήο. Σνπξθία, Ηξάλ θαη Αίγππηνο δεκηνπξγνχλ έλα 

πιαίζην ζπδεηήζεσλ γηα ην γπλαηθείν δήηεκα. Δίλαη κηα πεξίνδνο δηακφξθσζεο 

εζληθηζηηθψλ ζπλεηδήζεσλ θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ζπδεηήζεσλ γηα ηε ζέζε ηεο 

γπλαίθαο, ηελ ηζφηεηα, ηα δηθαηψκαηα αιιά ηαπηφρξνλα θαη ζπδεηήζεσλ γηα ηε 

δηάιπζε θαη βεβήισζε ησλ παξαδνζηαθψλ αμηψλ θαη ηεο ηαπηφηεηαο κέζα ζην 

κεηαπνηθηαθφ ζπκθξαδφκελν. Αθελφο εζληθηζηηθά θηλήκαηα θαινχλ ηηο γπλαίθεο λα 

ελεξγνπνηεζνχλ σο εζληθά δξψληα ππνθείκελα: κεηέξεο, δαζθάιεο, εξγάηξηεο αιιά 

θαη πνιεκίζηξηεο, αθεηέξνπ επαλαπξνζδηνξίδνληαη ηα φξηα ηνπ πνιηηηζκηθά 

απνδεθηνχ θεκηληζκνχ θάηη πνπ αζθεί πίεζε ζηηο γπλαίθεο λα επηιέμνπλ ην έκθπιν 

ζπκθέξνλ ηνπο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ έζεηε ν εζληθηζηηθφο ιφγνο. Μ‟ απηή ηελ 

έλλνηα, ν θεκηληζκφο ήηαλ έξκαην ελφο ζεκαζηνδνηνχληνο δηθηχνπ ηνπ 

ζπκθξαδνκέλνπ πνπ ην παξήγαγε (Kandiyoti, 2007 [1996]: 09). Σν γεγνλφο φηη νη 

Ηζιακηθέο θνηλσλίεο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο είραλ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ 

ηκπεξηαιηζηηθή Γχζε αθελφο, θαη ε ηξνρνπέδεζε γηα εζληθή αλάπηπμε καδί κε ηηο 

Ηζιακηθέο επηηαγέο νη νπνίεο φξηδαλ ηελ πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα αθεηέξνπ, 

δπζρέξαηλαλ ηελ αλάπηπμε θεκηληζηηθνχ επηζηεκνληθνχ ιφγνπ.   

Ο θεκηληζηηθφο ιφγνο είρε δχν επηινγέο. Να αξλεζεί φηη νη Ηζιακηθέο 

πξαθηηθέο ήηαλ απαξαίηεηα θαηαπηεζηηθέο ή λα ζπλαηλέζεη ζην φηη νη θαηαπηεζηηθέο 

πξαθηηθέο δελ ήηαλ απαξαίηεηα Ηζιακηθέο. Ζ πξψηε επηινγή αληηζηάζκηζε ηελ εηθφλα 

ηεο ππφ πξνζηαζία Μνπζνπικάλαο γπλαίθαο, ε νπνία, παξ‟ φηη έγθιεηζηε, ζην 

πεξηζψξην θαη ππφ πεξηνξηζκνχο, είρε εμνπζία θαη δχλακε θαη δνχζε κηα αμηνπξεπή 

δσή,  έλαληη ηεο Γπηηθήο γπλαίθαο πνπ πθίζηαηαη ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε. Ζ 

δεχηεξε επηινγή πξνθάιεζε ηελ δεθαεηία ηνπ 1980 ηηο παηξηαξρηθέο εξκελείεο ηνπ 
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Ηζιάκ παξνπζηάδνληαο πην ξηδνζπαζηηθέο ελαιιαθηηθέο σο κέξνο ηεο Ηζιακηθήο 

παξάδνζεο
32

. 

Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ε πνιηηηθή ζηαζεξνπνίεζε θαζψο θαη ε αλάπηπμε 

εζληθήο ζπλείδεζεο ζηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν, αληαλαθιψληαλ ζηνπο 

επηζηεκνληθνχο ρψξνπο.  

Πνιιαπιέο ελλνηνινγήζεηο ηεο θεκηληζηηθήο ζεσξίαο ήηαλ απφξξνηα 

δηαθνξεηηθψλ εκπεηξηψλ ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκφλσλ. Γπηηθέο εξεπλήηξηεο πνπ 

δνχιεπαλ ζηε Μέζε Αλαηνιή, εξεπλήηξηεο κε θαηαγσγή απφ ηε Μέζε Αλαηνιή, κε 

ζπνπδέο ζηε Γχζε εθπαηξηζκέλεο ή θάηνηθνη ηεο ρψξαο ηνπο, εληφπηεο επηζηήκνλεο 

κε πξφζβαζε ζηηο δηάθνξεο πεγέο, κφλν κέζα απφ κεηαθξάζεηο αηηηνινγνχλ ηνπο 

δηαθνξεηηθνχο θαη πνηθίινπο ιφγνπο ζηηο ελλνηνινγήζεηο ηνπο κεηά ην 1970. Ζ 

δηρνηνκία δεκφζην/ηδησηηθφ ηεο Rosaldo (Rosaldo & Lamphere, 1974), ε νπνία ηελ 

αληηιακβάλεηαη σο ην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο γπλαηθείαο ππνηέιεηαο, βξήθε 

έθθξαζε θαη απήρεζε ζηε Μέζε Αλαηνιή πεξηζζφηεξν απφ νπνηαδήπνηε άιιε 

εξεπλεηηθή πεξηνρή παίξλνληαο κηα ζπκπαγή κνξθή ζηελ επεμεξγαζία γηα ηνλ ρσξηθφ 

απνθιεηζκφ ησλ γπλαηθψλ θαη ηελ πεξηζσξηνπνίεζε ηνπο.  

Παξά ηηο δηαθνξέο θαη ηελ πνιιαπιφηεηα ζηνλ θεκηληζηηθφ ιφγν, νη θνηλέο 

πξνζιακβάλνπζεο ησλ πξν 1980 νκφθπισλ κειεηεηψλ ήηαλ φηη νη γπλαίθεο 

απνηεινχζαλ κηα θαηεγνξία κε θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ηελ ππνηέιεηα, φηη ηα αίηηα ηεο 

ππνηέιεηάο ηνπο ππφθεηληαη ζε αηηηαηέο εξκελείεο θαη φηη νη δηάθνξεο κνξθέο αγψλσλ 

κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηελ απειεπζέξσζή ηνπο.  

ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 δηαζπάηαη απηή ε νκνθσλία θη έξρεηαη ζην 

πξνζθήλην ε θξίζε  πεξί „δηαθνξάο‟ κε επίθεληξν ηε Γχζε. ηηο ΖΠΑ ν θεκηληζκφο 

                                                 
32

 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά  βι. Mernissi, 1991· Ahmed, 1992. Καη γηα κηα δηεμνδηθή 

πεξηγξαθή ησλ ηάζεσλ βι. Σζηκπηξίδνπ, 2006. 
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ηεο ιεπθήο κεζαίαο ηάμεο δέρεηαη επίζεζε σο πξνάγσλ ξαηζηζηηθέο θαη 

εζλνθεληξηθέο ηάζεηο, ελψ ζηελ Δπξψπε ε θξηηηθή εζηηάδεηαη ζηνπο κεηαλάζηεο θαη 

ζηηο εζλνηηθέο κεηνλφηεηεο θαη ζηα δηθαηψκαηά ηνπο γηα πνιηηηζκηθή δηαθνξνπνίεζε. 

Οη πνιηηηθέο ηε πνιππνιηηηζκηθφηεηαο θαη ηεο ηαπηφηεηαο επεξεάδνπλ ηελ 

θεκηληζηηθή ζεσξία (Σζηκπηξίδνπ, 2008). 

Δλλνηνινγήζεηο γηα ηε δηαθνξά, ηελ ηεξαξρία θαη εμνπζία κέζα απφ ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ „άιινπ‟ ππέζηεζαλ δξηκχηαηε θξηηηθή απφ ηνλ Edward Said, ν νπνίνο 

επηθεληξψζεθε ζηελ έλλνηα ηνπ Οξηεληαιηζκνχ θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ. Οη 

κεηανξηεληαιηζηηθέο κειέηεο είραλ πνιιέο θαη πνηθίιεο αλαιχζεηο ζρεηηθά κε ηε 

„γπλαίθα ηεο Αλαηνιήο‟ ε νπνία απεηθνληδφηαλ κέζα απφ ην ραξέκη, ην εμσηηθφ 

Αλαηνιηθφ θαη ην εξσηηθφ ζηα δηάθνξα θείκελα θαη ηηο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ 

Οξηεληαιηζηηθνχ ιφγνπ.  

Ζ Abu Lughod (1991) μεθηλψληαο απφ ηελ έλλνηα ηνπ πνιηηηζκνχ σο 

θαηεγνξία εζηηάδεη ζην φηη ε έλλνηα ηεο πνιηηηζκηθήο δηαθνξάο είλαη πξνβιεκαηηθή 

γηαηί έρεη ηάζεηο νκνγελνπνίεζεο, θαη ν ηξφπνο γηα λα αλαηξαπεί απηή ε αληίιεςε 

βξίζθεηαη εζηηάδνληαο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο θαζεκεξηλέο πξαγκαηηθφηεηεο ησλ 

αηφκσλ. Έηζη δίλεη έκθαζε ηφζν ζηηο νκνηφηεηεο φζν θαη ζηηο δηαθνξέο. 

Οη νηθνπκεληθέο νκνγελνπνηεκέλεο εγεκνληθέο ηδέεο ηνπ Γηαθσηηζκνχ 

δεκηνχξγεζαλ, ζηνλ αληίπνδά ηνπο, Ηζιακηθέο νηθνπκεληθέο θαηαζθεπέο θαη 

θαηεγνξίεο κε ζξεζθεπηηθφ πξφζεκν. Απνδνκψληαο απηέο ηηο θαηεγνξίεο κπνξνχκε 

λα θαηαλνήζνπκε ηελ πνιππινθφηεηα θαη ηελ εηεξνγέλεηα ησλ θνηλσληθψλ ηεο 

Μέζεο Αλαηνιήο αλνίγνληαο λέα κνλνπάηηα γηα πνιηηηζκηθή θξηηηθή.  
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5.Πνηθίινη ιόγνη, πνηθίιεο αλαιύζεηο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο. 

Ζ έλλνηα ηνπ θχινπ θαη εηδηθφηεξα ηνπ γπλαηθείνπ, ζηε Μέζε Αλαηνιή απαζρφιεζε 

θη απαζρνιεί ηηο αλζξσπνινγηθέο αλαιχζεηο δίλνληαο πνηθίιεο εξκελείεο ζηελ 

θαηεγνξία απηή, ε νπνία αλαδχζεθε ππφ ην πξίζκα ησλ θεκηληζηηθψλ θηλεκάησλ. Σν 

θχιν σο δηαδηθαζία θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά θαηαζθεπαζκέλσλ ζρέζεσλ κεηαμχ 

αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, ζρέζεηο πνπ είλαη πάληα ηεξαξρηθέο θαη βξίζθνληαη ζε ζπλερή 

κεηαζρεκαηηζκφ, κειεηήζεθε ππφ πνηθίιεο εθθάλζεηο, φπσο πνιηηηθή, νηθνλνκία, 

ζξεζθεία, απνηθηνθξαηία, ινγνηερλία, θξάηνο, θνζκηθφηεηα, θ.ά. γηα λα θαηαιήμεη 

ηειηθά ν επηζηεκνληθφο ιφγνο λ‟ αλαιχζεη ηνπο δηάθνξνπο „ιφγνπο‟ (discourse) ζε 

ζρέζε κε ηνπο νπνίνπο ηα ππνθείκελα αξζξψλνπλ ηηο έκθπιεο ηαπηφηεηέο ηνπο, 

ηξφπνπο δειαδή κε ηνπο νπνίνπο θαηαζθεπάδνληαη νη γπλαηθείεο θαη νη αλδξηθέο 

ηαπηφηεηεο. Δπηπιένλ, νη ζρέζεηο εμνπζίαο νη νπνίεο ζπγθξνηνχληαη ή ζπκβνιίδνληαη 

είλαη θνηλσληθά θαη ηζηνξηθά πξνζδηνξηζκέλεο θαη ελλνηνινγνχληαη ζχκθσλα κε ηα 

πνηθίια ζπκθξαδφκελα κέζα ζην πεδίν πνπ δεκηνπξγνχληαη. Τπφ ην πξίζκα απηφ 

πνιιέο ζρεηηθέο κειέηεο ζπλέβαιαλ ε θαζεκηά απφ δηαθνξεηηθή νπηηθή ζηε 

ζπγθξφηεζε ζρεηηθνχ επηζηεκνληθνχ ιφγνπ. Οη εζλνγξαθίεο πνπ αθνξνχλ ζηε Μέζε 

Αλαηνιή αιιά θαη ην Ηζιάκ ηαπηφρξνλα έρνπλ σο άμνλα ην θχιν θαη πεξηζζφηεξν ην 

γπλαηθείν θαη ηηο ζρέζεηο εμνπζίαο είηε αλαθνξηθά κε ην άιιν θχιν είηε κε ηηο 

θπξίαξρεο ηδενινγίεο ηνπ θξάηνπο θαη ηνπ Ηζιάκ. 

Ζ έλλνηα ηνπ έζλνπο-θξάηνπο, απφξξνηα Γπηηθψλ ηδενινγηθψλ ξεπκάησλ, έρεη 

ραξαθηεξηζηηθφ ηελ έλλνηα ηνπ πνιίηε σο άηνκν απνζπαζκέλν απφ ηελ θνηλφηεηα, 

ζεσξψληαο ηελ αηνκηθφηεηα σο βάζε γηα κηα ζπλείδεζε κέινπο κηαο ηδενινγίαο κέζα 

ζε ζπγθεθξηκέλα γεσγξαθηθά ζχλνξα. Ζ Μέζε Αλαηνιή φκσο φπσο θαη πνιιέο 

ρψξεο ηεο Αθξηθήο ραξαθηεξίδνληαη (θαη) απφ θνηλνηηθά, θπιεηηθά, ζπγγελεηαθά 

δίθηπα, ηα νπνία αγθαιηάδνπλ ηα άηνκα κέζα ζε έλα πιέγκα ζρέζεσλ. Ζ Γπηηθή, 
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ινηπφλ, έλλνηνιφγεζε ηνπ πνιίηε  δελ κπνξεί λα έρεη νηθνπκεληθέο απερήζεηο. Καηά 

ηελ Joseph (2001:08) απηφο ν εμαηνκηθεπκέλνο εαπηφο (individualized self) 

πξνζιακβάλεηαη σο θάηνρνο ηνπ εαπηνχ πξσηαξρηθά σο ηδηνθηήηεο ηνπ αλδξηθνχ 

εαπηνχ, ηνπ άλδξα πνιίηε. Έηζη, θαηά ηελ Joseph, ε έλλνηα ηνπ πνιίηε έρεη 

θαηαζθεπή θαη πξφζεκν αξζεληθφ. ηε βάζε απηήο ηεο αληίιεςεο ππνβφζθνπλ 

αληηιήςεηο γπλαηθείνπ απνθιεηζκνχ. Ζ Sharara (1978) αλαθέξεη φηη ζην Khamsin ηνπ 

Ληβάλνπ θαζψο θαη ζε άιια Αξαβηθά θξάηε, ε έλλνηα ηνπ πνιίηε, ηνπ αλήθεηλ 

δειαδή ζε έλα θξάηνο, δελ δηαπεξλά ηηο γπλαίθεο. Αληηζέησο, αηζζάλνληαη 

πεξηζζφηεξν ηελ επηξξνή ηεο θνηλφηεηαο ηνπο θαη εηδηθφηεξα ηελ επηξξνή ησλ 

αλδξψλ ηεο θνηλφηεηάο. Γηα παξάδεηγκα, ν Λίβαλνο είλαη έλα θξάηνο κε εζλνηηθά, 

ζξεζθεπηηθά θαη ζπγγελεηαθά δίθηπα κε εμνπζία θαη, θαηά ζπλέπεηα, έλα θξάηνο 

απνηεινχκελν απφ πνιίηεο κε πνιηηηθά δηθαηψκαηα πνπ θηιηξάξνληαη πξψηα κέζα 

απφ κηα ζπλείδεζε ηνπ κέινπο κηαο θνηλφηεηαο. Δπίζεο νη Graham-Brown (2001), 

Hijab (1988), Kandiyoti (1997) αλαθέξνληαη ζην πνηνο, πψο θαη γηαηί ρξεζηκνπνηεί 

θαη ελεξγνπνηεί ηηο γπλαίθεο λα ιάβνπλ δξάζε, πνηα ηάμε γπλαηθψλ, πνηνη δειαδή 

θξαηηθνί, θπιεηηθνί, ζπγγεληθνί δεζκνί εληζρχνπλ ηελ πνιηηηθνπνίεζε ησλ γπλαηθψλ 

θαη γηαηί, πψο νξίδνληαη νη πνιηηηθέο αιιαγέο ζηα δηάθνξα θαζεζηψηα, θαη πψο 

αληηιακβάλνληαη νη ίδηεο νη γπλαίθεο ηε δξάζε ηνπο θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο κέζα ζηνλ 

θξαηηθφ κεραληζκφ, θαζψο επίζεο θαη πψο δηαθνξνπνηείηαη ε θηλεηνπνίεζε ησλ 

γπλαηθψλ απ‟ απηή ησλ αλδξψλ κέζα ζην ίδην ηνπο ην θξάηνο. Δπίζεο, έρεη 

ελδηαθέξνλ ε δνπιεηά ηεο Kandiyoti πνπ εζηηάδεη ζην γεγνλφο φηη ε γπλαηθεία 

εξγαζία κέλεη ζηελ αθάλεηα. Ζ  απφ θνηλνχ απνδεθηή παξαδνρή ηφζν ησλ εηδηθψλ ζε 

ζέκαηα εξγαζίαο φζν θαη ησλ αλδξψλ ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο φηη νη γπλαίθεο δελ 

δνπιεχνπλ, είλαη δηφηη ε πξνζθνξά εξγαζίαο γίλεηαη είηε ζηηο νηθνγελεηαθέο 

επηρεηξήζεηο, είηε ζηελ νηθηαθή νηθνλνκία, είηε ζηελ αγξνηηθή νηθνλνκία, ζηνπο 
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ηνκείο δειαδή κηαο άηππεο νηθνλνκίαο. Γη‟ απηφ δελ αλαγλσξίδνληαη θαη δελ κπνξνχλ 

λα έρνπλ πξφζβαζε ζηελ ηερλνινγία, ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζε δάλεηα γηα πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε. Έηζη, ζην πιαίζην ηεο λενηεξηθφηεηαο δεκηνπξγνχληαη λέεο κνξθέο 

ππνηέιεηαο θαη απνθιεηζκνχ. Ζ Gruenbaum (2001) ηζρπξίδεηαη φηη νη γπλαίθεο νη 

νπνίεο πνιηηηθνπνηήζεθαλ θαη δξαζηεξηνπνηήζεθαλ κέζα ζην NIF (National Islamic 

Front)
33

 ηνπ νπδάλ ζπλέβαιαλ ζε λέεο θαηαζθεπέο γηα ην πψο πξέπεη λα είλαη νη 

Μνπζνπικάλεο γπλαίθεο. Σν NIF ζηεξίρηεθε ζην γπλαηθείν δπλακηθφ γηα ηελ 

εδξαίσζε κηαο Ηζιακηθήο θνηλσλίαο ζην νπδάλ. Ζ Charrad (1998), ζπγθξίλνληαο ην 

νηθνγελεηαθφ δίθαην ζηελ Σπλεζία, ηελ Αιγεξία θαη ην Μαξφθν, αλαθέξεη φηη κφλν ε 

Σπλεζία απ‟ φια ηα Αθξηθαληθά θξάηε έρεη ζεζπίζεη έλα πνιηηηθφ νηθνγελεηαθφ 

θψδηθα πνπ δελ έρεη βάζε ην ζξεζθεπηηθφ λφκν. ηε δεκηνπξγία ηνπ λένπ θξάηνπο 

κεηά ηελ αλεμαξηεζία ε πνιηηηθή ειίη ηεο Σπλεζίαο, αθελφο γηα εδξαίσζε ηεο 

εμνπζίαο, αθεηέξνπ γηα απνδπλάκσζε ησλ θνηλνηήησλ κε ζπγγεληθνχο δεζκνχο, 

αλαζεψξεζε ην νηθνγελεηαθφ δίθαην. Οη Ηζξαειηλν-παιαηζηηληαθέο έλνπιεο ζπξξάμεηο 

γηα δεθαεηίεο λνκηκνπνίεζαλ ηα Παιαηζηηληαθά γπλαηθεία θηλήκαηα γηα αλεμαξηεζία 

ζηε Γπηηθή Όρζε θαη ζηε ισξίδα ηεο Γάδαο, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη εδξαηψζεθε 

ε ηζφηεηα κεηαμχ ησλ θχισλ. ην καθξνρξφλην Παιαηζηηληαθφ αγψλα ε νηθηαθή 

δξαζηεξηνπνίεζε ησλ γπλαηθψλ θαη ε αλαπαξαγσγή θαζίζηαληαη πνιηηηθέο δξάζεηο 

κφλν θαη κφλν εμ αηηίαο ηεο ζπκπαξάζηαζεο ηνπο ζηνλ αγψλα (Giacaman & Johnson, 

1997). H Doumato (2001: 166-175) ζηε δνπιεηά ηεο γηα ηηο γπλαίθεο ζηε ανπδηθή 

Αξαβία αλαιχεη πψο έλα ζχκπιεγκα εζληθψλ, ζξεζθεπηηθψλ, πνιηηηζκηθψλ, 

παηξηαξρηθψλ ηδενινγηψλ, απαγνξεχνληαο ζηηο γπλαίθεο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηαμί, αιιά 

                                                 
33

 Σν NIF (Al Jabhah Al Islamiyah Al Qawmiyah) είλαη έλαο Ηζιακηθφο πνιηηηθφο νξγαληζκφο  πνπ έρεη 

επεξεάζεη ηελ πνιηηηθή ηνπ νπδάλ απφ ην 1979. Σν νπδάλ αθνινπζψληαο ην λφκν ηεο ζαξίαο  

απνξξίπηεη ηδέεο πεξί θνζκηθνχ θξάηνπο.   
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επηηξέπνληάο ηνπο λα νδεγνχλ απηνθίλεηα ηηο θαζηζηνχλ επίθεληξν ελφο εζληθνχ 

δηαιφγνπ κεηαμχ πνιηηηζκηθνχ θαη θξαηηθνχ. 

Ζ θσλή θαη ε εκπεηξία, θαηά ηηο Gocek & Balaghi (1994), κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ σο παξάκεηξνη γηα ηε ζχιιεςε ηεο δξάζεο ηνπ εγεκνλεπνκέλνπ 

αηφκνπ. Θεσξνχλ φηη ε παξάδνζε, ε ηαπηφηεηα θαη ε δχλακε είλαη ηξεηο δηαζηάζεηο 

νη νπνίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θξηηηθά γηα λα έξζνπκε πην θνληά ζηηο θσλέο 

θη εκπεηξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηέο. ηελ πξνζπάζεηα ηεο εγεκνλίαο ηεο, ε 

Γχζε  απεηθφληζε ηελ παξάδνζε ηεο Μέζεο Αλαηνιήο σο ζηαηηθή θαη ακεηάβιεηε 

δχλακε. Καηά ηηο Gocek & Balaghi, κφλν αλ ηδσζεί θξηηηθά ε παξάδνζε θαη ε 

απεηθφληζή ηεο σο ζπλζιηπηηθή θαη νπηζζνδξνκηθή, κπνξνχκε λα αληηζηξέςνπκε ηνλ 

Γπηηθφ εγεκνληθφ ιφγν. Ζ ηαπηφηεηα απφ ηελ άιιε θη απηή πξέπεη λα ηδσζεί ζην 

πιαίζην ησλ πνιηηηθψλ πνπ ηελ πεξηβάιινπλ θαη ηελ θαηαζθεπάδνπλ γηα λα κπνξέζεη 

λα απνδψζεη ηηο απειεπζεξσηηθέο ηεο δπλακηθέο. Έλα κσζατθφ εληφπησλ ζηνηρείσλ, 

καδί κε ηα εηζαγφκελα, κε ηηο Γπηηθέο ηδενινγίεο θαη ζεζκνχο, πεξηπιέθεη ηελ 

εξκελεία. Οη εζληθηζηηθέο θαη αληηαπνηθηαθέο ηδενινγίεο πνπ εκπεξηέρνληαη ζηελ 

έκθπιε ηαπηφηεηα θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ θξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο ηαπηφηεηαο σο 

έλλνηα, ρσξίο λα ηελ πεξηνξίδνπκε κφλν ζηελ έκθπιε εκπεηξία. Ζ δχλακε, κε ηελ 

έλλνηα πνπ ηεο δίλεη ν Fνucault,  ν νπνίνο κηιάεη γηα „ηερλνινγίεο δχλακεο‟ καδί κε 

ηηο άιιεο δχν παξακέηξνπο, ηελ παξάδνζε θαη ηελ ηαπηφηεηα, κπνξεί λα αλαδείμεη 

κέζα ζηηο εγεκνληθέο ζρέζεηο, ηηο ζηξαηεγηθέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ηηο 

ππνλνκεχνπλ. Μειέηεο ζρεηηθέο κε ηα παξαπάλσ πξνβιεκαηνπνηνχλ ηε ζρέζε θχιν-

παξάδνζε, φπνπ ε γπλαίθα ζεσξείηαη σο ζησπεξή αθφινπζνο ηεο παξάδνζεο. ηελ 

αλάιπζή ηεο γηα ην Μαξφθν, ε Hessini (1994: 40-55) δείρλεη πψο νη γπλαίθεο 

επηιέγνληαο ζηνηρεία ηεο παξάδνζεο, φπσο θνξψληαο ην hijab θαη ηελ djellaba, 

πξνηάζζνπλ κηα ηαπηφηεηα πνπ αληηηίζεηαη ζηελ θνηλή Γπηηθή αληίιεςε πνπ 
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ζπζρεηίδεη ην πέπιν κε ηελ ππνηέιεηα ηεο γπλαίθαο. Ζ Hessini αλαιχεη ην ηη 

αληηπξνζσπεχνπλ απηέο νη επηινγέο. Αλαιχεη ηελ έλλνηα ηνπ πέπινπ πνπ θαιχπηεη 

φιν ην πξφζσπν σο ελνπνηεηηθφ ζχκβνιν ησλ Μνπζινπκάλσλ γπλαηθψλ ηνπ 

Μαξφθνπ θαη ην γεγνλφο φηη ε επηινγή ησλ γπλαηθψλ ζπλίζηαηαη ζηε δπλαηφηεηα πνπ 

δίλεη ζηηο γπλαίθεο λα εηζέξρνληαη ζηνλ δεκφζην ρψξν ησλ αλδξψλ κέζα απ‟ ηελ 

ηδησηηθφηεηα πνπ πξνζθέξεη ε θάιπςε ηνπ πξνζψπνπ. Ζ Persico (1994) αλαιχεη πψο 

ε δηαξθήο εκπινθή ηνπ Ηζξαήι ζε πνιέκνπο θαη ζπξξάμεηο εδψ θαη δεθαεηίεο 

επεξέαζε ηελ θπξηαξρία ησλ αλδξψλ πάλσ ζηηο γπλαίθεο ζε κηα πξνζπάζεηα 

απφθηεζεο δχλακεο θαη εμνπζίαο, θάηη πνπ φξηζε απφιπηα ηε ζεκεξηλή παηξηαξρηθή 

δεκνθξαηία ηνπ θξάηνπο. Ζ δεκηνπξγία κηαο κηιηηαξηζηηθήο θνηλσλίαο πνπ 

ππνρξέσλε άλδξεο θαη γπλαίθεο λα ππεξεηνχλ ζην ζηξαηφ, δελ απέηξεςε αθφκε θαη 

έηζη ηελ αληζφηεηα ησλ θχισλ. ηελ ηειηθή κνξθή ε θπξίαξρε ηδενινγία έζηειλε 

κφλν ηνλ άλδξα ζην κέησπν, ελψ ε γπλαίθα αλαιάκβαλε αθφκε θαη κέζα ζην 

ζηξαηησηηθφ ζψκα θαζήθνληα ζε δεπηεξεχνπζεο ζέζεηο πνπ αλαδείθλπαλ 

πεξηζζφηεξν ηε δηαθνξά ηεο δχλακεο. 

Σν Ηζιάκ σο ηδενινγία αιιά θαη σο πξαθηηθή δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

πνιιαπιφηεηαο νπηηθψλ θη αλάιπζεο θη εξκελείαο εληφπησλ ιφγσλ θαη δεδνκέλσλ, 

κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν εξεπλεηήο/ηξηα βξίζθεηαη ζε κηα ζπλερή πξνζπάζεηα 

απειεπζέξσζεο απφ πξνθαηαιήςεηο θαη νπζηνθξαηηθέο θαηαζθεπέο νη νπνίεο ηνλ/ηελ 

δηαπεξλνχλ ιφγσ πνιιαπιψλ ιφγσλ. Ζ επηινγή ησλ δηαθφξσλ Ηζιακηθψλ θξαηψλ 

ζηε Μέζε Αλαηνιή, ηελ Αθξηθή ή αθφκε θαη ηελ Αζία λα πηνζεηήζνπλ, λα 

θαηαζθεπάζνπλ εθ λένπ ή λα αλαζεσξήζνπλ θαη λα αλαθαηαζθεπάζνπλ ηηο πνιηηηθέο 

πεξί εθζπγρξνληζκνχ κε βάζε δηαθνξεηηθά θξηηήξηα θαη δεδνκέλα, έθαλε 

αλαπφθεπθηε ηελ πνηθηινκνξθία ησλ θνηλσληθψλ ηζηψλ απφ ηνπο νπνίνπο 

απνηεινχληαη. 



83 

 

Ζ κειέηε, εηδηθφηεξα ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ ζην Ηζιάκ θαη ζηηο 

Μνπζνπικαληθέο θνηλσλίεο είλαη πνιχπινθε θαη αληαλαθιά ηηο πνηθίιεο 

πξαγκαηηθφηεηεο ησλ γπλαηθψλ. Όζν θη αλ ερεί παξάμελν ζε θάπνηνπο, νη δηάθνξεο 

Ηζιακηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ έγηλαλ θαηά θαηξνχο έθεξαλ θάπνηεο αιιαγέο πξνο ην 

θαιφ κέζα ζηηο Ηζιακηθέο θνηλσλίεο. ηε Μέζε Αλαηνιή είλαη ραξαθηεξηζηηθή ε 

πξνζπάζεηα ηνπ Jamal al-Din al-Afghani θαη ζηελ Αίγππην ηνπ Muhammad Abdul νη 

νπνίνη πξνζπάζεζαλ λα γεθπξψζνπλ ην ράζκα κεηαμχ ησλ ulama, δειαδή ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ εγεηψλ, θαη ησλ Μνπζινπκάλσλ θνζκηθψλ εθζπγρξνληζηψλ. 

Τπνζηήξημαλ φηη ην Ηζιάκ είλαη κηα δπλακηθή θαη πξννδεπηηθή ζξεζθεία ηθαλή γηα 

αιιαγέο θαη φηη κπνξεί λα ελαξκνλίδεηαη κε ηηο αξρέο ηνπ εθζπγρξνληζκνχ, φπσο ν 

νξζνινγηζκφο, ε επηζηήκε θαη ε ηερλνινγία (Haddad & Esposito, 1998). Ζ κεηάβαζε 

ηεο Σνπξθίαο απφ ην Υαιηθάην ζηελ θνζκηθφηεηα, νη πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο 

αιιαγέο κεηά ηελ απναπνηθηνπνίεζε θαη ηνλ Α‟ θαη Β‟ Παγθφζκην πφιεκν ζηε Μέζε 

Αλαηνιή, ε επαλάζηαζε ην 1979 ζην Ηξάλ, νη ζπξξάμεηο ησλ Αξαβηθψλ θξαηψλ 

κεηαμχ ηνπο γηα θπξηαξρία ζηελ πινχζηα ζε πεηξέιαην πεξηνρή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, 

αλαηξνπέο θπβεξλήζεσλ θαη αληηθαηάζηαζε απηψλ είηε απφ απνιπηαξρηθά θαη 

θαηαπηεζηηθά ζηξαηησηηθά θαζεζηψηα, είηε απφ θνληακεληαιηζηηθά ζξεζθεπηηθά, 

δηακφξθσζαλ θαη ζπλερίδνπλ λα δηακνξθψλνπλ ηηο θαηαζθεπέο θαη αλαθαηαζθεπέο 

ησλ θχισλ θαη ησλ ηαπηνηήησλ. Χο ηδενινγία ην Ηζιάκ ζπλερίδεη λα παίδεη 

ζεκαληηθφ θαη έληνλν ξφιν ζηε δηαρείξηζε  ησλ θνηλσληψλ ηνπ. Αλαιχζεηο κε βάζε 

πην Ηζιακηθέο νπηηθέο κπνξνχλ λα δηεπξχλνπλ ηνλ επηζηεκνληθφ ιφγν. Ζ Haddad 

(1998: 03-29) αλαθέξεη φηη θαη κέζα ηνπ ην ίδην ην Ηζιάκ έρεη δηάθνξεο νπηηθέο. Δλψ 

θάπνηεο πξνσζνχλ κέζα απφ ηηο αμίεο ηεο παξάδνζεο ηνλ „δπλαηφ άλδξα‟ θαη ηελ 

„αδχλακε γπλαίθα‟ εληζρχνληαο ηνλ αλδξηζκφ θαη ηελ θπξηαξρία ηνπ αξζεληθνχ, 

άιιεο απνδέρνληαη φηη ε εθπαίδεπζε θαη ε εξγαζία είλαη εμ ίζνπ δηθαηψκαηα ηφζν 
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ησλ αλδξψλ φζν θαη ησλ γπλαηθψλ. Έηζη, θαη νη Ηζιακηζηέο φπσο πνιινί εζληθηζηέο, 

είλαη εγθισβηζκέλνη ζε αληηπαξαζέζεηο, αλίθαλνη λα ζπκθηιηψζνπλ ηελ αλαγλψξηζε 

ησλ δηθαησκάησλ ησλ γπλαηθψλ λα νξίδνπλ ην κέιινλ ηνπο κε ηελ αλάγθε λα 

επαλαπξνζδηνξίζνπλ ην ξφιν ηφζν ησλ αλδξψλ φζν θαη ησλ γπλαηθψλ ζηελ θνηλσλία. 

Ζ Stowasser (1994) καο δίλεη ηηο πνιιαπιέο επαλαεξκελεχζεηο ηνπ Κνξαλίνπ απφ 

δηάθνξνπο κειεηεηέο, ηφζν Ηζιακηζηέο φζν θαη λενηεξηθνχο. Οη αιιαγέο πνπ έθεξε 

ζην status ησλ γπλαηθψλ ην κεηαεπαλαζηαηηθφ θαζεζηψο ηνπ Υνκετλί ζην Ηξάλ 

πεξηνξίδνληαο ηα δηθαηψκαηά ηνπο θαη ηελ δεκφζηα εκθάληζή ηνπο αλαιχεηαη απφ ηελ 

Najmabadi (1998) σο κηα πξνζπάζεηα αληίζηαζεο ησλ Ηζιακηζηψλ ζηε Γχζε θαη ην 

Γπηηθφ Ηκπεξηαιηζκφ, πνπ  θαηά ηε δηθή ηνπο εθδνρή πξνζπαζεί φρη λα εγεκνλεχζεη 

νηθνλνκηθά, πνιηηηθά ή ζηξαηησηηθά, αιιά λα ππνλνκεχζεη ηηο αμίεο βάιινληαο θαηά 

ηεο ζξεζθείαο θαη ηεο παξάδνζεο. H Hatem (1993) ζπγθξίλεη ηνπο θνζκηθνχο θαη 

ηνπο Ηζιακηθνχο ιφγνπο ζηελ Αίγππην, „Αδειθνί Μνπζινπκάλνη‟ απφ ηε κηα, 

θνζκηθφ θξάηνο ηνπ Jamal Abdul Nasser απφ ηελ άιιε, Anwar Sadat, δνινθνλία ηνπ 

Sadat, ε επνρή ηνπ  Mubarak θ.ν.θ. Ζ Hatem πηζηεχεη φηη νη δηαθνξέο κεηαμχ 

Ηζιακηζηψλ θαη θνζκηθψλ κέζα απφ ηελ ππεξβνιή ηνπο ζπρλά αλαδείθλπαλ ζηελ 

νπζία ηελ ηάζε λα κεηψζνπλ ηελ αληηπαξάζεζε κεηαμχ παξάδνζεο θαη 

εθζπγρξνληζκνχ θαη λα δείμνπλ φηη θαη νη δχν πιεπξέο κνηξάδνληαη κηα θνηλή εζληθή 

ηζηνξία φπνπ ν πνιηηηζκηθφο εζληθηζκφο κπνξεί λα ζπκθηιησζεί κε ηα ζρέδηα ελφο 

παγθφζκηνπ εθζπγρξνληζκνχ θαζψο θαη κε ηνπο ξφινπο πνπ παίδνπλ ηα θχια κέζα ζε 

απηή ηελ πνξεία. 

H πεξίπησζε ηεο Ηνξδαλίαο είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθή απφ ηνλ ππφινηπν 

Αξαβηθφ θφζκν ηεο γχξσ πεξηνρήο. Ζ Brand (1998) αλαθέξεη φηη ε Ηνξδαλία κε ηελ 

καθξνβηφηεξε κνλαξρία ζηε Μέζε Αλαηνιή, είλαη κηα ρψξα πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ζξεζθεπηηθή λεσηεξηθφηεηα θαη αλεθηηθφηεηα. Ζ Υξηζηηαληθή ηεο κεηνλφηεηα 
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θαηέρεη ζέζεηο ζην θνηλνβνχιην πεξηζζφηεξεο απφ απηέο πνπ ζα δηθαηνινγνχζε ην 

πνζνζηφ ηεο (10%). Ζ κνλαξρία έρεη θαιέο ζρέζεηο κε ηνπο Αδειθνχο 

Μνπζινπκάλνπο νη νπνίνη εθπξνζσπνχληαη θνκκαηηθά ζην θνηλνβνχιην. Σν status 

ησλ γπλαηθψλ, ελψ ραξαθηεξίδεηαη απφ παξαδνζηαθέο ζξεζθεπηηθέο παξαδνρέο ζε 

ζέκαηα ξφισλ σο ζχδπγνη θαη κεηέξεο, παξάιιεια κε ηηο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο γηα 

ηελ εθπαίδεπζε νδεχεη αξγά πξνο κηα πην δίθαηε θνηλσλία δηθαησκάησλ. χκθσλα κε 

ηελ Brand, παξ‟ φιν πνπ απφ ην 1982 νη γπλαίθεο απνθηνχλ δηθαίσκα ςήθνπ, κφιηο 

ην 1995 επηηπγράλνπλ λα εθιεγνχλ ζηηο ηνπηθέο δηνηθήζεηο. Ζ εζληθή λνκνζεζία κε 

ηνπο λφκνπο ηεο ππνβηβάδεη ηε γπλαίθα ζε πνιίηε δεπηέξαο θαηεγνξίαο, αθνχ κφλν νη 

άλδξεο αλαγλσξίδνληαη σο ε θεθαιή ησλ λνηθνθπξηψλ, κφλν νη άλδξεο κπνξνχλ λα 

κεηαβηβάζνπλ ζηα παηδηά ηνπο ηελ ηζαγέλεηα θαη ηελ ππεθνφηεηα θαη νη γπλαίθεο 

λνκηκνπνηνχληαη λα πάξνπλ δηαβαηήξην θαηφπηλ άδεηαο ησλ ζπδχγσλ. Ζ Brand 

ζπλερίδεη ιέγνληαο φηη παξφηη ν Βαζηιηάο επελέβε θαη πξνζπάζεζε λα αιιάμεη ηε 

λνκνζεζία πεξί πνιπγακίαο θαη δηαδπγίσλ ελ ηνχηνηο ππεξίζρπζαλ νη Ηζιακηθέο-

ζξεζθεπηηθέο παξαδνρέο. 

Αληίζεηα κε ηελ πιεζψξα ησλ κειεηψλ γηα ην γπλαηθείν θχιν ζηε Μέζε 

Αλαηνιή, νη κειέηεο γηα ην αλδξηθφ θχιν είλαη ζρεηηθά ιίγεο. Ο „αλδξηζκφο‟ σο 

έκθπιε θαηεγνξία ζηηο αλαιχζεηο γηα ην θχιν έρεη κείλεη ζρεηηθά ζην πεξηζψξην 

δηαζθαιίδνληαο έηζη ηε δχλακή ηνπ, αθνχ ηνπ αξλνχληαη λα απηνπξνζδηνξηζηεί 

(Ouzgane, 2006). πλήζσο νη δηαδηθαζίεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ηειεηνπξγίεο 

δηάβαζεο, φπσο ε πεξηηνκή, ε απαγφξεπζε κεηά απφ θάπνηα ειηθία ζην αγφξη λα 

εηζέξρεηαη ζην ρακάκ ησλ γπλαηθψλ, ε ζηξαηησηηθή ζεηεία είλαη ελδείμεηο αλδξηζκνχ. 

Ο Durre (2006) αλαθέξεη φηη ζην Παθηζηάλ ε κεγάιε δηθαηνδνζία πνπ έρεη 

δνζεί ζηνπο νπιεκάδεο θαη ε Ηζιακνπνίεζε ηνπ ζηξαηνχ δείρλεη φηη ε κνξθή ηνπ 

εθζπγρξνληζκνχ ηνπ θξάηνπο είλαη κηα αξξελνπνίεζε (masculinization) ηεο 
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θνηλσλίαο. Ζ Rothenberg (2004) αλαιχνληαο ην γεγνλφο ηεο επηζηξνθήο ησλ 

Παιαηζηηλίσλ αλδξψλ ηεο δηαζπνξάο ζηε ρψξα ηνπο εζηηάδεη ζην φηη ζε αληίζεζε κε 

ηνπο ιφγνπο πεξί αλδξηζκνχ πνπ ζέινπλ ην άλδξα σο ζεκαηνθχιαθα ηεο 

νηθνγελεηαθήο ηηκήο, σο πνιεκηζηή θαη κάξηπξα ηνπ Παιαηζηηληαθνχ αγψλα, νη 

άλδξεο απηνί δελ αλαιακβάλνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο σο „άλδξεο‟ ζην ρσξηφ 

ζχκθσλα κε ηηο παξαδνρέο πνπ νξίδνπλ ηνλ έκθπιφ ηνπο ξφιν. Δπηπιένλ 

εξσηεχνληαη Δπξσπαίεο ή αθφκε θαη Ηζξαειηλέο γπλαίθεο φληαο ζηε δηαζπνξά.  Ο 

Monterescu (1998) ζηελ αλάιπζή ηνπ πεξί αλδξηζκνχ αλαθέξεηαη ζηελ πφιε Jaffa, 

ηεο νπνίαο ν πιεζπζκφο απνηειείηαη ηφζν απφ Ηζξαειηλνχο φζν θαη απφ 

Παιαηζηίληνπο. Δθεί νη ιφγνη πεξί αλδξηζκνχ έξρνληαη λα αλακεηξεζνχλ κ‟ έλα επξχ 

θάζκα ζεζκψλ θαη ηδενινγηψλ ηεο πεξηνρήο κε ίζα πνιηηηθά δηθαηψκαηα αιιά 

πνιιαπιέο θαη κηθηέο ηαπηφηεηεο. Ο Long (2006) γηα ην Μαξφθν θαηαιήγεη φηη γηα 

ηνπο άλδξεο ν αλδξηζκφο είλαη ζρεζηαθφο. Γειαδή ηνλ αληηιακβάλνληαη νη άλδξεο 

κέζα απφ ηηο έκθπιεο άληζεο ζρέζεηο.   

Με ηέηνηεο πινχζηεο εζλνγξαθηθέο αλαιχζεηο έξρεηαη λα αλακεηξεζεί θαη ε 

παξνχζα εζλνγξαθία. Ση λεφηεξν κπνξεί λα θνκίζεη; Καη‟ αξρήλ ηελ θαζηζηνχλ 

πξσηφηππε νη άλζξσπνί ηεο, νη Βεδνπίλνη Zalabieh, νη νπνίνη αθελφο απνηεινχζαλ 

θαη απνηεινχλ πνιίηεο ηνπ Ηνξδαληθνχ θξάηνπο, αθεηέξνπ δηαθνξνπνηνχληαη 

θπιεηηθά
34

 απφ ηνπο ππφινηπνπο πνιίηεο. Δπηπιένλ ε παξνχζα εζλνγξαθία εζηηάδεη 

θαη ζηα δχν θχια ηαπηφρξνλα θαη αλαιχεη ηνλ αλδξηζκφ θαη ηελ ζειπθφηεηα καδί θαη 

ππφ ην πξίζκα ησλ έκθπισλ ζρέζεσλ, αιιά θαη ππφ ην πξίζκα εζληθηζηηθψλ θαη 

πνιηηηθψλ ηδενινγηψλ ηνπ Υαζεκηηηθνχ Βαζηιείνπ ηεο Ηνξδαλίαο. Δπηπξφζζεηα, 

επηθεληξψλνκαη ζηα παηδηά σο αλαιχηηθή θαηεγνξία ζεσξψληαο ηα αλαπφζπαζηα 

                                                 
34

 Με ηνλ φξν „θπιεηηθά‟ ελλνψ άιιεο νηθνγέλεηεο. ηελ Ηνξδαλία ππάξρνπλ θαη άιιεο νηθνγέλεηεο 

βεδνπίλσλ, φπσο ζηελ πεξηνρή Ma‟an, ζηελ Jafer. 
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δξψληα ππνθείκελα ηεο θνηλσληθήο δηαδηθαζίαο πνπ βξίζθεηαη ζε ζπλερή 

κεηαζρεκαηηζκφ. Ο ηρλνγξαθηθφο ιφγνο θαη ην παηρλίδη σο παηδηθέο αλαπαξαζηάζεηο 

ησλ πνιηηηζκηθψλ παξαδνρψλ πηζηεχσ φηη νινθιεξψλνπλ ην κσζατθφ ηεο εξκελείαο 

ησλ δηαπξαγκαηεχζηκσλ έκθπισλ πξαθηηθψλ.  
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ΜΔΡΟ Ι. 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ   Ι. 

ΑΝΓΡΙΜΟ-ΒΔΓΟΤΙΝΙΜΟ: ΔΝΓΤΝΑΜΩΗ 

ΜΔ ΔΘΝΙΚΟΤ  ΟΡΟΤ 

1.Κακεινδξνκίεο θαη ηνπξηζκόο: ε ελδπλάκσζε ελόο βεδνπίληθνπ αλδξηζκνύ κε 

εζληθνύο όξνπο. 

Ζ πνιιαπιφηεηα ησλ ιφγσλ πεξί αλδξηζκνχ θαη ε πνηθηιία ησλ αλδξηθψλ εκπεηξηψλ, 

πξαθηηθψλ, ζπκπεξηθνξψλ, πεπνηζήζεσλ ζε ζρέζε κε ην θχιν, ηελ ζεμνπαιηθφηεηα, 

ηηο θνηλσληθέο ηάμεηο, ηε ζξεζθεία, ην ζψκα, ηελ εζλνηηθή ηαπηφηεηα θ.α. , πεγάδνπλ 

φρη απφ ζηεξεφηππα έκθπιεο δηαθνξάο αιιά απφ ηηο ζρέζεηο εμνπζίαο θαη δχλακεο ζε 

φινπο ηνπο ηνκείο ησλ θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ, νη νπνίεο ζρέζεηο παξάγνπλ ηηο 

ελζσκαησκέλεο θαη ζσκαηνπνηεκέλεο πνιηηηζκηθέο εκπεηξίεο ησλ ππνθεηκέλσλ. 

Αθφκε θαη ε πνιιαπιφηεηα ησλ πξαθηηθψλ αλδξηζκνχ (Long, 1994),  φπσο νη 

θακεινδξνκίεο κέζα ζηελ ίδηα ηελ θνηλφηεηα, αλαδεηθλχεη ηελ αλαγθαηφηεηα κηαο εηο 

βάζνο έξεπλαο ε νπνία ζηνρεχεη ζηελ απνδφκεζε ηεο θπξίαξρεο αλδξηθήο „δφμαο‟ 

(doxa), κε ηελ έλλνηα πνπ ηε ρξεζηκνπνηεί ν Bourdieu, δηφηη ε πξνζπάζεηα αλάδεημεο 

ελφο αλδξηζκνχ κεηαμχ αλδξψλ είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή κε ηελ πξνζπάζεηα 

θπξηαξρίαο ηνπο πάλσ ζην άιιν θχιν (ν.π.: 63, 152 θαη Kaufman, 1999: 59-83). 

Μηα εκηθή, (emic) δειαδή απφ ηα κέζα, ηζαγελήο ζεψξεζε ηνπ εαπηνχ 

μεδηπιψλεηαη κέζα απφ ηηο θακεινδξνκίεο ηνπ Wadi Rum. 

Γηέλπα ηνλ ηέηαξην κήλα ηεο επηηφπηαο κνπ έξεπλαο ζην ρσξηφ φηαλ έλα  

απνγεπκαηηλφ ηνπ Ννεκβξίνπ, θαζψο πήγαηλα ζην κπαθάιηθν ηνπ ρσξηνχ γηα λα κνπ 

θχγεη ε αλία, κε πιεζίαζε ν Α. θαη κνπ αλαθνίλσζε φηη ηελ επνκέλε ζα γίλνληαλ νη 

θαζηεξσκέλεο θακεινδξνκίεο θαη φηη ζα κπνξνχζα λα πάσ καδί ηνπο. Δλζνπζηαζκέλε 

απφ ην γεγνλφο, αθελφο γηαηί ήηαλ θάηη πξσηνθαλέο θαη δηαθνξεηηθφ απφ ηελ 
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θαζεκεξηλφηεηα ηεο δηθήο κνπ πιήμεο πνπ κνηξαδφκνπλ κε ηα άηνκα ηεο θνηλφηεηαο 

θη αθεηέξνπ γηαηί ήηαλ κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ ζα κνπ έδηλε ηελ επθαηξία ηεο 

παξαηήξεζεο ζε ζπλζήθεο ηδηαηηεξφηεηαο. Ξεθηλήζακε ινηπφλ ην βξάδπ, αθνχ είρε 

ζθνηεηληάζεη, κε ην jeep αξθεηά άηνκα ζηξηκσρηά ν έλαο πάλσ ζηνλ άιινλ κε φιε ηε 

δηαθξηηηθφηεηα γηα ηα φξηα ηεο ζσκαηηθήο επαθήο κεηαμχ ησλ αλδξψλ πνπ ήηαλ 

δίπια κνπ. Ήηαλ ιίγν ην δηάζηεκα ηεο παξακνλήο κνπ εθεί γηα λα κπνξέζσ λα 

πξνζαλαηνιηζηψ θαη λα θαηαιάβσ ηελ θαηεχζπλζή καο κέζα ζηελ έξεκν θαη εηδηθά 

κέζα ζηε λχρηα. Σα πξσηλά ηα θαηάθεξλα θαιχηεξα. Μπνξνχζα φκσο λα ζπιιάβσ 

ην ζπλαίζζεκα ησλ αλδξψλ πνπ είρε αξρίζεη λα μεηπιίγεηαη ζηγά ζηγά κέζα ζηε 

λχρηα. Έλα ζπλαίζζεκα πνπ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ είρε αξρίζεη λα δηαπεξλά θη 

εκέλα. Ζ κεγάιε αγάπε γηα ηελ έξεκν.  

ρεδφλ φινη νη άλδξεο ηνπ ρσξηνχ θαη εηδηθφηεξα νη λένη, άξρηζαλ λα 

ζπγθεληξψλνληαη ζηγά ζηγά θαηά νκάδεο ζηελ έξεκν. Άιινη είραλ μεθηλήζεη λσξίο ην 

απφγεπκα κε ηα ηδηπ ζε κηθξέο παξέεο θη φινη ζα πεξλνχζαλ ηε λχρηα ζε δηάθνξα 

κέξε ηεο εξήκνπ. Απφ ηελ κνλφηνλε θαη αληαξή αηκφζθαηξα ηνπ ρσξηνχ βξέζεθα ζε 

κηα παλδαηζία θίλεζεο ηξνρνθφξσλ. Δθαηνληάδεο θψηα απηνθηλήησλ θψηηδαλ ηελ 

έξεκν. Αξρίζακε λα παίδνπκε θπλεγεηφ θαη θξπθηφ κε ηα άιια απηνθίλεηα. Κάπνηνη 

ζπλαγσλίδνληαλ γηα ην πνηνο ζα θηάζεη πξψηνο ζην ρψξν ηεο θαηαζθήλσζεο. Δγψ 

φκσο δελ είρα ηε δπλαηφηεηα λα δηαθξίλσ κε πνηνπο παίδακε απηφ ην παηρλίδη. Όινη 

κνπ θαίλνληαλ ίδηνη, δελ μερψξηδα νχηε ηα jeep νχηε ηα άηνκα. Μνπ πήξε αξθεηνχο 

κήλεο λα θαηαθέξσ λα μερσξίδσ ηηο φκνηεο ζηινπέηεο κέζα ζηε λχρηα. Αηζζάλζεθα 

ινηπφλ φηη είρα γπξίζεη ζηελ παηδηθή κνπ ειηθία θαη φηη έπαηδα κε ηα παηδηά ηεο 

γεηηνληάο, πνπ φκσο απηή ηε θνξά ήηαλ νη Βεδνπίλνη, ηα „κεγάια παηδηά‟ ηεο εξήκνπ 

ηνπ Rum. Μεηά απφ απηφ ην πνιχ δηαζθεδαζηηθφ γη‟ απηνχο παηρλίδη θαηαζθελψζακε 

ζε θάπνηα βξάρηα πνπ δεκηνπξγνχζαλ ππφζηεγα γηα λα πξνζηαηεπφκαζηε απφ ηελ 
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πγξαζία. ηξψκαηα θαη παπιψκαηα, πνπ είραλ εκπνηηζκέλε κπξσδηά θαπλνχ θσηηάο 

απφ ηελ ζπρλή ρξήζε, ήηαλ ν Βεδνπίληθνο εμνπιηζκφο γηα ηε δηαλπθηέξεπζε. Σν ηζάη, 

ε απαξαίηεηε ζπληξνθηά είρε αξρίζεη θηφιαο λα θνριάδεη πάλσ ζηε θσηηά. Ζ θσηηά 

θψηηδε ηελ έξεκν θαη δέζηαηλε ηηο ζνβαξέο ζπδεηήζεηο πνπ ζπλνδεχνληαλ απφ αζηεία 

θαη γέιηα. Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηελ παξέα δελ θνηκήζεθαλ θαζφινπ φιε ηε λχρηα ιεο 

θαη θνβφληαλ κε ράζνπλ ηηο ηδηαίηεξεο απηέο ζηηγκέο. Κάπνηνη επηζθέθηεθαλ άιινπο 

ζε άιια κέξε, θάπνηνη ήξζαλ επίζθεςε ζηνλ δηθφ καο θαηαπιηζκφ. Όινη κνπ 

θαίλνληαλ φηη απνιάκβαλαλ ηε ζηηγκή ζε φιε ηεο ηελ έθηαζε. Δπηβεβαησλφηαλ γηα 

άιιε κηα θνξά απηφ πνπ είρα ζπιιάβεη απφ ηηο πξψηεο θηφιαο εκέξεο ηεο παξακνλήο 

κνπ εθεί. Όηη ε „έξεκνο‟, ην „έμσ‟ (barra) (απφ ην ρσξηφ) είλαη ε απφιπηε δσή γη‟ 

απηνχο ηνπο αλζξψπνπο, ηνπο άληξεο Zalabieh ηνπ Wadi Rum, ν ρψξνο φπνπ 

αηζζάλνληαη ηνλ απφιπην εαπηφ ηνπο ελαξκνληζκέλν κε ην πεξηβάιινλ. 

Μεηά απφ θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα, γηα ην νπνίν δελ είκαη ζίγνπξε, δηφηη ν 

ρξφλνο είρε ζηακαηήζεη θαη γηαηί απιά γηα ηνπο Εalabieh ηα ξνιφγηα, ηα εμσηεξηθά 

βνεζήκαηα δελ ήηαλ απαξαίηεηα γηα λα βηψλνπλ ηνλ ρξφλν, φιεο νη νκάδεο είραλ 

εμαθαληζηεί κέζα ζηελ αραλή έξεκν θαη μαθληθά έλησζεο φηη δελ ππάξρεη θαλέλαο. 

Άθνπγεο ηελ εζπρία θαη ηε γαιήλε ηεο εξήκνπ θη έλησζεο ηηο δνλήζεηο ησλ 

αλζξψπσλ ηεο. Πνιινί είραλ θέξεη ηηο θακήιεο ηνπο νη νπνίεο ζα αγσλίδνληαλ ηελ 

επνκέλε. Οη ππφινηπνη απιψο ζα παξαθνινπζνχζακε. 

Σν μεκέξσκα, θαηά ηηο 4:00 πεξίπνπ, κε μχπλεζαλ επεηδή εγψ δελ άληερα ηελ 

νινλπρηία, θη άξρηζε πάιη ε θηλεηηθφηεηα. Πνιινί είραλ μεθηλήζεη αθφκε λσξίηεξα κε 

ηελ θακήια ή ηηο θακήιεο ηνπο γηα λα πάλε ζηνλ ρψξν εθθίλεζεο ηνπ αγψλα. 

Πεξάζακε ζηελ πνξεία θη απφ ηα άιια κέξε φπνπ είραλ θαηαζθελψζεη νη άιιεο 

παξέεο. Όινη έθαλαλ ην ίδην πξάγκα θαη άξρηζαλ λα θαηεπζχλνληαη ζην ζεκείν 

εθθίλεζεο ή ηεξκαηηζκνχ ηνπ αγψλα. Όηαλ φια ήηαλ έηνηκα, δφζεθε ε εθθίλεζε θαη 
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μαθληθά βξέζεθα κέζα ζε κηα ηξέια. Ζ πεξηνρή είρε γεκίζεη πεξηζζφηεξν κε 

απηνθίλεηα παξά κε θακήιεο. Με ην μεθίλεκα ηνπ αγψλα μεθίλεζε ηαπηφρξνλα θη 

έλαο αγψλαο απηνθηλήησλ κέζα ζηελ έξεκν. Έλα ζχλλεθν άκκνπ θάιππηε ηα πάληα. 

Γελ κπνξνχζεο λα μερσξίζεηο αλ βξίζθεζαη θνληά ζε θακήια ε ζε άιιν απηνθίλεην. 

Ο θίλδπλνο ηξαθαξίζκαηνο ήηαλ κεγάινο γηαηί δελ ππήξρε θαζφινπ νξαηφηεηα απφ 

ηελ ζθφλε πνπ ζήθσλαλ ηα απηνθίλεηα. Όινη νδεγνχζαλ ζαλ ηξεινί.  

Οη θακήιεο έηξεραλ βγάδνληαο αθξνχο απφ ην ζηφκα θαη ηα ηδηπ κε ηηο 

κεραλέο λα δνπιεχνπλ ζην εθαηφ ηνηο εθαηφ ηεο απφδνζήο ηνπο αθνινπζνχζαλ απφ 

θνληά θαη ηαπηφρξνλα ζπλαγσλίδνληαλ πνην ζα θηάζεη πξψην ζηνλ ρψξν 

ηεξκαηηζκνχ γηα λα δνπλ πνηα θακήια ζα ηεξκαηίζεη πξψηε. Καζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα 

ζρνιίαδαλ ηφζν ηελ θακήια, αλ είλαη δπλαηή, απφ πνχ είλαη, πφζν θνζηίδεη, φζν θαη 

ηνλ αλαβάηε, αλ θάζεηαη θαιά, απφ πνηα πεξηνρή είλαη θαη παξάιιεια 

παξαθνινπζνχζαλ θαη ζρνιίαδαλ θαη άιινπο ζεαηέο πνπ είραλ έξζεη απφ ηα γχξσ 

ρσξηά γηα λα παξαθνινπζήζνπλ ηνλ αγψλα. Αλ είλαη γλσζηφο ν ηδηνθηήηεο ηεο 

θακήιαο, ζρνιηάδεηαη θαη απηφο κέζα ζην φιν θιίκα. Σα ζρφιηα δελ πεξηνξίδνληαλ 

κφλν κεηαμχ ησλ αηφκσλ πνπ βξίζθνληαλ ζ‟ έλα απηνθίλεην, αιιά θψλαδαλ θαη 

αζηεηεχνληαλ θη απφ απηνθίλεην ζε απηνθίλεην. Με απιά ιφγηα, γηλφηαλ έλα αληξηθφ 

θνπηζνκπνιηφ. ε απηφ ην θνπηζνκπνιηφ νη Zalabieh πνιιέο θνξέο κηινχλ κε 

κεηαθνξέο θαη έκκεηξεο ξήζεηο πνπ είλαη θψδηθεο γλσζηνί κφλν ζε απηνχο. Καηά 

ζπλέπεηα, θάπνηνο πνπ ηνπο αθνχεη, θαηαιαβαίλεη κελ ηη ιέλε, δελ θαηαιαβαίλεη φκσο 

ηη ελλννχλ. Έηζη ην θνπηζνκπνιηφ απηφ, φπσο ιέεη ν Gluckman (1963), παίξλεη ηε 

κνξθή ελφο παηρληδηνχ, πνπ ζπλελψλεη ηα άηνκα ηεο θνηλφηεηαο, ηα δηαθνξνπνηεί κε 

ηνπο θψδηθεο απφ ηνπο Άιινπο εθηφο θαη δηαηεξεί ηελ ελφηεηα ηεο
35

. Έβιεπεο ηελ 

                                                 
35

 Όπσο ιέεη ν Gluckman, ην θνπηζνκπνιηφ είλαη έλα παηρλίδη πνπ παίδεηαη απφ ηα κέιε κηαο 

θνηλσληθήο νκάδαο γηα λα δηαηεξεζεί ε ζπλνρή θαη ε ελφηεηα  ηεο. Όηαλ ηα άηνκα θνπηζνκπνιεχνπλ 

ηφζν γηα ηνπο εληφο φζν θαη γηα ηνπο εθηφο, θάλνπλ εζηθνινγηθέο θξηηηθέο γηα ηελ ζπκπεξηθνξά θαη 
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ραξά ζην πξφζσπν φισλ, ηελ αγάπε γηα ην απέξαλην ηεο εξήκνπ, ηελ απφιαπζε 

απηνχ ηνπ θνπηζνκπνιηνχ θαη ηελ δπζαξέζθεηα πνπ έθεξλε ε ζθέςε φηη ζα γπξίζνπλ 

ζην ρσξηφ φηαλ ηειεηψζεη ν αγψλαο.  

Δπηπιένλ, απηφ ην θπλεγεηφ ησλ jeep έκαζα εθ ησλ πζηέξσλ φηη είρε θαη 

ελεξγεηηθφ ξφιν ζηνλ αγψλα αθνχ παξείρε πξνζηαζία. Μνπ αλέθεξε ν Μ. κηα 

πεξίπησζε φπνπ θάπνηνο πξνζπάζεζε λα αλαθφςεη ηελ ηαρχηεηα θάπνηαο θακήιαο 

γηα λα πξνπνξεπζεί ε δηθή ηνπ. Ζ παξέκβαζε ήηαλ άκεζε απφ ηνπο νπαδνχο ηεο, νη 

νπνίνη αληέδξαζαλ κε βηαηνπξαγίεο ηφζν ζην απηνθίλεην φζν θαη ζηνλ νδεγφ ηνπ. 

Σέηνηνπ είδνπο ζπκπεξηθνξέο, κηθξφηεξεο θιίκαθαο κνπ είραλ δηαθχγεη ηνλ πξψην 

θαηξφ, γηαηί απιά δελ ηηο γλψξηδα. Όια θαίλνληαλ ζαλ παηρλίδη θαη δηαζθέδαζε, αιιά 

ζηελ πνξεία είρα αξρίζεη λα μερσξίδσ ηε ζνβαξφηεηα θάπνησλ αληηδξάζεσλ έλαληη 

ζπκπεξηθνξψλ πνπ θάλνπλ ηα αίκαηα λ‟ αλάβνπλ, αθφκε θη αλ φια απηά έδηλαλ ηελ 

εληχπσζε ελφο δηαζθεδαζηηθνχ παηρληδηνχ γηα φινπο. 

Ζ πεξηγξαθή ηεο ζρέζεο ησλ αλδξψλ κε ηηο θακεινδξνκίεο, δειαδή ηνπο 

παξαζηαηηθνχο απηνχο αγψλεο πνπ επηηεινχληαη γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ελνπνηεηηθήο 

πνιηηηθήο ησλ βεδνπίλσλ κεηαμχ ηνπο, απνηειεί ηελ επηηνκή ησλ επηηειεζηηθψλ 

πξάμεσλ ηνπ αλδξηζκνχ αιιά θαη ηνπ „βεδνπηληζκνχ‟, ζπλδένληαο ηηο ηνπηθέο 

αληηιήςεηο κε ηηο εζληθέο πνιηηηθέο θαη ηηο αλαπαξαζηάζεηο πνπ νδεγνχλ, κεηαμχ 

άιισλ ζηε ζπγθξφηεζε ηνπ αλδξηθνχ ππνθεηκέλνπ. Ζ εζληθή πνιηηηθή ηνπ ηνπξηζκνχ 

ζηελ Ηνξδαλία πξνσζεί ηνλ „βεδνπηληζκφ‟
36

. Ο ηξφπνο πνπ απηέο νη πνιηηηθέο γίλνληαη 

                                                                                                                                            
δηαηεξνχλ ηεο θνηλσληθέο αμίεο ηεο θνηλφηεηαο. Παξάιιεια, ην θνπηζνκπνιηφ είλαη κηα κνξθή 

θνηλσληθνχ ειέγρνπ: δειψλεη ηελ πνιηηηζκηθά απνδεθηή ζπκπεξηθνξά θαη εληζρχεη ηηο αμίεο θαη ηηο 

απαηηήζεηο ηεο θπξίαξρεο. Δίλαη κηα κνξθή „θνηλσληθνχ φπινπ‟ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα 

κέιε κηαο θνηλσληθήο νκάδαο θαηά ησλ άιισλ, εθηφο αιιά θαη εληφο. Έηζη ην θνπηζνκπνιηφ δελ είλαη 

αδξάλεηα ή ηεκπειηά, αιιά έλα ζεκαληηθφ κέζν κε ην νπνίν επηιχνληαη ή νμχλνληαη νη δηαθνξέο, 

δηαηεξνχληαη ή κεηαβηβάδνληαη αμίεο θαη εληζρχεηαη ε ελφηεηα ηεο νκάδαο. Έρεη θνηλσληθέο 

ιεηηνπξγίεο θαη θαλφλεο. Σν δηθαίσκα θνπηζνκπνιηνχ γηα ηνλ/ηνπο άιινπο δελ είλαη απζαίξεην: ην 

άηνκν πξέπεη λα αλήθεη ζε κηα νκάδα πξηλ ηνπ επηηξαπεί λα θνπηζνκπνιεχζεη. 
36

 Ζ ελνηνιφγεζε ηνπ „βεδνπηληζκνχ‟ ηφζν απφ ηελ πιεπξά ησλ αλδξψλ Zalabieh φζν θαη απφ ηελ 

πιεπξά ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο αλαιχεηαη δηεμνδηθά ζε επφκελν θεθάιαην.  
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αληηιεπηέο, απνδεθηέο, ή φρη, απφ ηα ίδηα ηα ελδηαθεξφκελα ππνθείκελα, δειαδή  

ηνπο θαηνίθνπο ηεο εξήκνπ θαζίζηαηαη έλα πνιχ ρξήζηκν πεδίν παξαηήξεζεο γηα ηε 

δηεξεχλπζε ηνπ αλδξηζκνχ. Πξφθεηηαη γηα ζρέζεηο εμνπζίαο ζε επίπεδν 

θξάηνπο/θνηλφηεηαο πνπ γελλά εγεκνληθέο αλαπαξαζηάζεηο θαη αληηζηαζηαθέο 

πξαθηηθέο ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ηα ππνθείκελα πξνζαξκφδνληαη ζηα λέα δεδνκέλα 

αιιά θαη ηα αλαπξνζαξκφδνπλ.  

Καηά ην δηάζηεκα ηεο εξεπλεηηθήο κνπ παξνπζίαο ζηελ πεξηνρή, νη 

θακεινδξνκίεο απνηεινχζαλ ην ζεκείν ηνκήο-ξσγκήο ζηε θαζεκεξηλή ξνπηίλα, 

γεγνλφο πνπ κνπ επέηξεςε λα παξαηεξψ ηνπο ζπλνκηιεηέο κνπ επί ηεο δξάζεο, λα 

δηαπξαγκαηεχνληαη δειαδή ηε ζρέζε ηνπο ηφζν κε ην άιιν θχιν, φζν θαη κε ην 

θξάηνο θαη ηνπο „Άιινπο‟
37

.  

Οη θακεινδξνκίεο είλαη κηα πξαθηηθή πνπ απνηειεί έλα γεγνλφο πνπ 

δηαθνξνπνηεί ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ αλδξψλ, έλα γεγνλφο κέζα ζηελ απιή, ιηηή 

ξνπηίλα ηεο δσήο ηνπο. Γίλνληαη ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ηνπ ρξφλνπ, απφ ην Ννέκβξην 

κέρξη ην Φεβξνπάξην, φηαλ είλαη ε πεξίνδνο αλαπαξαγσγήο γηα ηηο θακήιεο. Σελ 

πεξίνδν απηή νη θακήιεο θαη ηδηαίηεξα ηα αξζεληθά είλαη ζε δηέγεξζε, θαη είλαη ε πην 

θαηάιιειε πεξίνδνο γηα λα απνδψζνπλ ζηνπο αγψλεο. Δίλαη έλα γεγνλφο πνπ 

δεκηνπξγεί θηλεηηθφηεηα θαη ζπγθίλεζε ηφζν ζε απηνχο πνπ έρνπλ θακήιεο, νη νπνίεο 

ζα ηξέμνπλ, φζν θαη ζηνλ ππφινηπν θφζκν πνπ ζα παξαθνινπζήζεη. ηηο 

θακεινδξνκίεο απηέο ιακβάλνπλ κέξνο σο  πξσηαγσληζηέο νη βεδνπίλνη Zalabieh θαη 

νη ππφινηπεο νηθνγέλεηεο ηεο πεξηνρήο, αιιά ζπκκεηέρνπλ θη άηνκα κε ηηο θακήιεο 

ηνπο απφ άιιεο ρψξεο, φπσο ην Κνπβέηη, ην Ηξάθ, θη σο επί ην πιείζηνλ ανπδάξαβεο, 

γηαηί είλαη επθνιφηεξν λα πξνζέιζνπλ κε ηηο θακήιεο ηνπο απφ ηελ γεηηνληθή έξεκν. 

                                                 
37

 Γηα ηελ έλλνηα ηνπ „Αιινπ‟ θαη πψο ηελ ρξεζηκνπνηψ ζε ζρέζε κε κηα ππνθεηκεληθή εκπεηξία ηεο 

έξεπλαο πεδίνπ  έρσ αλαθεξζεί ζην θεθάιαην ηεο ζεσξίαο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο. 
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Ο ρψξνο φπνπ δηεμάγνληαη νη αγψλεο είλαη αξθεηά καθξηά απφ ην ρσξηφ θνληά 

ζηα ζχλνξα κε ηελ ανπδηθή Αξαβία. 

ην παξαπάλσ πιαίζην, εγψ θαη‟ αξρήλ ελδηαθεξφκνπλ λα κάζσ γηα ηηο 

θακήιεο, ηνπο αγψλεο, γηα ηα ρξεκαηηθά έπαζια, γηα ην θχξνο πνπ επηθέξεη κηα λίθε, 

γηα ηε ζρέζε ησλ γπλαηθψλ κε ηηο θακήιεο θαη ηε ζρέζε ησλ θχισλ κ‟ απηφ ην 

„πνιηηηζκηθφ δψν‟. Πξνζπαζνχζα λα δηεξεπλήζσ ηε ζρέζε ηνπ δξψκελνπ κε ηνλ 

ηνπξηζκφ θαη ηελ επξχηεξε θνηλσληθν-νηθνλνκηθή πνιηηηθή παξέκβαζε ηνπ θξάηνπο 

θαη, γεληθά, νηηδήπνηε ζα κπνξνχζε λα κε βνεζήζεη λα θαηαλνήζσ πψο ζπλδέεηαη ν 

αλδξηζκφο κε ην „βεδνπηληζκφ‟. 

Ζ πξψηε εχθνια θαηαλνεηή πιεξνθνξία γηα κέλα ήηαλ ζρεηηθά κε ην 

αγσληζηηθφ κέξνο ησλ θακεινδξνκηψλ. Ο ηδηνθηήηεο ηεο θακήιαο κπνξεί λα 

ζπκκεηέρεη ζηνλ αγψλα απιά κε ηελ θακήια ηνπ έρνληαο άιινλ αλαβάηε ή λα 

ζπκκεηέρεη αγσληδφκελνο παξάιιεια θη σο αλαβάηεο. Απαηηείηαη λα είλαη ζρεηηθά 

κηθξφζσκνο θη ειαθξχο, φπσο ζπκβαίλεη θαη ζηηο ηππνδξνκίεο. Γηαπίζησζα κεηά απφ 

εξσηήζεηο πνπ έθαλα ζπλέρεηα, φηη εηδηθά νη ανπδάξαβεο, νη νπνίνη επελδχνπλ 

πνιιά ρξήκαηα ζηηο  αγσληζηηθέο θακήιεο, ηηο νπνίεο εθηξέθνπλ θαη δεπγαξψλνπλ γη‟ 

απηφ ην ζθνπφ, έρνπλ δηθνχο ηνπο αλαβάηεο γηα ηνλ απιφ ιφγν φηη νη ίδηνη ηνπο είλαη 

θάπνηαο πεξαζκέλεο ειηθίαο γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζε αγψλεο θη αλαινγηθά έρνπλ 

θάπνηα πιενλάδνληα θηιά, αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο γηα λα αγσληζηνχλ κε θακήια. 

Δπηπιένλ, ε θνηλσληθή ηνπο ζέζε – νη πεξηζζφηεξνη είλαη επηρεηξεκαηίεο κε πνιιά 

ιεθηά, ή θαηέρνπλ θάπνηα άιιε ζέζε ζην δεκφζην ηνκέα - δελ ηνπο επηηξέπεη λα 

αγσλίδνληαη. Έηζη θξνληίδνπλ λα βξίζθνπλ θαινχο αλαβάηεο. ηελ πεξίπησζε φπνπ ν 

αλαβάηεο είλαη θαη ηδηνθηήηεο, ηα πξάγκαηα δηαθέξνπλ ιηγάθη. Γελ ππάξρεη ε 

απνθέξνπζα πςειά θέξδε αιιά θαη θνηλσληθφ θχξνο επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, 

ε νπνία ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε δεκηνπξγεί ηελ ππαιιειηθή ζρέζε ηνπ αλαβάηε κε 
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ηνλ εξγνδφηε ηνπ, θη έηζη ην άηνκν ηαπηίδεηαη άκεζα κε ηελ θακήια ηνπ ζηνλ 

αγσληζηηθφ ρψξν. Καη ζηηο δχν φκσο πεξηπηψζεηο ε ζπγθίλεζε είλαη ε ίδηα. Έληνλε, 

απνθαιππηηθή αγσλία θαη επηζπκία γηα λίθε. 

Οη αγψλεο έρνπλ δηαβαζκίζεηο. Άιινη είλαη κεγάιεο ζεκαζίαο κε επξεία 

ζπκκεηνρή θαη κεγάιν ρξεκαηηθφ έπαζιν θη άιινη κηθξφηεξεο κε κηθξφηεξν 

ρξεκαηηθφ έπαζιν. 

Οη πιεξνθνξίεο γηα ηηο θακεινδξνκίεο ειήθζεζαλ ζηαδηαθά. Παξεπξέζεθα 

ζε αξθεηνχο αγψλεο θαηά ηελ παξακνλή κνπ εθεί, γεγνλφο πνπ κνπ έδσζε ηε 

δπλαηφηεηα λα αξρίζσ λα θαηαιαβαίλσ ηε ζεκαζία ηεο δηαθνξάο απφ αγψλα ζε 

αγψλα. 

Απηφ πνπ είρε φκσο ελδηαθέξνλ ηφζν γηα κέλα ζαλ άηνκν πνπ εξρφκνπλ απφ 

έλα εληειψο δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν φζν θαη ζαλ εξεπλήηξηα, ήηαλ νη 

πξαθηηθέο ζπιινγήο ρξεκάησλ γηα ην έπαζιν ησλ εηηεκέλσλ θακειψλ, ησλ ληθεηψλ  

κεηά ηνπο ηξεηο πξψηνπο ληθεηέο. Υξεηάζηεθαλ πνιιέο ζπδεηήζεηο, κε δηάθνξα άηνκα 

γηα λα θαηαιάβσ ηελ δηαδηθαζία θαη ην πλεχκα ηνπ παηρληδηνχ. 

Θα κπνξνχζε λα ππνζέζεη θάπνηνο φηη νη θακεινδξνκίεο έρνπλ ηε κνξθή πνπ 

έρεη έλαο αγψλαο ν νπνίνο δηεμάγεηαη ζε έλα γήπεδν, φπνπ νη ζεαηέο πεγαίλνπλ ζηνλ 

ρψξν δηεμαγσγήο, πιεξψλνπλ έλα εηζηηήξην γηα λα παξαθνινπζήζνπλ θαη θάπνηνο 

θνξέαο, ηδησηηθφο ε δεκφζηνο νξίδεη ην έπαζιν, ρξεκαηηθφ ή ζπκβνιηθφ πνπ ζα δνζεί 

ζηνλ ληθεηή ή ζηελ ληθήηξηα νκάδα. Σα έζνδα δε απφ ηνλ αγψλα πεγαίλνπλ γεληθά 

ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο πνπ έρνπλ επηρεηξεκαηηθή ζρέζε. Αλ ηειηθά βιέπακε ηηο 

θακεινδξνκίεο ππφ απηφ ην πξίζκα, δελ ζα δηέθεξαλ απφ ηελ εκπνξεπκαηνπνηεηηθή 

θαη αληαγσληζηηθή-δηαζπαζηηθή, θαηά ηε γλψκε κνπ, λννηξνπία πνπ ραξαθηεξίδεη 

ηνπο πεξηζζφηεξνπο, επθφισο ελλννχκελνπο, αγψλεο αλά ηνλ θφζκν. Δδψ φκσο 

θαίλεηαη φηη ηα πξάγκαηα δηαθέξνπλ.  
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Αο ηα πάξνπκε πξψηα „απφ ηα θάησ‟, δειαδή απφ ηε κεξηά ησλ ζεαηψλ θαη 

ησλ εηηεκέλσλ κε ηηο εηηεκέλεο θακήιεο. Οη ζεαηέο, νη νπνίνη είλαη νη θάηνηθνη ηνπ 

ρσξηνχ ηνπ Wadi Rum ή θαη ησλ γχξσ ρσξηψλ πνπ πεξηβάιινπλ ηελ έξεκν, 

πιεξψλνπλ θάπνην αληίηηκν γηα λα παξαθνινπζήζνπλ ηνπο αγψλεο ην νπνίν έρεη ηε 

κνξθή εηζηηεξίνπ, κε ηε δηαθνξά φηη εδψ δελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλν αληίηηκν. Ο 

θαζέλαο βάδεη  φ,ηη έρεη, φζα δηαζέηεη. Σα πνζά κπνξεί λα είλαη επηειή, αιιά ν 

ζθνπφο ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ ρξεκάησλ είλαη θαηά ηε γλψκε κνπ απηφ πνπ θάλεη 

ηελ πξνζθνξά ζεκαίλνπζα θαη, ηειηθά, ηε δηαθνξά.  

Ζ ρξεκαηηθή ακνηβή γηα ηνπο ηξεηο πξψηνπο ληθεηέο, ε νπνία ζπγθεληξψλεηαη 

απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ θακήισλ πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζηνλ αγψλα είλαη έλα 

ρξεκαηηθφ πνζφ κεγάιν θαη ε ζπκθσλία γίλεηαη κεηαμχ ησλ ηδηνθηεηψλ νη νπνίνη 

εθηξέθνπλ θαη δεπγαξψλνπλ θακήιεο γη‟ απηέο ηηο ζηηγκέο. Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ν 

αξρηθφο ζθνπφο είλαη κφλν ην νηθνλνκηθφ φθεινο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνλ 

αγψλα. Ζ νπζία είλαη ν αγψλαο θαη ε θακήια. Σα ρξήκαηα φκσο πνπ 

ζπγθεληξψλνληαη απφ „ηα θάησ‟, δειαδή απφ ηνπο ζεαηέο, καδεχνληαη θαη 

κνηξάδνληαη κεηά ηζφηηκα ζ‟ φινπο ηνπο ππφινηπνπο ζπκκεηέρνληεο, δειαδή ζηηο 

αγσληδφκελεο θακήιεο, κε άιια ιφγηα ζηηο εηηεκέλεο. Ο Ε. κνπ αηηηνιφγεζε απηή ηελ 

πξάμε σο εμήο: «Σν λα θεξδίζεη κηα θακήια ζηνπο αγψλεο βεβαίσο είλαη ζεκαληηθφ, 

γηαηί ν ηδηνθηήηεο απνθηά θήκε κεηαμχ ησλ Βεδνπίλσλ γηα ηελ θακήια ή ηηο θακήιεο 

ηνπ ηηο νπνίεο αγνξάδεη, εθηξέθεη, δεπγαξψλεη, γηα πνιιά ρξφληα. Μηα θακήια θαιή 

αμίδεη πνιιά ιεθηά, θη αλάινγα ηνλ αγψλα πξέπεη λα πάξεη θαη ην έπαζιν. Αιιά 

ππάξρνπλ θαη νη άιινη, νη ιηγφηεξν επθαηάζηαηνη άλζξσπνη πνπ ζέινπλ λα ιάβνπλ 

κέξνο ζηηο θακεινδξνκίεο. Δμ άιινπ φια γίλνληαη „απφ καο‟ „γηα καο‟. Γη‟ απηφ θαη 

φινη νη Βεδνπίλνη ηνπ Rum, αιιά θαη γεληθφηεξα ησλ γχξσ πεξηνρψλ, ζηεξίδνπκε 

ηέηνηα πξάγκαηα». Καη ζπλέρηζε: «Φπζηθά ηέηνηεο γελλαηφδσξεο πξάμεηο κφλν εκείο 
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νη Βεδνπίλνη ηηο θάλνπκε, γηαηί ππνζηεξίδνπκε ν έλαο ηνλ άιινλ, εμ άιινπ είκαζηε 

άληξεο πξαγκαηηθνί, φρη soft - καιαθνί (εδψ ρξεζηκνπνίεζε ηα Αγγιηθά γηα λα 

ηνλίζεη ην λφεκα πνπ ήζειε λα δψζεη ζηε ιέμε ππνζέησ γηα λα θαηαιάβσ εγψ 

θαιχηεξα) ζαλ θη απηνχο ηνπο δηθνχο ζαο, ηνπο Δπξσπαίνπο». 

Μνπ έθαλε κεγάιε εληχπσζε ην γεγνλφο φηη ζπγθεληξψζεθαλ ρξήκαηα γηα 

ηνπο εηηεκέλνπο, θαη ρσξίο λα έρεη νξηζηεί θάπνηα ειάρηζηε θαηαβνιή εθ κέξνπο ησλ 

δνηψλ. Σν πνζφ πνπ ήηαλ δηαηεζεηκέλνο λα βάιεη ν θαζέλαο, ηνχο ήηαλ αδηάθνξν, 

γηαηί ε νπζία δελ επηθεληξσλφηαλ ζην πνζφ φζν ζηελ πξάμε ζπκκεηνρήο, ζπλέλσζεο, 

ζπζπείξσζεο ησλ αηφκσλ θάησ απφ κηα θνηλή ηαπηφηεηα: απηή ηνπ „βεδνπηληζκνχ‟, 

θη επηπιένλ, θάησ απφ ηελ δηθή ηνπο ελλνηνιφγεζε ηνπ αλδξηζκνχ, πνπ ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε έρεη λα θάλεη αθελφο κε ηε γελλαηνδσξία, ρσξίο λα 

δηαθξίλεηαη πνηνο βάδεη, πφζα, αθεηέξνπ κε ηελ απνθπγή δηάθξηζεο ηζρπξνχ/ληθεηή  

θαη αζζελνχο/ εηηεκέλνπ. 

Ο αλδξηζκφο ινηπφλ εδψ έρεη λα θάλεη κε κηα πξνζθνξά, ε νπνία δελ έρεη ηε 

κνξθή ηεο ειεεκνζχλεο αιιά ηε κνξθή κηαο πξάμεο γελλαηνδσξίαο πνπ αλαδεηθλχεη 

θαη εληζρχεη κηα ηδηαίηεξε πξνζσπηθφηεηα, πνπ ηείλεη λα δηαθνξνπνηεί ηνπο άλδξεο σο 

„άλδξεο‟. «Οη θακεινδξνκίεο δελ είλαη απιά έλα ζέακα πνπ παξαθνινπζνχκε έηζη γηα 

λα πεξάζεη ε ψξα καο» ιέεη ν F. «Με ηνπο αγψλεο είκαζηε φινη εδψ, παξφληεο, είλαη 

δηθνί καο (ελλνεί ηνπο αγψλεο), είλαη ε ππεξεθάλεηα καο, είλαη ν ρψξνο καο θαη 

θαλέλαο δελ κπνξεί λα ην αιιάμεη απηφ» ζπκπιεξψλεη. Παξεκβαίλεη ν Α. θαη ιέεη: 

«Δκείο είκαζηε νη αθέληεο ηεο εξήκνπ, αλήθνπκε εδψ, ηελ γλσξίδνπκε θαιχηεξα απφ 

φινπο, είλαη δηθή καο». 

Έηζη δηαπίζησλα φιν θαη πεξηζζφηεξν κέξα κε ηε κέξα φηη θακήια-έξεκνο-

βεδνπίλνη-αλδξηζκφο ηαπηίδνληαη ζπγθξνηψληαο ην ηδίσκα ηνπ αλδξηζκνχ ζηελ 

πεξηνρή. 
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ην ζεκείν απηφ ζεσξψ ζθφπηκν λα γίλεη κηα αληηπαξαβνιή ησλ 

θακεινδξνκηψλ ηνπ Rum κε ηηο θνθνξνκαρίεο ηνπ Μπαιί, πνπ πεξηγξάθεη ν  Clifford 

Geertz, σο „βαζχ παηρλίδη‟. (Geertz, 2003). Κνηλά ζεκεία θαη ησλ δχν είλαη νη αγψλεο, 

ελψ θαη ηα δχν αληηιακβάλνληαη ην ξερφ θαη ην βαζχ παηρλίδη. 

ηηο θνθνξνκαρίεο θαηλνκεληθά αγσλίδνληαη θφθνξεο, αιιά ζηελ νπζία 

αγσλίδνληαη άλδξεο, ζπγγελεηαθέο νκάδεο, νηθνγέλεηεο, ρσξηά, ηάμεηο. Ζ θνθνξνκαρία 

είλαη κηα πξνζνκνίσζε ηεο θνηλσληθήο κήηξαο. Ο Geertz αλαθέξεη φηη „απηφ πνπ 

θαζηζηά ηε κπαιηλέδηθε θνθνξνκαρία βαζηά δελ είλαη ην ρξήκα θαζαπηφ, αιιά απηφ 

πνπ ην ρξήκα-φζν πεξηζζφηεξν είλαη ηφζν θαιχηεξν-κπνξεί λα θάλεη: ηε κεηάζηαζε 

ηεο κπαιηλέδηθεο θνηλσληθήο ηεξαξρίαο ζην ζψκα ηεο θνθνξνκαρίαο. Φπρνινγηθά 

είλαη κηα αηζψπεηα αλαπαξάζηαζε ηνπ ηδεψδνπο/δαηκνληθνχ, κάιινλ λαξθηζζηζηηθνχ 

αλδξηθνχ εαπηνχ, θνηλσληνινγηθά κηα εμίζνπ αηζψπεηα αλαπαξάζηαζε ησλ 

πεξίπινθσλ πεδίσλ έληαζεο πνπ δεκηνπξγεί ε ειεγρφκελε, ππφθσθα ηειεηνπξγηθή, 

έληνλα σζηφζν βησκέλε αιιειφδξαζε απηψλ ησλ εαπηψλ ζην πιαίζην ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο‟.   

ηηο θακεινδξνκίεο αγσλίδνληαη κελ θακήιεο, αιιά δελ αγσλίδνληαη νη 

άλδξεο ηνπ ρσξηνχ κεηαμχ ηνπο. Αγσλίδνληαη θαηά „άιισλ αλδξψλ‟, μέλσλ, 

απξνζδηφξηζησλ, έμσ απφ απηνχο. Αληηζέησο ε ηειεηνπξγία ηνπ αγψλα ζπζπεηξψλεη 

ηα άηνκα θαηά ησλ εμσηεξηθψλ απεηιψλ εμ αηηίαο ησλ νπνίσλ κπνξεί λα δηαθπβεχεηαη 

ε ππφζηαζε ησλ αλδξψλ σο ζσκαηνθχιαθεο ηεο βεδνπίληθεο πνιηηηζκηθήο 

εζνινγηθήο θιεξνλνκηάο. ηηο θνθνξνκαρίεο ππάξρεη έλαο ληθεηήο θφθνξαο, ζηηο 

θακεινδξνκίεο φιεο νη θακήιεο παίξλνπλ ακνηβή κε ηηο ηξεηο πξψηεο λα ακνίβνληαη 

κε ην θαζηεξσκέλν ρξεκαηηθφ έπαζιν, ελψ νη ππφινηπεο κε ην πνζφ πνπ έρεη καδεπηεί 

απφ ηνπο ζεαηέο. ηηο θνθνξνκαρίεο ππάξρνπλ ηζφπνζα θαη αληζφπνζα ζηνηρήκαηα, 

ζηηο θακεινδξνκίεο ππάξρεη ε ηειηθή ακνηβή. Σα δχν απηά δηαθέξνπλ νπζηαζηηθά θαη 
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θαηά ζπλέπεηα θαη ζηνλ ηξφπν πνπ ηα ελλνηνινγνχλ ηα ελδηαθεξφκελα ππνθείκελα.  

ηηο θνθνξνκαρίεο ηα ζηνηρήκαηα, εηδηθά ην πξψην θαη ην κεγαιχηεξν, 

ζπγθεληξψλεηαη εθείλε ηε ζηηγκή παξνπζία δηαηηεηή θη άιισλ αηφκσλ, ψζηε λα 

απνθεπρζνχλ αλέληηκεο πξάμεηο, ζηηο θακεινδξνκίεο ην πνζφ ή ε ακνηβή γηα ηνπο 

πξψηνπο ηξεηο ληθεηέο δελ ζπιιέγεηαη ζην ρψξν δηεμαγσγήο ηνπ αγψλα απφ ηνπο 

αγσληδφκελνπο. ηηο θνθνξνκαρίεο ππάξρεη εηηεκέλνο θφθνξαο θαη εηηεκέλνο 

ηδηνθηήηεο, ζηηο θακεινδξνκίεο δελ ππάξρεη εηηεκέλνο, αληηζέησο, ζπιιέγεηαη 

ρξεκαηηθφ έπαζιν απφ ηνπο ζεαηέο γεληθά θαη αφξηζηα, ρσξίο λα ζηνρεχεη ζε θάπνηα 

θακήια θαη ρσξίο λα έρεη νξηζηεί ζπγθεθξηκέλν πνζφ θαη δηαλέκεηαη ζε φινπο πνπ 

έιαβαλ κέξνο θαη δελ λίθεζαλ. Τπάξρεη ληθεηήο, αιιά φρη εηηεκέλνο. ηηο 

θνθνξνκαρίεο ππάξρεη ζηεκέλν παηρλίδη ζηελ πεξηθέξεηα, ζηηο θακεινδξνκίεο 

ππάξρεη εληηκφηεηα γεληθψο. ηηο θνθνξνκαρίεο ππάξρνπλ θαλφλεο πνιινί θαη 

απζηεξνί πνπ νξίδνπλ ηα ζηνηρήκαηα, ζηηο θακεινδξνκίεο δελ ππάξρεη αλαγθαηφηεηα 

θαλφλσλ, φια είλαη απιά θαη ιηηά. ηηο θνθνξνκαρίεο δελ ππάξρεη ζεβαζκφο ζην δψν, 

ηα θνθηεξά ζπηξνχληα αγσλίδνληαη κέρξη ηειηθήο πηψζεο θαη ηζνπέδσζεο 

θπξηνιεθηηθά γηα ην δψν θαη ζπκβνιηθά γηα ηνλ ηδηνθηήηε. ηηο θακεινδξνκίεο ε 

θακήια είλαη ζεβαζηή, είλαη ην πνιηηηζκηθφ δψν ην νπνίν ηνπο αληηπξνζσπεχεη θαη 

ηνπο εμππεξεηεί ζηηο ζπλζήθεο ηεο εξήκνπ θαη εθηηκάηαη πνιχ γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ. 

Ο θφθνξαο ηαπηίδεηαη κε ηνλ άλδξα θαη θπξηνιεθηηθά θαη ζπκβνιηθά.  

ηηο θνθνξνκαρίεο ε γπλαίθα απνπζηάδεη φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ 

θακεινδξνκηψλ. Με άιια ιφγηα θαη ηα δχν δξψκελα ζπκβαίλνπλ αλάκεζα ζε άλδξεο, 

γηα άλδξεο θαη απνθιείνπλ ξεηά θαη νινθιεξσηηθά ην άιιν θχιν κε κηθξή εμαίξεζε 

ηηο θακεινδξνκίεο, φπνπ νη γπλαίθεο θαη ηα κηθξά θνξίηζηα κπνξνχλ λα 

παξαθνινπζνχλ απφ καθξηά, κέζα απφ ην απηνθίλεην, ρσξίο λα εκβαζχλνπλ ζην φιν 

πλεχκα ηνπ αγψλα. Αιιά ελψ ζηηο θνθνξνκαρίεο δηαθπβεχεηαη ζπκβνιηθά ε 
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ππφιεςε, ε ηηκή, ε αμηνπξέπεηα θαη ν ζεβαζκφο ησλ Μπαιηλέδσλ αλδξψλ αηνκηθά ή 

θαηά ηάμεηο θαη ζπγγελεηαθέο νκάδεο, ζηηο θακεινδξνκίεο δελ δηαθπβεχεηαη ηίπνηα, ή 

ηνπιάρηζηνλ επηδηψθεηαη λα κελ δηαθπβεχεηαη, αληηζέησο ελδπλακψλεηαη ν αλδξηζκφο 

ζπιινγηθά, ππφ κηα επξχηεξε ηδηφηεηα απηή ηνπ βεδνπηληζκνχ. Ζ δηαθχβεπζε ππάξρεη 

φηαλ ππάξρεη εηηεκέλνο φπσο ζηηο θνθνξνκαρίεο, ζηηο θακεινδξνκίεο δελ ππάξρεη 

εηηεκέλνο, φινη ζην ηέινο είλαη ληθεηέο. Ζ δηαθνξά ηνπ ληθεηή επέξρεηαη κφλν κε ηε 

ζέζε ηεο θακήιαο ζηνλ αγψλα θαη θαηά ζπλέπεηα ζην  ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ παίξλεη 

σο έπαζιν θαη ζηακαηάεη, θαηά κηα έλλνηα, εθεί. Σν θχξνο ηνπ ηδηνθηήηε βεβαίσο θαη 

εληζρχεηαη, δηφηη ε εθηξνθή θαη ε αλαπαξαγσγή αγσληζηηθψλ θακήισλ είλαη ζνβαξή 

θαη αθξηβή ππφζεζε, αιιά φινη είλαη ηζάμηνη πνιηηηζκηθά πξηλ θαηά ηε δηάξθεηα θαη 

κεηά ησλ θακεινδξνκηψλ.  

H έλλνηα ηνπ „βεδνπηληζκνχ‟ ινηπφλ είλαη αδηαρψξηζηε απφ ηελ έλλνηα ηνπ 

αλδξηζκνχ ζηνπο θαηνίθνπο ηνπ Wadi Rum. Οη δχν έλλνηεο αιιεινηξνθνδνηνχληαη. 

Ζ γελλαηνδσξία ζηελ πεξίπησζε ησλ θακεινδξνκηψλ πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ άλδξα, 

ηαπηίδεηαη κε κηα γεληθφηεξε ηαπηφηεηα πνπ πηνζεηνχλ ηα ππνθείκελα. Ζ πξάμε απηή 

ηεο γελλαηνδσξίαο, ζηελ πεξίπησζε ησλ Zalabieh θαίλεηαη φηη παίξλεη λφεκα θάησ 

απφ ηε δηάθξηζε ηνπ βεδνπίλνπ θαη φρη ηνπ Άξαβα. Σν λα είζαη βεδνπίλνο 

πξσηαξρηθά ζεκαίλεη λα είζαη άλδξαο. „Άλδξαο‟ ζεκαίλεη πξσηαξρηθά λα 

ζπκπαξίζηαζαη ζηνπο άιινπο νκφθπινπο ζνπ, ηεο θπιήο ζνπ θαη ηεο εξήκνπ. 

Έγηλα κάξηπξαο πνιιψλ θηινληθηψλ θαηά ηελ παξακνλή κνπ εθεί θαη δελ 

κπνξνχζα λα θαηαιάβσ πνχ βξίζθνληαη ηα φξηα ηεο αιιεινβνήζεηαο θαη ηεο 

ζπκπαξάζηαζεο κεηαμχ απηψλ ησλ αλδξψλ. Γηαθσλνχζαλ έληνλα ζε πνιιά ζέκαηα, 

φηαλ κάισλαλ ηα παηδηά ηνπο ζην ζρνιείν (ζπαλίσο βέβαηα, αιιά ζπλέβαηλε) ην ζέκα 

κεξηθέο θνξέο έπαηξλε δηάζηαζε ζηνπο κεγάινπο (πάληα ελλνψ ηνπο άλδξεο), ν έλαο 

εμέθξαδε ηελ αληηπάζεηά ηνπ γηα ηνλ άιιν ζε κέλα θαη ηεθκεξίσλε θαη ηελ άπνςε 
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ηνπ, αληαγσλίδνληαλ κεηαμχ ηνπο γηα ηνπο ηνπξίζηεο αιιά σο δηα καγείαο μαθληθά 

ηνπο έβιεπεο λα ζπλελψλνληαη θάησ απφ έλαλ θνηλφ ζθνπφ, θάησ απφ κηα θνηλή  

εμσηεξηθή απεηιή. 

Ρψηεζα κηα κέξα ηνλ H.: «Καιά, εζχ ηφζα θαη ηφζα έιεγεο γηα ηνλ Ε. θαη 

ηψξα ζα παο ζην γεχκα πνπ θάλεη;». «Ση ζεκαζία έρεη απηφ; Δδψ ππάξρνπλ ζέκαηα 

θαη πξνβιήκαηα πνπ πξέπεη λα ιπζνχλ θαη είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο γηα καο, γηα ην 

ρσξηφ, εκείο είκαζηε βεδνπίλνη θαη αιιεινυπνζηεξηδφκαζηε, εμ‟ άιινπ έηζη πξέπεη 

λα είλαη θαη ν ζσζηφο άλδξαο» κνπ απάληεζε.  

Δδψ θαηά ηε γλψκε κνπ δηαθαίλεηαη θαη ε άιιε πηπρή ηνπ αλδξηζκνχ: Ζ 

αλσηεξφηεηα ηεο πξάμεο ηνπο λα παξακεξίζνπλ ηηο πξνζσπηθέο εκπάζεηεο πξνο 

φθεινο ηεο θνηλφηεηαο. Καη απηφ είλαη πνπ θάλεη ηε „δηαθνξά‟ κεηαμχ ησλ αλδξψλ 

ηνπ W.R θαη ησλ „άιισλ‟ θαηά ηελ άπνςή ηνπο (ελλννχλ εδψ ηνπο άλδξεο „εθηφο‟ 

ρσξίο λα δηεπθξηλίδνπλ θάζε θνξά πνηνπο ελλννχλ). 

ε φιεο ηηο θακεινδξνκίεο πνπ παξαθνινπζνχζα, ήκνπλ εγψ κε φινπο ηνπο 

άλδξεο ηεο πεξηνρήο, θη απηφ γηαηί ε παξαθνινχζεζε ησλ θακεινδξνκηψλ είλαη 

απαγνξεπηηθή γηα ηηο γπλαίθεο, θαζψο θαη ε βφιηα κε ηελ θακήια. Ήηαλ έλα πεξίεξγν 

ζπλαίζζεκα θάζε θνξά πνπ αηζζαλφκνπλ κφλε κνπ, κηα γπλαίθα ζηελ έξεκν, αιιά 

έηζη έπξεπε λα γίλεη. Γπλαίθεο, γεληθψο, δελ παξαθνινπζνχλ ηνπο αγψλεο. Ζ 

δηαζθέδαζε πνπ έρεη λα θάλεη ηφζν κε ηελ φιε δηαδηθαζία ηνπ αγψλα φζν θαη κε ηελ 

απιή βφιηα ζηελ έξεκν κε ηελ θακήια, είλαη πξνλφκην ησλ αλδξψλ. παλίσο έβιεπεο 

θάπνηα απηνθίλεηα πνπ ήηαλ φιε ε νηθνγέλεηα κέζα. Αθφκε θαη ζ‟ απηήλ ηελ 

πεξίπησζε, ε νηθνγέλεηα παξακέλεη ζην απηνθίλεην, δε βγαίλεη έμσ νχηε ζηνλ 

ηεξκαηηζκφ. Έηζη θάπνηα θνξά πνπ απνιάκβαλα ζε φιε ηεο ηελ έθηαζε ηελ 

δηαζθέδαζε ησλ αλδξψλ, παξαηήξεζα θάπνπ καθξηά έλα απηνθίλεην κ‟ φιε ηελ 

νηθνγέλεηα κέζα. Σν απηνθίλεην φκσο απηφ δελ ζπκκεηείρε ζην θιαζηθφ θπλεγεηφ, 
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ζην θιαζηθφ θνπηζνκπνιηφ θαη ζηε θξελίηηδα ηνπ αγψλα κέζα ζηε ζθφλε ηεο 

εξήκνπ. Παξαθνινπζνχζε απφ καθξηά θαη αλαξσηηφκνπλ ηη απνιάκβαλε απ‟ φιε 

απηή ηελ δηαδηθαζία. Απιά ε ππφινηπε νηθνγέλεηα, δειαδή ε γπλαίθα θαη ηα παηδηά, 

γλψξηδαλ απηφ πνπ ιέγεηαη θακεινδξνκίεο ρσξίο λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγεηηθά ζην 

παηρλίδη. Οη γπλαίθεο πνπ δηέθξηλα απφ καθξηά κέζα ζην απηνθίλεην, απιψο 

παξαθνινπζνχζαλ απφ „καθξηά‟. 

ηηο 29/9/2000, παγθφζκηα εκέξα ηνπξηζκνχ  έγηλε έλαο κηθξφο αγψλαο ζηελ 

είζνδν ηνπ ρσξηνχ, ηελ δηνξγάλσζε ηνπ νπνίνπ ηελ είρε αλαιάβεη ην ρσξηφ. Γελ είρε 

ηνλ ραξαθηήξα πνπ είραλ νη θιαζηθέο θακεινδξνκίεο ζηελ έξεκν αιιά ήηαλ θη απηφο 

έλαο αγψλαο. Δίραλ ζηεζεί θαηά κήθνο ηέληεο ζε ζρήκα Π, φπνπ ζηελ θεληξηθή θαη 

κεγαιχηεξε θάζηζαλ νη επίζεκνη απφ άιιεο πεξηνρέο ηεο Ηνξδαλίαο, κε βεδνπίλνη, 

αμησκαηνχρνη, ζηξαηησηηθνί ή αλψηεξνη ππάιιεινη ηεο θξαηηθήο κεραλήο θαη ζηηο 

δηπιαλέο νη θάηνηθνη ηνπ ρσξηνχ. Τπήξραλ ιηγνζηέο γπλαίθεο απφ άιια κέξε, ζχδπγνη 

αμησκαηνχρσλ θαιεζκέλσλ. Δγψ πεξηθεξφκνπλ γχξσ-γχξσ θαη μαθληθά δηέθξηλα 

ζηινπέηεο πίζσ απφ έλαλ κηθξφ ακκφινθν, θάπνπ καθξηά ζε κηα απφζηαζε πεξίπνπ 

300κ. απφ ηνλ ρψξν δηεμαγσγήο. Ήηαλ, αλ φρη φιεο, αξθεηέο γπλαίθεο ηνπ ρσξηνχ πνπ 

είραλ καδεπηεί γηα λα παξαθνινπζήζνπλ ηηο θακεινδξνκίεο, ρσξίο λα γίλνπλ 

εκθαλψο νξαηέο. Μηθξέο θαη κεγάιεο παξαθνινπζνχζαλ δεηιά ηνπο αγψλεο. Μηαο θαη 

πεξηθεξφκνπλ γχξσ γχξσ, πιεζίαζα θη εγψ θαη ξψηεζα γηαηί δελ έξρνληαη πην θάησ. 

«Θα ζέιακε λα είκαζηε θη εκείο εθεί αιιά λα δελ γίλεηαη» είπαλ κε δπζαξέζθεηα. 

«Εειεχνπκε απηέο ηηο γπλαίθεο πνπ βξίζθνληαη εθεί καδί κε φινπο θαη 

παξαθνινπζνχλ ηηο θακεινδξνκίεο, απηέο είλαη πην ηπρεξέο απφ καο, αιιά αο είλαη, θη 

απηφ πνπ έρνπκε εκείο θηάλεη, ηη λα θάλνπκε…». ηελ εξψηεζε κνπ αλ έρνπλ αλέβεη 

πνηέ θακήια απάληεζαλ κε δεδνκέλε ηελ βεβαηφηεηα: «Όρη βέβαηα, είλαη ακαξηία 

(haram) γηα ηηο γπλαίθεο».  Έηζη, νη γπλαίθεο-ζχδπγνη ησλ μέλσλ θαιεζκέλσλ, 
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εκκέζσο πιελ ζαθψο θηλεηνπνίεζαλ ηνλ θαιψο ελλννχκελν θζφλν ησλ γπλαηθψλ ηνπ 

Rum πνπ παξαθνινπζνχζαλ απφ καθξηά. Κάπνηα ζηηγκή ήξζε θαη ην ζρνιείν ησλ 

θνξηηζηψλ θαη θάζηζε ζε κηα απφ ηηο δεμηέο ηέληεο αιιά αξθεηά καθξηά. Σφζν πνπ 

ήηαλ ακθίβνιν αλ έβιεπαλ ηίπνηα απφ εθεί θαη έθπγαλ κφιηο ηειείσζε ν αγψλαο. Σα 

αγφξηα αληίζεηα δελ ρξεηάζηεθαλ ην ζρνιείν γηα λα έξζνπλ. Έηζη θη αιιηψο είραλ ην 

δηθαίσκα λα παξαθνινπζήζνπλ θαη παξέκεηλαλ θαη ζηελ γηνξηή. Μφιηο ηειείσζε ν 

αγψλαο νη γπλαίθεο απνηξαβήρηεθαλ γξήγνξα, ζαξξείο θαη ηηο θπλεγνχζε θάπνηνο, 

γηαηί κεηά αθνινχζεζε γιέληη κε ηξαγνχδηα παξαδνζηαθά βεδνπίληθα θαη κε θαη 

θαγεηφ φπνπ ζπκκεηείραλ κφλν νη άλδξεο. Καηά θάπνην ηξφπν ε γηνξηή θαηλφηαλ λα 

είρε γίλεη γηα λα δηαζθεδάζνπλ νη άληξεο ηνπ Rum νη νπνίνη πξαγκαηηθά ηελ 

απφιαπζαλ.  

Σελ επφκελε κέξα επηζθέθηεθα ηελ Fatma, ε νπνία είρε κείλεη ζπίηη θαη δελ 

είρε παξαθνινπζήζεη ηνλ αγψλα απφ ηνλ ιφθν. Με ξψηεζε αλ ππήξραλ άιιεο μέλεο 

γπλαίθεο ζηε γηνξηή θαη ραξαθηήξηζε ηελ λννηξνπία ηνπ Rum «ειίζηα» γηα ην 

γεγνλφο ηεο απαγφξεπζεο παξαθνινχζεζεο ηεο γηνξηήο. (Ζ F. ήηαλ απφ άιιν ρσξηφ 

θαη γεληθψο δελ έθαλε παξέα κε ηηο γπλαίθεο ηνπ ρσξηνχ γηαηί ηηο ζεσξνχζε 

θαζπζηεξεκέλεο. Ζ ίδηα ήηαλ δαζθάια θαη δίδαζθε ζην ζρνιείν ηνπ ρσξηνχ). Έλα 

κηθξφ θνξηηζάθη, ην νπνίν έηπρε λα επηζθεθηεί κε ηελ κεηέξα ηεο ηελ F. ηελ ψξα πνπ 

βξηζθφκνπλ θη εγψ εθεί, αθνχγνληαο ηε ζπδήηεζε πξφζζεζε: «Ο αδειθφο κνπ, αλ θαη 

κηθξφηεξνο, κπνξεί λα πάεη βφιηα κε ηελ θακήια ελψ εγψ φρη». ηελ εξψηεζή κνπ δε 

αλ ζα ήζειε, δελ ζέιεζε λα απαληήζεη. Γελ ρξεηάζηεθε φκσο ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα 

απφ εκέλα λα θαηαιάβσ φηη ππήξρε κηα έληνλε επηζπκία γηα θάπνηα πξάγκαηα 

απαγνξεπηηθά, αιιά απηφ πνιιέο θνξέο δελ εθθξαδφηαλ κε ιφγηα, ζαξξείο θαη ήηαλ 

απαγνξεπηηθφο αθφκε θαη ν ιφγνο πνπ εθθέξεη άπνςε γηα ην απαγνξεπκέλν. 
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Θέινληαο λα πάξσ θαη ηελ γλψκε ησλ αλδξψλ γηα ηελ θακήια, επέκελα λα 

κνπ εμεγνχλ γηαηί δελ επηηξέπεηαη ζηηο γπλαίθεο ή αθφκε θαη ζηα θνξίηζηα λα 

αλεβαίλνπλ ζε θακήιεο. Οη απαληήζεηο ήηαλ ζηεξεφηππεο, ηνπ ηχπνπ: «Ση δνπιεηά 

έρνπλ νη γπλαίθεο κε ηελ θακήια, απηά είλαη γηα ηνπο άλδξεο, απηέο ην πνιχ-πνιχ λα 

ηελ αξκέμνπλ, απηφ καο έιεηπε, λα θάζεηαη θαη ε γπλαίθα ζε θακήια», ή «Ζ θακήια 

είλαη αλδξηθφ δψν, γηα ηνπο βεδνπίλνπο γηα ηνπο αγψλεο, γηα ηνπο ηνπξίζηεο, ηη λα 

θάλνπλ νη γπλαίθεο κε απηά ηα πξάγκαηα;». 

H θακήια, ινηπφλ, αγαπεηφ δψν ησλ Βεδνπίλσλ, απνηειεί ζχκβνιν αλδξηθήο 

ππεξεθάλεηαο θαη εγείξεη έκκεζα ηελ έκθπιε δηαρσξηζηηθή γξακκή, ε νπνία εθθηλεί 

ηνλ αλδξηζκφ κέζα ζηελ πνιηηηζκηθή θνλίζηξα. πκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία ηεο 

απφζηαζεο ηνπ άλδξα απφ ηελ γπλαίθα. Οη αλδξηθέο πξαθηηθέο κε ηελ θακήια, 

απαγνξεπηηθέο αθφκε θαη γηα ηα κηθξά θνξίηζηα, ζηεξνχλ απφ ην άιιν θχιν ηε ραξά 

θαη ηελ επραξίζηεζε ηεο βφιηαο ζηελ έξεκν ή αθφκε θαη ην παηρλίδη. Απνθέξεη 

γφεηξν κε ηηο θακεινδξνκίεο, ην νπνίν γφεηξν εληζρχεη ηελ έλλνηα ηνπ άλδξα θαη 

πξσηαγσληζηεί ζην λα ζπλελψλεη ηα άηνκα θάησ απφ κηα θνηλή πνιηηηζκηθή 

ηαπηφηεηα, απηή ηνπ „βεδνπηληζκνχ‟ ζην πιαίζην ηνπ έζλνπο-θξάηνπο. 

Όκσο πνηεο είλαη ηειηθά νη ιεπηέο απνρξψζεηο ηνπ „βεδνπηληζκνχ‟ θαη πψο ηηο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα άηνκα απφ ηα θάησ, πνηνο θαη γηα πνηφλ, πνηνο νηθεηνπνηείηαη ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ „βεδνπηληζκνχ‟ θαη γηαηί.  

Καη‟ αξρήλ πξέπεη λα πνχκε φηη ηελ ρξεζηκνπνηνχλ κφλν νη άλδξεο. Γηα ηηο 

γπλαίθεο είλαη αδηάθνξν ην γεγνλφο απηήο ηεο δηάθξηζεο. Ζ έλλνηα ηεο „βεδνπίλαο‟ 

είλαη αλχπαξθηε.  Οη άλδξεο νρπξψλνληαη θάησ απφ κηα ηαπηφηεηα πνπ ζπλελψλεη ηα 

άηνκα θαη ηα δηαθνξνπνηεί απφ ηνπο άιινπο άλδξεο εθηφο. Ζ δηαθνξεηηθφηεηα είλαη 

ηειηθά απηφ πνπ θάλεη ηε δηαθνξά. Παξαθξάδνληαο ηνλ Al-Khayat αληίζηξνθα, ν 

νπνίνο ιέεη φηη „νη γπλαίθεο είλαη φκεξνη κηαο ηδενινγίαο ηηκήο θαη ληξνπήο σο 



105 

 

ζεκαηνθχιαθεο εζηθήο θαη πνιηηηζκηθήο αγλφηεηαο‟ (Al Khayat, 1990· Ouzgane, 

2006:186), ζα έιεγα φηη ηειηθά νη άλδξεο είλαη „φκεξνη‟ κηαο „ηδενινγίαο  

πξνηεξαηφηεηαο θαη απνθιεηζηηθφηεηαο αλδξηζκνχ‟ πνπ ηνπο νδεγεί ζε κηα 

„ηδενινγία βεδνπηληζκνχ‟. Οη άλδξεο γηα ηνπο άλδξεο θαηά άιισλ αλδξψλ. Όρη θαηά 

ηνπ άιινπ θχιν. Δδψ δηαθαίλεηαη ε πηπρή κηαο ηδενινγίαο ηνπ θξάηνπο ε νπνία 

πξνάγεη ηνλ αλδξηζκφ κέζσ ηεο πξνψζεζεο ηνπ βεδνπηληζκνχ. 

Ζ αλαβάζκηζε ησλ πάιαη πνηέ παξαδνζηαθψλ λνκάδσλ ηεο εξήκνπ κε ρακειφ 

θνηλσληθφ status ζε πνιηηηζκηθφ ηδεψδεο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη θνηλσληθέο αμίεο ηηο 

νπνίεο ρεηξίδεηαη ην θπξίαξρν εζληθφ αθήγεκα γηα λα πξνβάιιεη ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ 

ηνπ θαη ε απνδνρή θαη ρξήζε απφ ηελ άιιε απηήο ηεο αλαπαξάζηαζεο απφ ηα θάησ, 

δειαδή ηνπο βεδνπίλνπο, απνδεηθλχεηαη σο έλαο δπλακηθφο κεραληζκφο. Ο 

ηειεπηαίνο, αιιειέλδεηνο κε ηα ππάξρνληα ζπζηήκαηα ζθέςεο, ηνπνζεηεί ηνπο 

άλδξεο/βεδνπίλνπο ζηελ θνξπθή ηεο ππξακίδαο απηψλ πνπ δηαθεληεχνπλ ηελ έξεκν. 

Παξφκνηα θαίλεηαη λα ζπζρεηίδεηαη ε δπλακηθφηεηα θαη ε αιιειεμάξηεζε ηνπ 

πνιηηηζκνχ κε ηα ππάξρνληα θνηλσληθννηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά ζπζηήκαηα ηα νπνία 

νξίδνπλ θαη απφ ηα νπνία νξίδνληαη. (Massad, 2007: 02).    

Ο αλδξηζκφο, ινηπφλ, πνπ παξάγεηαη  κέζα απφ ηελ πξάμε γελλαηνδσξίαο ζηηο 

θακεινδξνκίεο, γίλεηαη έλαο επηηειεζηηθφο εγεκνληθφο αλδξηζκφο (ν.π.: 71· Carrigan 

et al., 1985· Kimmel, 1994) επί ησλ Άιισλ, ησλ εθηφο θπιήο, ησλ μέλσλ θαη 

εηδηθφηεξα ηνπ Δπξσπαίνπ soft άλδξα αιιά θαη ηαπηφρξνλα κηα εγεκνλία έλαληη ηνπ 

εγεκνληθνχ ιφγνπ ηνπ θξάηνπο. 

Δπίζεο, ε πξνβνιή ησλ αξζεληθψλ ζην δεκφζην ρψξν φπσο νη θακεινδξνκίεο 

θη ν απνθιεηζκφο ησλ γπλαηθψλ, είλαη κηα παγησκέλε αλδξηθή ηδενινγία ζηνπο 

βεδνπίλνπο ηνπ Wadi Rum, ε νπνία φκσο δελ έρεη λα θάλεη κε ζέκαηα ηηκήο θαη 
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ληξνπήο ζε ζρέζε κε ην άιιν θχιν. Ζ απφζηαζε, σο πνιηηηζκηθή πξαθηηθή, δεκφζηα 

αιιά θαη ζην ηδησηηθφ ζε κηθξφηεξν βαζκφ ρψξν, είλαη απφξξνηα κηα αληίιεςεο πεξί 

αλδξηζκνχ πνπ δελ ρξεηάδεηαη απνδείμεηο κέζα ζηελ ίδηα ηελ θνηλφηεηα, κηα αληίιεςε 

ζπιινγηθή θαη θαζφινπ αληαγσληζηηθή. Αλαηξνθνδνηείηαη κέζα απ‟ ηηο 

επαλαιακβαλφκελεο πξαθηηθέο, αιιά δελ “ακείβεηαη” κε ηελ έλλνηα πνπ δίλεη ν 

Gilmore (1990: 03), ν νπνίνο ζπλάγεη ην ζπκπέξαζκα απφ δηάθνξεο έξεπλεο ζην 

ρψξν ηεο Μεζνγείνπ φηη ν αλδξηζκφο επηθπξψλεηαη θαη ακείβεηαη κε ηελ απνδνρή ηνπ 

άλδξα σο άλδξα ηφζν απφ ηνπο νκφθπινπο ηνπ φζν θαη απφ ην άιιν θχιν θαη θαηά 

ζπλέπεηα απφ φιε ηελ θνηλφηεηα. ηνπο άλδξεο ηνπ Wadi Rum ε επηθχξσζε ηνπ 

αλδξηζκνχ επηηειείηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ παξαγφκελε θξαηηθή ηδενινγία πεξί 

εζληθήο ηαπηφηεηαο, ε νπνία απνξξέεη ηζηνξηθά απφ ηελ Απνηθηνθξαηία θαη ηηο 

ζρέζεηο ηνπ εζληθνχ θξάηνπο κε ηηο άιιεο Αξαβηθέο ρψξεο
38

. Σν άιιν θχιν εμαηξείηαη 

απφ ην παηρλίδη, αθνχ ην επίζεκν εζληθφ αθήγεκα έρεη έκθπιν πξφζεκν „αξζεληθφ‟ 

(Rabo, 1996).  

Αιιάδνληαο ιίγν ην ζρεκαηηθφ παξάδεηγκα ηνπ Monterescu (2006: 129), 

ηνπνζεηψ ηνλ αλδξηζκφ καδί κε ηνλ βεδνπηληζκφ ζην θέληξν ελφο πνιπγψλνπ 

(ζρεκαηηθά) θαη ζηελ πεξηθέξεηα ηηο παξακέηξνπο εθείλεο κε θαη απφ ηηο νπνίεο 

νξίδνληαη θαη θαηαζθεπάδνληαη. Πνηθίιεο παξάκεηξνη, φπσο νη θακεινδξνκίεο, ε 

θξαηηθή εμνπζία, νη ζεζκνί, κηα θπξίαξρε ηδενινγία, πνιηηηθά γεγνλφηα, πφιεκνη, 

ηνπξηζκφο, λφκνη ηνπ θξάηνπο, ζπλδένληαη κε ην θέληξν ε θάζε κηα μερσξηζηά κε κηα 

αθηίλα θαη ζρεκαηηθά ζπκβνιίδνπλ ηε δηαιεθηηθή ζρέζε πνπ έρεη ν αλδξηζκφο θαη 

βεδνπηληζκφο κε θάζε κηα μερσξηζηά. Καηαζθεπάδεηαη θαη αλαθαηαζθεπάδεηαη κε ηηο 

αλαπαξαζηάζεηο θαη πξαθηηθέο. Απφ ηελ πεξηθέξεηα ηνπ πνιπγψλνπ φκσο απνπζηάδεη 
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 Ζ ζρέζε απηή αλαιχεηαη ζε επφκελν θεθάιαην. 
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ην άιιν θχιν, ην νπνίν ζηελ θαηαζθεπή ηνπ βεδνπηληζκνχ θαη ηνπ αλδξηζκνχ 

εηδηθφηεξα δελ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν. 

Ο εθινγηθφο λφκνο ηνπ 1947 νξίδεη ηνλ Βεδνπίλν σο „θάζε αξζεληθφ κέινο 

ησλ λνκαδηθψλ θπιψλ‟.  Σν 1960 ν νξηζκφο αληηθαηαζηάζεθε σο “θάζε κέινο 

αξζεληθφ ή ζειπθφ (Massad, 2001: 54). Παξ‟ φιε φκσο ηελ αιιαγή θαη ηελ 

απφθηεζε ησλ δηθαηψκαηνο ςήθνπ ησλ γπλαηθψλ, ηφζν ή θξαηηθή φζν θαη 

ελδνθπιεηηθή θπξίαξρε ηδενινγία παξακέλεη „αξζεληθή‟. Μπνξεί ν ηζρχσλ αζηηθφο 

θψδηθαο, λα εμηζψλεη ηε γπλαίθα σο πνιίηε ελφο θξάηνπο κε ηα δηθαηψκαηά ηεο, 

σζηφζν ην νηθνγελεηαθφ δίθαην ην νπνίν νξίδεη ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο ζηελ νηθνγέλεηα θαη ζηελ θνηλσλία, θαη ην γεγνλφο φηη ηελ θαζηζηά 

ζεκαηνθχιαθα ηεο παξάδνζεο θαη ηνπ „ηδησηηθνχ‟, απηφκαηα αλαδεηθλχεη κηα 

θπξίαξρε ηδενινγία κε πξφζεκν αξζεληθφ. Απηφ θαζηζηά εκθαλή ηελ αζπκκεηξία 

ησλ θχισλ. Δπηπιένλ ν απνθιεηζκφο ησλ βεδνπίλσλ γπλαηθψλ Zalabieh απφ δηάθνξεο 

πξαθηηθέο, φπσο θακεινδξνκίεο, ζπγθεληξψζεηο ζηελ έξεκν, ηνπξηζηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, ν εγθιεηζκφο ηνπο ζηνλ ηδησηηθφ ρψξν ηνπ ζπηηηνχ, πεξηνξίδνληαο ηηο 

αθφκε θαη απφ ηε ρξήζε ηνπ ζαινληνχ (ην νπνίν „αλήθεη‟ ζηνλ άλδξα), ππεξηνλίδεη 

απηή ηελ αζπκκεηξία θαη ηελ θπξίαξρε αξζεληθή ηδενινγία. 

Ζ ελλνηνιφγεζε ηνπ αλδξηζκνχ ζην επηηειεζηηθφ πιαίζην ησλ 

θακεινδξνκηψλ-εξήκνπ-θξάηνπο θαη ε θαηαζθεπή ησλ απνθιεηζκψλ θαη ηεο 

απφζηαζεο γηα ην άιιν θχιν, ζα έπξεπε λα ζπκπιεξσζεί απφ ηε δηεξεχλεζε ησλ 

ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο θαηαζθεπάδεηαη ην ζπλαίζζεκα ππεξεθάλεηαο ησλ αλδξψλ 

γηα ηελ έξεκν θαη ηε ηαπηφηεηα ηνπ βεδνπίλνπ. Ζ ηειεπηαία αθελφο πξνθχπηεη ζην 

πιαίζην ησλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη κε ηνπο γξαθεηνθξάηεο, αθεηέξνπ κέζα απ‟ 

ηηο ζπλερείο πξάμεηο γελλαηνδσξίαο πνπ εληζρχνπλ ηνπο δεζκνχο κηαο θπιήο θαη 

εκπιέθνπλ  πνιιέο νηθνγέλεηεο ηεο εξήκνπ.  
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Ο ρψξνο ηεο εξήκνπ γίλεηαη ε έκθπιε θνλίζηξα φπνπ θαηαζθεπάδεηαη, 

απνδεηθλχεηαη θαη επηβεβαηψλεηαη ν αλδξηζκφο. Έλαο αλδξηζκφο απφιπηα 

ζπλπθαζκέλνο κε ηνλ βεδνπηληζκφ θαη ηελ απζεληία ηεο εξήκνπ, γεγνλφο  πνπ 

εθνδηάδεη ηνπο Zalabieh κε δχλακε θαη εμνπζία γηα λα αληηδξνχλ ζηηο δηάθνξεο 

παξεκβαηηθέο πνιηηηθέο ηνπ λεσηεξηθνχ θξάηνπο.
 

  

2.  Έρημος και γραφειοκράτες 

Σν ζπλαίζζεκα ηνπ αλήθεηλ ζηελ έξεκν θαη αληίζηξνθα, δειαδή ηνπ λα αλήθεη ε 

έξεκνο ζηνπο άλδξεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θπιήο, θαίλεηαη λα ελδπλακψλεη ηνλ 

αλδξηζκφ κέζα απφ κηα δηαδηθαζία αληηπαξάζεζεο κε θξαηηθνχο θνξείο γχξσ απφ ηε 

ζρεηηθή κε ην ρψξν γλψζε. Ο πξψηνο θνξέαο κε ηνλ νπνίν έξρνληαη ζε αληηπαξάζεζε 

νη θάηνηθνη ηνπ W.R. είλαη ην Κέληξν Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο (Mahmia, ζηα αξαβηθά) 

πνπ βξίζθεηαη ζην ρσξηφ. Σα ζηειέρε ηνπ θέληξνπ είλαη σο επί ην πιείζηνλ 

γξαθεηνθξάηεο απφ άιιεο πεξηνρέο ηεο Ηνξδαλίαο θαη ζίγνπξα φρη βεδνπίλνη. Δίλαη κηα 

λέα ηαθηηθή πνπ επηβάιιεη ην θξάηνο πξφζθαηα (ηξία-ηέζζεξα ρξφληα), ζην πιαίζην 

ηεο παγθφζκηαο πνξείαο ηνπξηζκνχ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Δλ κέξεη ην θέληξν ειέγρεη ηηο ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ 

έξεκν ψζηε λα απνθεχγεηαη ε νηθνινγηθή δηαηαξαρή ηνπ πεξηβάιινληνο. Δλεκεξψλεη 

ζπλερψο ηνπο θαηνίθνπο, γηα ην γεγνλφο φηη δελ πξέπεη λα θφβνπλ άζθνπα ηα θιαδηά 

απφ ηνπο κηθξνχο ζάκλνπο γηα λα αλάςνπλ θσηηά ζηελ έξεκν, γηα ην φηη φια ηα 

απηνθίλεηα πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηελ ίδηα πνξεία, ηηο ίδηεο ξνδηέο πάλσ ζηελ άκκν, 

ψζηε λα κελ δεκηνπξγνχληαη πνιιά κνλνπάηηα θαη δηαηαξάζζεηαη ην νηθνζχζηεκα, λα 

κελ ιεξψλεηαη ε έξεκνο κε ζθνππίδηα ηα νπνία δελ είλαη αλαθπθιψζηκα θαη πνιιά 

άιια ζπλαθή. Καζνξηζηηθφ ξφιν παίδεη ε νηθεηνπνίεζε ηεο εξήκνπ θαη αληίζηξνθα, 
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φηη δειαδή απηνί αλήθνπλ ζηελ έξεκν. Ήκνπλ πνιιέο θνξέο παξνχζα ζε ζπδεηήζεηο 

κεηαμχ θαηνίθσλ ηνπ ρσξηνχ θαη αξκνδίσλ, νη νπνίεο αξθεηέο θνξέο θαηέιεγαλ ζε 

αληηπαξαζέζεηο θαη ζπγθξνχζεηο. Όρη φηη δηαθσλνχζα (σο νηθνιφγνο θη εγψ πνπ 

ελδηαθέξεηαη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θχζεο) κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ θέληξνπ, αιιά 

παξάιιεια θαηά βάζνο πίζηεπα φηη ε νηθνινγηθή ηζνξξνπία δελ απεηινχληαλ 

ηδηαίηεξα απφ ηνπο Zalabieh, ηνπο θαηνίθνπο δειαδή ηεο πεξηνρήο. Απιψο ην θέληξν 

θαη ηα ζηειέρε έξρνληαλ λα θάλνπλ αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπο κε εμνπζηαζηηθνχο 

φξνπο (παξαηεξήζεηο, έιεγρνο) ζηα πιαίζηα κηαο ζχγρξνλεο, λεσηεξηζηηθήο 

νξγάλσζεο ηεο ρψξαο. Οη βεδνπίλνη απφ ηελ άιιε, είραλ άιιε άπνςε. Πίζηεπαλ φηη 

είλαη νη κνλαδηθνί πνπ μέξνπλ λα πξνζηαηεχνπλ ηελ έξεκν θαιχηεξα απ‟ φινπο θαη 

φηη δελ ρξεηάδνληαη θξαηηθνχο παξάγνληεο γηα ππνδείμεηο θαη φηη ηφζα ρξφληα δελ 

δηαηαξάρηεθε ην νηθνζχζηεκα
39

. Οκνινγψ φηη ήηαλ πνιιέο νη θνξέο πνπ δηαζθέδαδα 

θαη ζαχκαδα παξάιιεια ηηο αληηπαξαζέζεηο κεηαμχ ηνπο, παίξλνληαο πάληα ζέζε 

άιινηε ζησπεξά θαη άιινηε εκθαλψο (ρσξίο λα ζπκκεηέρσ ζηηο ζπδεηήζεηο) ππέξ ησλ 

βεδνπίλσλ Zalabieh.  

Ήηαλ κηα κέξα έληνλεο ηνπξηζηηθήο θηλεηηθφηεηαο θαη βξέζεθα ζε κηα παξέα 

ζηνπο νπνίνπο κηινχζε θάπνηνο αξκφδηνο ηνπ Κέληξνπ. Γξήγνξα θαηάιαβα φηη ελψ 

θαηλνκεληθά ππήξρε κηα ζνβαξφηεηα απφ ηελ πιεπξά ησλ αθξναηψλ, ζηελ νπζία 

αδηαθνξνχζαλ θαη κε ηνλ ηξφπν ηνπο αγλννχζαλ θαη πεξηγεινχζαλ ηνλ νκηιεηή. 

Μπήθα γξήγνξα ζην πλεχκα ηεο φιεο θαηάζηαζεο γηαηί είρα αξρίζεη ζηγά ζηγά λα 

πηάλσ ηνπο παικνχο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο. Γηαζθέδαδα ηε ζνβαξνθάλεηα ηνπο 

πνπ παξέπεκπε ζε πιήξε αδηαθνξία. Ο νκηιεηήο πξνθαλψο πίζηεπε φηη ηα ιφγηα ηνπ 

ζα είραλ απνηέιεζκα θαη πηζαλφλ λα πεξίκελε θαη κηα ζπλαηλεηηθή απάληεζε. Απηφ 

φκσο πνπ έιαβε ηειηθά ήηαλ ην εμήο: «Πνηνη λνκίδεηε φηη είζηε εζείο πνπ έξρεζηε απ‟ 
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 ε απηφ ελ κέξεη ζπκθσλνχζα θη εγψ πνπ δνχζα πηα θαζεκεξηλά ηελ έξεκν. 
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ην Amman θαη πάηε λα καο ππνδείμεηε ην πψο πξέπεη λα ζπκπεξηθεξζνχκε εκείο ζηελ 

έξεκν; Δκείο δηαθεληεχνπκε εδψ θαη φρη εζείο ή ην θξάηνο. Όηαλ ηα δηθά ζαο ηα 

παηδηά πίλνπλ αθφκε γάια, ηα δηθά καο νδεγνχλ ηδηπ ζηελ έξεκν θαη πεγαίλνπλ γηα 

θπλήγη κε θαξακπίλα, θαη κελ ηνικήζεηε λα παξέκβεηε δηφηη έρνπκε ηξφπνπο λα ζαο 

δηψμνπκε απφ δσ». Δγψ παξαθνινπζνχζα απφ θνληά ηελ ζπδήηεζε θαη ελδφκπρα 

ραηξφκνπλ κε ηνλ ηξφπν πνπ αληηκεηψπηδαλ νη θάηνηθνη ηνχο „απν έμσ‟. Κάπνηα 

ζηηγκή ζέινληαο λα κάζσ γη‟ απηνχο ηνπο πεξίεξγνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο έκκεζα 

απεηινχζαλ νη θάηνηθνη ηνπ ρσξηνχ ηνπο γξαθεηνθξάηεο, ξψηεζα κεηαμχ ζνβαξνχ θαη 

αζηείνπ ηη ζα έθαλαλ. Ζ απάληεζε ηνπ Α. ήηαλ ε εμήο: «Δκείο δελ αθνχκε θαλέλαλ, 

νχηε θαη ηνλ ίδην ηνλ βαζηιηά. Ξέξνπκε πνιχ θαιά λα ρξεζηκνπνηνχκε θαη ηα φπια 

καο γη‟ απηφ θαη δελ ηνικάεη θαλέλαο λα κπεη ζηελ έξεκν, πφζν κάιινλ απηνί εδψ 

(αλαθεξφηαλ ζηνπο αξκφδηνπο) πνπ ηξέκνπλ ζαλ κηθξά παηδηά. Καη λνκίδνπλ φηη είλαη 

άλδξεο. Αο έξζνπλ εδψ λα ηνπο δείμνπκε πψο είλαη νη άλδξεο θαη πνηνη είκαζηε εκείο 

νη βεδνπίλνη». Ήηαλ επίζεο γλσζηφ φηη αθφκε θαη ε αζηπλνκία είρε εληνιή λα κελ 

πεξάζεη ζηελ έξεκν ζε πεξίπησζε θαηαδίσμεο θάπνηνπ, δηφηη ζην παξειζφλ είραλ 

ζπκβεί δπζάξεζηα πεξηζηαηηθά ζηελ έξεκν ζε βάξνο ηεο αζηπλνκίαο. Έηζη, ινηπφλ, ε 

αζηπλνκία έρεη εληνιή λα δξάζεη κφλν κέρξη εθεί πνπ ηειεηψλεη ε άζθαιηνο θαη φρη 

ζηελ ελδνρψξα. 

Απηέο ινηπφλ νη δηαδηθαζίεο αληηπαξάζεζεο κε ηηο αξρέο, νη νπνίεο ζηελ 

αξρηθή ηνπο θάζε έρνπλ ήπην ραξαθηήξα είλαη ιφγνη, κέζσ ησλ νπνίσλ νη άλδξεο ηεο 

θνηλφηεηαο ηνπ W.R. ππεξηνλίδνπλ ηνλ αλδξηζκφ ηνπο απηνπξνζδηνξηδφκελνη ζε 

ζρέζε κε ηνπο άιινπο θαηνίθνπο ηεο ρψξαο αθφκε θαη ησλ γχξσ θνληηλψλ πεξηνρψλ. 

Πηζηεχνπλ ζηελ ηδηαηηεξφηεηά ηνπο, ζηελ εμππλάδα θαη ζηελ πνλεξηά ηνπο, αιιά θαη 

ζηελ θαιή ρξήζε φπισλ απφ κηθξά παηδηά. ηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ δηαθσλνχλ γηα 

ηελ πξνζηαζία ηεο εξήκνπ, ζηε δηαηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηάο ηεο. Αληηηάζζνληαη ζηνλ 
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εμνπζηαζηηθφ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γξαθεηνθξάηεο θαη θνξείο, πνπ δελ έρνπλ θακία 

ζρέζε κε ηελ πεξηνρή έξρνληαη λα ηνπο επηβάιινπλ θάπνηα πξάγκαηα ππνηηκψληαο ηε 

δηθή ηνπο επαηζζεζία γηα ηελ έξεκν θαη πξνζπαζψληαο λα ηνπο αθαηξέζνπλ ην 

δηθαίσκα ειέγρνπ ηεο πεξηνρήο.  

Ήηαλ κηα κέξα ζαλ φιεο θαη βξηζθφκαζηαλ πάιη ζηελ έξεκν κε κηα παξέα. Ζ 

λχρηα είρε πεξάζεη κε ζπδεηήζεηο θαη ην πξσί καο βξήθε κε έλαλ θαηαπιεθηηθφ θαηξφ 

θαη απφιπηε εζπρία. Ζ παξέα βαξηφηαλ λα γπξίζεη ζην ρσξηφ. «Πνχ λα πάκε πίζσ 

ηψξα, θαιά είκαζηε εδψ κηα ηφζν φκνξθε κέξα, αο κείλνπκε θη άιιν» είπε ν Ζ. θαη 

βεβαίσο ζπκθψλεζαλ θαη νη άιινη ηξεηο. Ζ ηδέα άξεζε θαη ζε κέλα βέβαηα, θη 

απνθάζηζα λα πεξπαηήζσ αθήλνληαο ηελ παξέα πίζσ ζηηο ζπδεηήζεηο ηεο κε ηε 

ζπληξνθηά πάληα ηνπ ηζαγηνχ. Δθεί πνπ πεξπαηνχζα, δηέθξηλα θνπηάθηα απφ 

αλαςπθηηθά δηάζπαξηα ζηελ πεξηνρή ηα νπνία θαηλφηαλ φηη βξίζθνληαλ εθεί πνιιά 

ρξφληα γηαηί ήηαλ αξθεηά ζθνπξηαζκέλα θαη πνιιά απφ απηά ήηαλ ζακκέλα βαζηά 

γηαηί είραλ θαιπθζεί απφ άκκν κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Γχξηζα πίζσ ζηελ παξέα 

θαη δήηεζα κηα ζαθνχια γηα λα καδέςσ φια απηά ηα ζθνππίδηα. Δίραλ πεξάζεη ήδε 

ηξεηο ψξεο θαη δελ ην είρα θαηαιάβεη, ε ζαθνχια είρε γεκίζεη θαη ε πεξηνρή είρε 

αξρίζεη λα μεζάβεη ην παξειζφλ. Γχξηζα ζηελ παξέα κε κηα ζαθνχια γεκάηε 

ζθνππίδηα, ηελεθεδάθηα, πιαζηηθά κπνπθάιηα, ηζνπβάιηα, παιηέο θνπβέξηεο, ζρηζκέλα 

πθάζκαηα απφ ζηξψκαηα θαη παπιψκαηα ζρεδφλ ζε απνζχλζεζε. Ήηαλ ηφζν βαξηά ε 

ζαθνχια πνπ ηελ έζεξλα γηα λα ηελ κεηαθέξσ. Ζ παξέα απφξεζε κε ηελ πξσηνβνπιία 

κνπ, αιιά παξάιιεια εθηίκεζε πνιχ ηελ πξάμε απηή πνπ πήγαδε απφ ηελ αγάπε κνπ 

γηα ηελ έξεκν θαη ην πεξηβάιινλ γεληθφηεξα. Μαδί κε ηα ππφινηπα πξάγκαηα 

θνξηψζακε θαη ηα ζθνππίδηα ζην jeep θαη πήξακε ην δξφκν γηα ην ρσξηφ αξγά ην 

απφγεπκα. Σα ζθνππίδηα ηα πεηάμακε ζε έλα θηίζκα εηδηθά θαηαζθεπαζκέλν γηα 

ζθνππίδηα απφ φπνπ ηα έπαηξλε ην απνξξηκκαηνθφξν. Απηφ ήηαλ κφλν ε αξρή κηαο 
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δηαδηθαζίαο θαζαξηζκνχ ηεο πεξηνρήο εθείλεο ηεο νπνίαο είρα ηελ απνθιεηζηηθφηεηα. 

Κάζε θνξά πνπ πεγαίλακε εθεί παίξλακε καδί καο κεγάια ηζνπβάιηα, γηαηί δελ 

κπνξνχζα λα ρξεζηκνπνηψ πηα ζαθνχιεο νη νπνίεο ζρίδνληαλ απφ ην βάξνο. Ζ παξέα 

πηα ήμεξε φηη ε „ληνθηφξα‟ (έηζη κε απνθαινχζαλ) πάιη ζα είρε δνπιεηά εθεί. 

Υαίξνληαλ πνπ θάπνηνο „απφ έμσ‟ ελδηαθεξφηαλ γηα ηνλ δηθφ ηνπο ρψξν. Πνιιέο 

θνξέο βνεζνχζαλ θη εθείλνη. Δπίζεο κνπ έθαλε εληχπσζε φηη απέηξεπαλ άιινπο λα 

πάλε λα θαηαζθελψζνπλ ζηελ πεξηνρή γηαηί εθηηκνχζαλ ηελ πξνζπάζεηά κνπ θαη δελ 

ήζειαλ λα ιεξσζεί ην ζπγθεθξηκέλν κέξνο. Ήηαλ απίζηεπην ην πφζν ζθνππίδη 

μεζάθηεθε θάησ απφ ηελ άκκν, δεθαεηίεο ζαξξείο θαη πεξίκελαλ εκέλα. ηγά ζηγά είρε 

δηαδνζεί ζην ρσξηφ φηη είρα θαζαξίζεη θαηά πνιχ ηελ πεξηνρή θαη θάζε θνξά πνπ 

ξσηνχζα πνχ ζα πάκε λα θαηαζθελψζνπκε κνπ απαληνχζαλ: «ην δηθφ ζνπ κέξνο». 

Αθφκα θαη ηψξα πνπ γξάθεηαη απηή ε δηαηξηβή, θίινη απφ ην ρσξηφ (δηαηεξψ επαθέο) 

κε πιεξνθνξνχλ φηη ην „δηθφ κνπ κέξνο‟ είλαη αθφκε θαζαξφ θαη φηη δηαηεξείηαη ζηε 

κλήκε ηνπο φιε απηή ε πξνζπάζεηα πνπ είρα θάλεη. 

Αλέθεξα ην παξαπάλσ πεξηζηαηηθφ γηα λα δείμσ απιά φηη ηα άηνκα ηνπ W.R 

δελ αληηδξνχλ ζηηο νηθνινγηθέο-πεξηβαιινληηθέο ππνδείμεηο επαίζζεησλ αλζξψπσλ,  

αιιά ζηνπο εμνπζηαζηηθνχο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη δηάθνξνη θνξείο, φπσο ην 

θέληξν πεξηβάιινληνο πνπ πξναλέθεξα, πξνζπαζνχλ λα επηβάινπλ κε λέα 

πξνγξάκκαηα λέεο πεξηβαιινληηθέο ηδενινγίεο. Δθηηκψ ινηπφλ φηη αλ πιεζίαδαλ νη 

αξκφδηνη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηνπο θαηνίθνπο ηνπ W.R. ζα είραλ θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα. Αλ ηνπο θαζηζηνχζαλ ππεχζπλνπο γηα ηελ δηθή ηνπο πεξηνρή, γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο θαη ηελ αμηνπνίεζή ηεο, αλ έδηλαλ ηελ απνθιεηζηηθή πξσηνβνπιία ζε 

απηνχο λα νξγαλψζνπλ νκάδεο, λα εθθέξνπλ γλψκεο θαη λα δξάζνπλ αλαιφγσο δελ ζα 

ππήξραλ απηέο νη αληηπαξαζέζεηο. 
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Φαίλεηαη φηη νη απ‟ έμσ εμνπζηαζηηθνί ηξφπνη ελδπλακψλνπλ ηνλ αλδξηζκφ ησλ 

αηφκσλ ηνπ W.R.  κέζα απφ ηηο επηηειεζηηθέο πξάμεηο ηεο αληηπαξάζεζεο θαη ηεο 

αληίδξαζεο. Οη ηειεπηαίεο αξρηθά νδεγνχλ ηα άηνκα ηνπ ρσξηνχ ζε πξαθηηθέο 

δηάθξηζεο θαη ζπζπείξσζεο θάησ απφ κηα νκάδα ε νπνία κε ηνπο ηξφπνπο απηνχο 

απνζηαζηνπνηείηαη θαη δηαρσξίδεηαη απφ ηνπο άιινπο ζηελ ππφινηπε ρψξα. Δδψ ν 

βεδνπηληζκφο ιεηηνπξγεί σο αζπίδα αζθαιείαο ζε εμσηεξηθέο επηβνιέο νη νπνίεο 

πξνσζνχληαη κε ζθνπφ ηελ ηνπξηζηηθή αμηνπνίεζε ηεο πεξηνρήο. Σα άηνκα 

αληηδξψληαο αληηζηέθνληαη ζε κηα θπξηαξρηθή πνιηηηθή πνπ πξνζπαζνχλ λα 

επηβάινπλ θάπνηνη, νη νπνίνη ζεσξνχλ φηη ηνπο δηαπεξλά έλα λεσηεξηζηηθφ δπηηθφ 

πλεχκα αλάπηπμεο θαη αμηνπνίεζεο ηνπξηζηηθψλ πεξηνρψλ, κέζα ζηε δίλε κηαο 

ηδενινγίαο πνπ πηζηεχνπλ φηη είλαη απηή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη φηη νη βεδνπίλνη 

„θεδεκνλεπφκελνη ηνπο‟ πξέπεη λα πξνρσξήζνπλ „κπξνζηά‟. 

Ο Massad (2007:25) παξαηεξεί φηη κε ηηο δηάθνξεο αιιειεπηδξάζεηο θαη 

αιιειεμαξηήζεηο ησλ θξαηψλ, δελ επηηξέπνληαη πηα θαηεγνξεκαηηθνί δηαρσξηζκνί θαη 

φηη δελ ππάξρεη κηα απφιπηε Αλαηνιή θαη κηα απφιπηε Γχζε, νχηε θαη απφιπηεο 

δηαβαζκίζεηο νη νπνίεο ραξαθηεξίδνπλ απφιπηα ιανχο, θνηλσλίεο, θξάηε ζε 

νπηζζνδξνκηθά ή αλεπηπγκέλα, εληνχηνηο νη πνιηηηθέο ηεο εμνπζίαο ή θαιχηεξα ηεο 

θξαηηθήο ηδενινγίαο ηνπ Ηνξδαληθνχ θξάηνπο εληζρχνπλ ηηο θαηεγνξηνπνηήζεηο. Οη 

βεδνπίλνη Zalabieh ινηπφλ ηνπ Wadi Rum αληηδξνχλ ζε απηή ηελ πνιηηηθή ηεο 

απζεληίαο θαη ηνπ αλεπηπγκέλνπ/αλαπηπζφκελνπ-θνπιηνχξα/λεσηεξηθφηεηα, δειαδή 

ηνπ δηαρσξηζκνχ, πνπ ηνπο αθαηξεί δηθαηψκαηα απφ ηνλ ίδην ηνπο ην ρψξν 

ππνηηκψληαο ηελ πεξηβαιινληηθή ηνπο επαηζζεζία. Μέζα απφ απηή ηελ αληίδξαζε-

αληηπαξάζεζε εληζρχεηαη πεξηζζφηεξν ν αλδξηζκφο ηνπο ζε κηα πξνζπάζεηα απφδεημεο 

ηεο ηζρχνο πνπ θαηέρνπλ απφ ηελ γλψζε ηεο εξήκνπ. Έηζη κπνξνχκε λα κηιάκε γηα 

„πνιινχο αλδξηζκνχο‟ (Kimmel, 1996), νη νπνίνη θαηαζθεπάδνληαη είηε ζε ζπλάξηεζε 
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κε άιινπο εγεκνληθνχο αλδξηθνχο ιφγνπο φπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ γξαθεηνθξαηψλ, 

νη νπνίνη εθθξάδνπλ πνιηηηθέο κηαο πνιηηηθν-νηθνλνκηθήο ηδενινγίαο, είηε κέζα απφ 

ηελ δηαθνξά πνπ θαζηζηά ππνηειείο (Connell, 1987 θαη 2005) ηνπο άιινπο άλδξεο 

„εθηφο‟ (soft Δπξσπαίνπο). Απ‟ ηε κηα, κηα πηζαλή βίαηε (κε φπια) αληίδξαζε θαηά 

ησλ γξαθεηνθξαηψλ, απ‟ ηελ άιιε κηα πξάμε γελλαηνδσξίαο ζηηο θακεινδξνκίεο. 

Ζ αληίδξαζε απηή δελ ήηαλ θάηη λέν, θάηη πνπ αλαθάιπςαλ μαθληθά νη 

βεδνπίλνη γηα λ‟ αληηπαξαηεζνχλ ζηνλ εγεκνληθφ ιφγν ηεο εμνπζίαο θαη ηεο απζεληίαο. 

ηελ πνξεία ηεο δηαδηθαζίαο δηακφξθσζεο ηνπ Ηνξδαληθνχ έζλνπο-θξάηνπο, ππήξμαλ 

πνιιέο θαη πνηθίιεο κνξθέο ηεο εμνπζηαζηηθήο κεραλήο πνπ πξνζπάζεζαλ λ‟ 

απνδπλακψζνπλ ελ κέξεη ηελ απηνλνκία ησλ βεδνπίλσλ γηα ηνλ νινθιεξσηηθφ έιεγρφ 

ηνπο. Όκσο πάληα ππήξμαλ πνιππνίθηιεο αληηδξάζεηο θη αληηζηάζεηο απ‟ ηελ πιεπξά 

ηνπο, νη νπνίεο είραλ ζθνπφ ηελ δηαηήξεζε ηεο απζεληηθφηεηαο θαη ηνλ αληαγσληζκφ 

ζηελ αξέλα ησλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ απνιαβψλ. Αθφκε απ‟ ηελ αξρηθή θάζε 

ζχζηαζεο ηνπ, ην Ηνξδαληθφ θξάηνο θνβνχκελν εδαθηθή πξνέθηαζε ηεο ανπδηθήο 

Αξαβίαο, θη εμ αηηίαο ηεο πεξηνξηζκέλεο ζηξαηησηηθήο επάξθεηαο, αλαγθάζηεθε λα 

δξαζηεξηνπνηήζεη θπιέο, φπσο ηνπ Bani Shakr θαη Huwaytat, ζε κηα πξνζπάζεηα 

δηαηήξεζεο ηεο εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο. Απηφ θαη κφλν ήηαλ έλδεημε ελ κέξεη 

δχλακεο ηνπ δηαίξεη θαη βαζίιεπε ηεο εμνπζηαζηηθήο κεραλήο. Πξαθηηθέο θαη ηαθηηθέο 

ηεο θπβεξλεηηθήο κεραλήο πνπ, φπσο αλαθέξεη ν Inda (2005: 11), ζηνρεχνπλ ζηελ 

θαηαζθεπή αηνκηθψλ θαη ζπιινγηθψλ ηαπηνηήησλ, αιιά θαη κνξθψλ δξάζεο θαη 

ππαγσγήο. 

Οη παξαπάλσ παξεκβάζεηο ππήξμαλ, σο εγεκνληθά θαζνξηδφκελεο επηινγέο, 

θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο ζηελ ζπληήξεζε θαη αλαηξνθνδφηεζε ηεο βεδνπηληθήο 

ηαπηφηεηαο πνπ πξνβάιιεηαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο σο ζηαζεξή θαη κε αληνρή 

ζην ρξφλν, ράξε ζηηο επηηειεζηηθέο πξαθηηθέο αληίδξαζεο θαη αληίζηαζεο. Οη 
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ηειεπηαίεο θαίλνληαη, σζηφζν, λα δνθηκάδνπλ πνιιέο θνξέο ηηο αληνρέο θαη ηελ 

απνθαζηζηηθφηεηα ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο (Alon, 2006: 66-82). 

Έηζη ινηπφλ θαη ζήκεξα ε πνιηηηθή ηεο εμνπζηαζηηθήο κεραλήο ηνπ θξάηνπο 

εθθηλεί αληηπαξαζέζεηο θαη αληηδξάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ην δήηεκα ηεο 

απζεληηθφηεηαο ηεο βεδνπίληθεο ηαπηφηεηαο, πνπ λνεκαηνδνηείηαη κέζα απφ ηελ 

ζπλερφκελε επηλφεζε ηεο παξάδνζεο, νη νπνίεο αληηπαξαζέζεηο αλαδεηθλχνπλ ηνλ 

αλδξηζκφ θαη ηνλ βεδνπηληζκφ ηαπηφρξνλα.     

  

3.Ο Βαζηιηάο, νη Βεδνπίλνη θαη νη Παιαηζηίληνη: εμνπζία θαη πνιηηηθέο ηεο 

εζληθήο ηαπηόηεηαο ζε κεζναλαηνιηθό πιαίζην. 

Ζ ηνπξηζηηθή πεξίνδνο φπσο πξναλέθεξα, απμάλεη ηελ θηλεηηθφηεηα ζην ρσξηφ, ηηο 

ζπδεηήζεηο γηα ηελ νξγάλσζε ησλ μελαγήζεσλ ζηελ έξεκν, ζπδεηήζεηο γηα άδεηεο 

νδεγψλ-μελαγψλ, γηα ηα πηζαλά πξνβιήκαηα πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ ζην κέιινλ απφ 

ηα δηάθνξα ηνπξηζηηθά γξαθεία. Ζ θηλεηηθφηεηα απηή έρεη έλα παξειζφλ κφιηο κηαο 

20εηίαο.  

ηε δεθαεηία ηνπ 1980 ην W.R βξέζεθε ζην επίθεληξν ησλ ελδηαθεξφλησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ εηαηξεηψλ πνπ απνζθνπνχζαλ ζε θέξδε απφ ηνλ ηνπξηζκφ. Σν 

θξάηνο θαη δηάθνξνη ηδησηηθνί θνξείο έρνληαο ζπλεηδεηνπνηήζεη ην ρξπζσξπρείν πνπ 

θξαηνχζαλ ζηα ρέξηα ηνπο πξνζπαζνχζαλ κε θάζε ηξφπν, θαη κε θάζε κέζν λα 

αλαδείμνπλ απηή ηελ ηζηνξηθή θαη πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά. Σνλ πξσηαγσληζηηθφ 

ξφιν έπαημε ν ηχπνο ν νπνίνο άξρηζε λα πξνσζεί θαη λα δηαπξαγκαηεχεηαη ηηο 

πνιηηηζκηθέο, θπιεηηθέο θαη εζληθέο ηαπηφηεηεο ζηελ Ηνξδαλία. Οη εθεκεξίδεο άξρηζαλ 

λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ έλλνηα ηεο „θπιήο‟ θαη ηνλ „θπιεηηζκφ‟ (tribalism) εξγαιεηαθά, 

σο είδνο πνιηηηζκηθήο θαηεγνξίαο, αλάινγα κε απηφ πνπ ήζειαλ λα πεηχρνπλ (Layne, 
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1987). Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Σχπνο, πνπ είρε δηραζηεί, άξρηζε λα εθζέηεη ηα 

πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα αληίζηνηρα ηνπ αλήθεηλ ζε θπιέο, πξνσζψληαο 

ή θαηαθξίλνληαο ηελ ηαπηφηεηα ηνπ „βεδνπίλνπ‟. Ο λνκαδηζκφο ήδε ππήξρε ζηελ 

πεξηνρή αιιά κέρξη ηφηε δελ είρε δεκηνπξγεζεί ε αλάγθε κηαο αλαδξνκήο ζην 

παξειζφλ θαη ζηηο ξίδεο κηαο ηαπηφηεηαο. Μεγάιε κεξίδα ηνπ ηχπνπ ν νπνίνο 

πξνάζπηδε ηελ ηδέα ηεο κνλαδηθφηεηαο ηνπ βεδνπηληζκνχ ρξεζηκνπνηνχζε ζηα 

δηάθνξα άξζξα επηθεθαιίδεο πνπ ηφληδαλ ηηο αξεηέο ηνπ βεδνπηληζκνχ, 

επηθεληξψλνληαο ζην δήηεκα ηεο αξαβηθφηεηαο θαη ηεο ζξεζθεπηηθφηεηαο: «Οη 

βεδνπίλνη ηεο Ηνξδαλίαο δηαθπιάηηνπλ ηηο Αξαβηθέο αξεηέο», «Ο Θεφο ζην Ηεξφ 

Βηβιίν είπε: Γεκηνχξγεζα εζάο, ηνπο αλζξψπνπο θαη ηηο θπιέο», ή «Ζ θηινμελία, ε 

γελλαηνδσξία, ε δχλακε, ε ηηκή θαη ν απηνζεβαζκφο ησλ βεδνπίλσλ είλαη αξεηέο 

αλάινγεο κε ηηο πέληε ζηήιεο ηνπ Ηζιάκ θαη κπνξνχκε λα ηηο νλνκάζνπκε πέληε 

ζηήιεο ηνπ βεδνπίληθνπ ήζνπο». Γηλφηαλ αλαθνξά ζηελ αγλφηεηα θαη απζεληηθφηεηα 

ηεο γιψζζαο, ησλ δεζκψλ αίκαηνο θαη ηεο παξάδνζεο. Ζ Jordan Times (13/2/1985) 

έγξαθε πσο „ε Αξαβηθή έξεκνο είλαη έλα παξάδεηγκα φπνπ νη πξάμεηο ησλ θαηνίθσλ 

ηεο δεκηνχξγεζαλ ηηο αμίεο ηεο δφμαο θαη ηεο ηηκήο. Ο Πξνθήηεο Μσάκεζ εζηάιε ζε 

κηθξή ειηθία ζε θπιέο βεδνπίλσλ ψζηε λα απνθνκίζεη ηα θαιχηεξα θαη επγελέζηεξα 

ηεο παξάδνζεο, ηνπο ηξφπνπο, ηα έζηκα θαη ηνλ ηξφπν δσήο. Ζ Ηνξδαλία είλαη ε 

κνλαδηθή Αξαβηθή ρψξα φπνπ ν επηζθέπηεο έρεη ηελ επθαηξία λα γίλεη κάξηπξαο ηεο 

πξαγκαηηθήο βεδνπίληθεο θηινμελίαο‟. 

Παξάιιεια, σζηφζν, ππήξραλ εμίζνπ θπξίαξρνη ιφγνη άιιεο κεξίδαο ηχπνπ 

πνπ απαμίσλαλ ηνλ βεδνπηληζκφ-θπιεηηζκφ, σο παξσρεκέλν θαη αληηζεηηθφ ζχζηεκα 

νξγάλσζεο ζην λεσηεξηθφ θξάηνο θαη εθθξάδνληαλ κε δειψζεηο φπσο: «Ο 

θπιεηηζκφο ήηαλ θαιφο ηελ επνρή πνπ δελ ππήξρε αθφκε ην έζλνο-θξάηνο, ήηαλ έλαο 

ηξφπνο εηξεληθήο ζπλχπαξμεο ελ απνπζία ηνπ θξάηνπο, ζηελ επνρή καο ν θπιεηηζκφο-
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βεδνπηληζκφο είλαη κηα αζζέλεηα θαη κφιπλζε ε νπνία θαηαηξψεη ην κέιινλ θαη ηα 

κέζα ζπληήξεζεο ησλ αλζξψπσλ». «Δπεηδή ν θπιεηηζκφο ηνπνζεηεί ηνπο δεζκνχο 

αίκαηνο ππεξάλσ ησλ πνιηηηθψλ ζπκκαρηψλ αληηηίζεηαη ζηελ έλλνηα ηεο αθνζίσζεο 

θαη ππνηαγήο ζην ζεζκφ ηνπ θξάηνπο». «Ο θπιεηηζκφο είλαη απεηιή γηα ηελ εζληθή καο 

αζθάιεηα» (Jordan Times, 8/1/1985· Layne, 1987). «Ζ Ηνξδαληθή θπβέξλεζε έρεη 

εκπνξεπκαηνπνηήζεη ηελ εηθφλα ηεο πινχζηαο βεδνπίληθεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο 

ηεο ρψξαο κε ζθνπφ ηελ πνιηηηθή εθζηξαηεία ζπζζψξεπζεο πινχηνπ απφ ηνλ 

ηνπξηζκφ». Πνιπηειή μελνδνρεία άξρηζαλ λα πξνζθέξνπλ ζηελ είζνδν ηνλ 

παξαδνζηαθφ πηθξφ θαθέ ζεξβηξηζκέλν απφ ηα ρέξηα ππαιιήινπ ληπκέλν βεδνπίληθα, 

„αλαπαξάγνληαο ην ζχκβνιν ηεο βεδνπίληθεο θηινμελίαο‟.  

Δίλαη γεγνλφο φηη ε Ηνξδαληθή θπβέξλεζε δηαρεηξίζηεθε ηελ έλλνηα ηνπ 

βεδνπηληζκνχ. Σν 1977 ππφ ηελ επνπηεία ηεο βαζίιηζζαο Νννr ηδξχεηαη έλα θέληξν 

πθαληψλ ψζηε λα δηαηεξεζεί ε πνιηηηζκηθή παξάδνζε ηεο βεδνπίληθεο πθαληηθήο 

ηέρλεο. Σν θέληξν ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηξεηο κεγάινπο θνξείο: ην θξάηνο, ηελ 

βαζηιηθή αεξνπνξηθή εηαηξεία θαη κηα ηδησηηθή εηαηξεία ιεσθνξείσλ. Όινη ζηφρεπαλ 

ζηνλ ηνπξηζκφ, επελδχνληαο αιιά θαη ππνβαζκίδνληαο ηαπηφρξνλα ηνλ βεδνπηληζκφ. 

Ο εμσηηζκφο ησλ βεδνπίλσλ εμππεξεηνχζε πξνθαλψο ηηο θαληαζηψζεηο ησλ 

ηνπξηζηψλ, αιιά θαη ηηο αλάγθεο ησλ θπβεξλψλησλ γηα εζσηεξηθέο δηαθξίζεηο κεηαμχ 

ιφγηαο θαη ιατθήο θνπιηνχξαο, κεηαμχ λεσηεξηθφηεηαο θαη παξάδνζεο. Όπσο 

ζρνιηάδεη ε Layne (1987 θαη 1989), „Οη Ηνξδαλνί παξνπζηάδνληαη ζε κηα δηαινγηθή 

ζρέζε κε ηε Γχζε θαη απηφο ν δηάινγνο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ παξαγσγή θαη 

αλαπαξαγσγή ηεο έλλνηαο ηνπ θπιεηηζκνχ-βεδνπηληζκνχ. Ζ Ηνξδαλία  

εκπεξηθιείνληαο αθελφο απφ ηε κηα ηνπο ζσκαηνθχιαθεο ηεο παξάδνζεο θαη 

αθεηέξνπ ην ζψκα εθείλν πνπ αλεζπρεί θαη ληξέπεηαη κε ραξαθηεξηζηνχλ 

νπηζζνδξνκηθνί ιφγσ ηεο εκκνλήο ζηελ παξάδνζε, επηζπκεί λα πηνζεηήζεη κηα 
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ζπιινγηθή εηθφλα ε νπνία ζα είλαη εληππσζηαθή θαη εζηθά απνδεθηή ζχκθσλα κε ηα 

Γπηηθά θξηηήξηα‟. 

Πξνέθπςε „δηάινγνο‟ αθελφο κεηαμχ ησλ ινγίσλ Ηνξδαλψλ θαη ηεο Γχζεο, θαη 

αθεηέξνπ κεηαμχ ησλ πξψησλ θαη ησλ βεδνπίλσλ. Σν 1985 πξνηάζεθε λα θαηαξγεζεί 

ην Hag Arab-Δζηκηθφ Γίθαην, θαη λα ππάξμεη κηα εληαία ππνηαγή ζην θξαηηθφ λνκηθφ 

ζχζηεκα. 

Παξ‟ φιεο ηηο αληηπαξαζέζεηο, ηειηθά, ηνλ ίδην κήλα πνπ δεκνζηεχηεθαλ ηα 

παξαπάλσ ζηνλ ηχπν, ν Βαζηιηάο Hussein δεκνζίεπζε κηα επηζηνιή ε νπνία 

θαηαδίθαδε ηα άξζξα εθείλα πνπ βάιινληαλ θαηά ηνπ βεδνπηληζκνχ ηνλίδνληαο φηη 

θάπνηνη δεκνζηνγξάθνη πξνζπαζνχλ λα επηηεζνχλ ζηνπο θνηλσληθνχο ζεζκνχο, ζηελ 

παξάδνζε θαη ζηηο αμίεο ησλ Ηνξδαλψλ. Ζ επηζηνιή επηζθξαγίζηεθε κε ηα εμήο: „Δγψ, 

ν Βαζηιηάο ηεο Ηνξδαλίαο θαηάγνκαη απφ ηε θπιή βεδνπίλσλ Hashem θαη Quraish, ηελ 

πην επγελή ηεο Μέθθαο, ε νπνία ηηκήζεθε απφ ηνλ Θεφ γηα λα γελλεζεί απφ απηήλ ν 

Πξνθήηεο Μσάκεζ‟
40

. Ζ θπιή ησλ Quraish ινηπφλ, ηελ νπνία επηθαιείηαη ν 

Μνλάξρεο Hussein ηεο Ηνξδαλίαο, σο ε πην επγελήο θπιή ηεο Μέθθαο, πεξηιάκβαλε 

ζηνπο θφιπνπο ηεο θαη πνιιέο νκάδεο, πνπ ελαληηψζεθαλ βίαηα ζην θάιεζκα ηνπ 

Πξνθήηε, κε απνηέιεζκα ηελ κεηνίθεζε ηνπ Μσάκεζ απφ ηελ Μέθθα ζηε Μεδίλα. Ζ 

επίθιεζε ηνπ βαζηιηά ηεο Ηνξδαλίαο γηα ηελ επγελή ηνπ θαηαγσγή σο βεδνπίλνο απφ 

ηελ θπιή ησλ Κνπξάτο, κέζα ζηα λνεηηθά ζρήκαηα γίλεηαη αθαηξεηηθά, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ηδηφηεηεο εθείλεο πνπ εμππεξεηνχλ ηελ ηδενινγία πνπ ζέιεη λα 

                                                 
40

 Ο Μσάκεζ ζχκθσλα κε κειέηεο, απφ ηελ θπιή ησλ Κνπεάτο πξνθήηεο, πνιηηηθφο αιιά θαη 

ζηξαηησηηθφο, θαλφληδε κε δηαβνπιεχζεηο θαη ζπλζήθεο ηε δσή ησλ νπαδψλ ηνπ θαη ησλ ππνινίπσλ. 

Χο ζηξαηησηηθφο αξρεγφο δεκηνπξγνχζε ζπκκαρίεο κε ηηο Αξαβηθέο θαη Ηνπδατθέο θπιέο ηεο πεξηνρήο 

βάζε κηαο Υάξηαο („ράξηα‟ κε ηελ έλλνηα ηεο Υάξηαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ) πνπ θαινχληαλ θαη 

χληαγκα ηεο Μεδίλαο θαη ζεσξνχληαλ φηη ζπληάρζεθε απφ ηνλ Μσάκεζ. Ζ Υάξηα έιεγε ηα εμήο: 

‘Σην όλνκα ηνπ Φηιεύζπιαρλνπ θαη Ειεήκνλνο Θενύ. Ιδνύ ηη όξηζε ν Πξνθήηεο Μωάκεζ ζηνπο πηζηνύο 

θαη ηνπο κνπζινπκάλνπο ηωλ Κνπξάϊο θαη ηνπο Γηάζξηκπ θαη όινπο απηνύο πνπ ελώζεθαλ καδί ηνπο, 

πνιεκώληαο ζην πιεπξό ηνπ. Απνηειείηε κηα θνηλόηεηα (νύκκα) κνλαδηθή, μερωξηζηή από ηνπο άιινπο 

αλζξώπνπο…..(Καλδχιε-Μπαζνχθνπ, 2008:83). 
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πξνβάιεη. Όηη δειαδή είλαη ππεξήθαλνο γηα ηελ βεδνπίληθε θαηαγσγή ηνπ. Ζ δήισζε 

ζπλέρηδε: «Έηζη, νηηδήπνηε βάιιεηαη θαηά ησλ βεδνπίλσλ θαη ησλ θπιψλ καο, 

βάιιεηαη θαηά φισλ καο θαη θαηά ζπλέπεηα θαηά ηεο Βαζηιηθήο νηθνγέλεηαο» ( Layne, 

1987).  

Έηζη, ινηπφλ, κηα κεξίδα ηχπνπ ππεξαζπηδφηαλ ηνλ θπιεηηζκφ θαη 

βεδνπηληζκφ, κηα άιιε κεξίδα ζεσξνχζε ηνλ θπιεηηζκφ αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα 

ηελ πξφνδν θαη ν Βαζηιηάο Υνπζεΐλ επηθαινχληαλ ηελ επγεληθή ηνπ θαηαγσγή απφ 

ηελ θπιή Κνπξάηο ησλ βεδνπίλσλ ηεο Μέθθαο. Δπίζεο έρεη ελδηαθέξνλ λα δνχκε θαη 

κηα ηδηαίηεξε, έμππλε πνιηηηθά θίλεζε ηνπ Βαζηιηά πνπ ζπλδέεη ηελ νηθνγέλεηα ησλ 

Υαζεκηηψλ άκεζα κε ηνλ Πξνθήηε Μσάκεζ. Όπσο είλαη γλσζηφ νη δχν εγγνλνί ηνπ 

Πξνθήηε, απφ ηελ θφξε ηνπ Fatimah θαη ηνλ μάδειθφ ηνπ Ali Bin Abu-Talib, 

νλνκάδνληαη Al-Hasan θαη Al-Husayn. Σν 1954, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καδηθψλ 

θνζκηθψλ αληηζέζεσλ θαη αληηξξήζεσλ θαηά ηεο θπβεξλεηηθήο-Βαζηιηθήο εζσηεξηθήο 

θαη εμσηεξηθήο  πνιηηηθήο, ην παιάηη απνθαζίδεη λα πξνζζέζεη κπξνζηά ζην φλνκα 

ηνπ Βαζηιηά Hussein ην άξζξν Al θαη απφ Malek (King) Husayn γίλεηαη Al-Husayn. 

Σν ίδην γίλεηαη θαη ζην φλνκα ηνπ Πξίγθηπα Hasan (ηα ίδηα νλφκαηα κε ηνπο εγγνλνχο 

ηνπ Πξνθήηε) ην νπνίν θη απηφ γίλεηαη Al-Hasan. Γεκνζηεχεηαη ην γεγνλφο ζηελ 

εθεκεξίδα ηεο θπβεξλήζεσο (Jaridah al-Rasmiyyah, 1187:1954) . Όκσο ν Πξίγθηπαο 

Hasan ζπλερίδεη λα απνθαιείηαη απφ ηνλ κε θπβεξλεηηθφ ηχπν ρσξίο ην Al, σο 

Πξίγθηπαο Hasan κέρξη ην 1986, πνπ παίξλεη θη απηφο ηε ζέζε ηνπ δίπια ζηνλ Husayn 

σο απφγνλνο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ Πξνθήηε. 

Ζ παξέκβαζε απηή ηνπ Βαζηιηά Hussein ζην φιν ζέκα δελ ππήξμε κηα απιή 

πξνζπάζεηα δηαηήξεζεο κηαο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο ή ζέκα πίζηεο ζηηο 

παξαδνζηαθέο αμίεο ηνπ Ηζιάκ θαη ηνπ Πξνθήηε, πξφθεηηαη γηα ηελ πνιηηηθή 

δηαρείξηζε ηνπ παξειζφληνο πνπ έγηλε ζε ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή θαη γηα 
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ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο, κέζα ζην επξχηεξν πνιηηηθν-ηζηνξηθφ πιαίζην ησλ ζρέζεσλ 

Ηζξαήι Παιαηζηίλεο θαη ινηπψλ Αξάβσλ πνπ έρεη λα θάλεη κε ηηο ζπξξάμεηο θαη ηελ 

ηληηθάληα
41

. 

ηε δεθαεηία ηνπ 1970, ηελ πεξίνδν ηεο έληνλεο δηακάρεο 

Ηζξαήι/Παιαηζηηλίσλ ε Ηνξδαλία βξίζθεηαη ζηε ζέζε κεγάινπ θχκαηνο ππνδνρήο 

Παιαηζηηλίσλ πξνζθχγσλ. Ζ δηπισκαηηθή πνιηηηθή ηνπ Βαζηιηά Ζussein είρε σο 

απνηέιεζκα λα ηνπο δνζνχλ πέξαλ ηνπ αζχινπ θαη Ηνξδαληθά δηαβαηήξηα. Ο 

Παιαηζηίληνο πιεζπζκφο απμαλφηαλ ξαγδαία κε απνηέιεζκα πιεζπζκηαθά νη 

Παιαηζηίληνη λα είλαη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο απηφρζνλεο θαηνίθνπο ηεο ρψξαο, 

δειαδή ηνπο βεδνπίλνπο.  

Σν 1981 ν Ariel Sharon ήηαλ Τπνπξγφο Άκπλαο. Σελ πξνεγνχκελε ηεηξαεηία 

σο Τπνπξγφο Γεσξγίαο ήηαλ ππεχζπλνο γηα ηελ δεκηνπξγία λένπ Δβξατθνχ νηθηζκνχ 

ζηε Γπηηθή Όρζε θαη ζηε ισξίδα ηεο Γάδαο (Bailey, 1984: 106). Χο Τπνπξγφο 

Άκπλαο ινηπφλ ν Sharon  ηζρπξίδεηαη φηη ε Ηνξδαλία κε ηνλ Παιαηζηηληαθφ πιεζπζκφ 

ηεο ζηελ πιεηνςεθία είλαη de facto έλα παιαηζηηληαθφ θξάηνο θαη ην ζιφγθαλ „Ζ 

Ηνξδαλία είλαη Παιαηζηίλε‟ βξήθε ζεηηθή απήρεζε ηφζν ζηνλ Ηζξαειηλφ φζν θαη ζηνλ 

δηεζλή ηχπν
42

. To φιν δήηεκα πήξε πεξηζζφηεξν έθηαζε φηαλ ν ίδηνο δήισζε ην 1977 

ζε εθπξφζσπν ηνπ PLO φηη ζα έπξεπε λα αλαηξαπεί ν Hussein, λα κεηνλνκαζηεί ε 

Ηνξδαλία ζε Παιαηζηίλε θαη λα ηνπνζεηεζεί ν Αξαθάη επηθεθαιήο απηνχ ηνπ λένπ 

θξάηνπο (Kapeliouk, 2008: 195). 

ην ζεκείν απηφ ζεσξψ απαξαίηεηε κηα ζχληνκε αλαθνξά θαη επαλάιεςε 

ζηελ ηζηνξηθή πνξεία ηεο Ηνξδαλίαο γηα λα γίλνπλ θαηαλνεηά θάπνηα γεγνλφηα. Ζ 

Ηνξδαλία σο έζλνο-θξάηνο δεκηνπξγείηαη βαζηθά κεηά ηνλ πξψην παγθφζκην πφιεκν, 
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 Γηα ηα πνιηηηθά γεγνλφηα ηεο πεξηνρήο βι ζρεηηθφ .θεθάιαην  ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο. 
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γηα απηή ηελ απήρεζε παξαπέκπσ ζην The Washington Report 6/9/1982·  Sheila &Hallaj, 1983. 



121 

 

ην 1921, απφ ηνπο Βξεηαλνχο νη νπνίνη ηνπνζέηεζαλ ηνλ Δκίξε ηεο Υηηδάδεο 

Αbdullah σο δηνηθεηή ηνπ λένπ θξάηνπο. Πξηλ απφ απηήλ ηελ πεξίνδν ππήξρε ε 

πεξηνρή ηεο Τπεξηνξδαλίαο. Οη Βξεηαλνί αληηθαηέζηεζαλ ηελ θξαηηθή δνκή πνπ είρε 

αθήζεη πίζσ ηεο ε Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία κε κηα λέα θπβεξλεηηθή 

γξαθεηνθξαηηθή δνκή, ζηξαηφ θαη αζηπλνκία, ηα νπνία αθνινχζεζε ην 1928 ην πξψην 

ζχληαγκα κε ην λνκηθφ πιαίζην. Ζ λέα Ηνξδαλία επεθηάζεθε δεκνγξαθηθά θαη 

γεσγξαθηθά λφηηα, κέρξη ηελ Aqaba πνπ κέρξη ηφηε ήηαλ πεξηνρή ηεο Υηηδάδεο. 

Δκθαλίζηεθαλ φκσο επί ζθελήο αληηδξάζεηο ζηνπο λένπο ζεζκνχο ηνπ λένπ θξάηνπο, 

ην νπνίν δηνηθνχληαλ απφ άηνκα μέλα, έμσ απ‟ ηα λενραξαγκέλα ζχλνξα ηνπ θξάηνπο. 

‟ απηήλ ηελ πεξίνδν ηνπνζεηεί ν Massad (2001: 11)  ηελ αλάδπζε ελφο Ηνξδαληθνχ 

εζληθνχ εαπηνχ ν νπνίνο αληηηίζεηαη ζηνπο „Άιινπο‟ κε Ηνξδαλνχο (ζηνλ Δκίξε, ηνπο 

Βξεηαλνχο, Υηηδάδηνπο, χξηνπο, Παιαηζηίληνπο, Ηξαθηλνχο γξαθεηνθξάηεο θαη 

πνιηηηθνχο). Οη Βεδνπίλνη απνηεινχζαλ ην ήκηζπ ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο 

ρψξαο. ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930 αθππλίδνληαη αληηαπνηθηνθξαηηθέο 

επαλαζηαηηθέο δηαζέζεηο κε ηελ ζπκπαξάζηαζε θαη ζπκπάζεηα ησλ γεηηνληθψλ 

Παιαηζηίλησλ νη νπνίνη αληηδξνχζαλ θη απηνί ζηα Βξεηαληθά θαη ησληζηηθά ζρέδηα, 

νη νπνίεο φκσο απέβεζαλ αλαπνηειεζκαηηθέο. Δίρε αξρίζεη ε δηαδηθαζία πξνζέγγηζεο 

ησλ βεδνπίλσλ, παξαρψξεζεο πξνλνκίσλ ζηνπο ζεΐρεδεο θαη γεληθά ε δηαδηθαζία 

αθνκνίσζεο ησλ Βεδνπίλσλ απφ ηηο θξαηηθέο δνκέο, φπσο απηή ηνπ ζηξαηνχ
43

 (Ghazi, 

1999).  Σν 1946 ε ρψξα απφ έλα απιφ εκηξάην, κεηαζρεκαηίδεηαη ζε έλα αλεμάξηεην 

βαζίιεην κε ηνλ ήδε δηνηθνχληα εκίξε λα απηνδηνξίδεηαη βαζηιηάο. Ζ απηνλνκία φκσο 

απηή ήηαλ κφλν νλνκαζηηθή, δηφηη ν ζηξαηφο ζπλέρηδε λα δηνηθείηαη απφ Βξεηαλφ 

αμησκαηνχρν θαη ε ρψξα εμαξηηφηαλ απφ Βξεηαληθέο επηρνξεγήζεηο. Σν δε φλνκα 
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 Ο Δκίξεο Abdullah I.άξρηζε λα επηζθέπηεηαη ηνπο δηάθνξνπο ζεΐρεδεο ζηελ έξεκν, απνζθνπψληαο 

είηε ζηε ζπλέλσζε είηε ζηελ απνκφλσζε ηνπο αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε. Δπηπιένλ επάλδξσζε ην 

ζηξαηφ κε βεδνπίλνπο θαη έηζη εκθχζεζε ηνλ παηξησηηζκφ θαη ηνλ ζεβαζκφ ζηελ θξαηηθή εμνπζία.  
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«Τπεξηνξδαλία» ην νπνίν είρε επηλνεζεί απφ ηνπο Βξεηαλνχο βνπιεπηέο κεηά ηνλ 

πξψην παγθφζκην πφιεκν, κεηαηξάπεθε ζε «Υαζεκηηηθφ Βαζίιεην ηεο Ηνξδαλίαο». 

Άξρηζε ινηπφλ ε Ηνξδαλία λα επεθηείλεη ηα εδάθε ηεο κέρξη ηελ θεληξηθή Παιαηζηίλε, 

(δειαδή ηελ Γπηηθή Όρζε), πεξηνρή ε νπνία δελ είρε θαηαθηεζεί αθφκε απφ ηνπο 

ησληζηέο θαη ηεο νπνίαο ν πιεζπζκφο ήηαλ απηφρζνλεο Παιαηζηίληνη ηεο Γπηηθήο 

Όρζεο θαη Παιαηζηίληνη πξφζθπγεο εθδησγκέλνη απφ ηελ πεξηνρή πνπ είρε γίλεη 

Ηζξαήι. Απηή ήηαλ ε δεχηεξε απφπεηξα επέθηαζεο ηεο Ηνξδαλίαο (1925, 1948-1950), 

πνπ θαηά ηε γλψκε ηνπ Μassad ήηαλ επηδήκηα. Μεηά ηε δνινθνλία ηνπ βαζηιηά  

Αbdallah ην 1951 θαη ηε ζχληνκε βαζηιεία ηνπ γηνχ ηνπ Talal, ην 1953 ελζξνλίδεηαη ν 

εγγνλφο ηνπ Huseyn ν νπνίνο άξρηδε λα θάλεη ππεθφνπο ηνπ Ηνξδαληθνχ θξάηνπο φιν 

ηνλ Παιαηζηηληαθφ πιεζπζκφ πνπ είρε κέζα ζηα ζχλνξά ηνπ. Σν αληηαπνηθηαθφ ξεχκα 

ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 δεηνχζε πιήξε απεμάξηεζε απφ ηε Βξεηαλία. 

Φνβνχκελνο ν Μνλάξρεο Huseyn πηζαλή απεηιή ηνπ ζξφλνπ, πξαμηθνπεκαηηθά θαη κε 

ηε βνήζεηα ηεο Βξεηαλίαο θαη ηεο Ακεξηθήο, θαηέζηεηιε ηνπο δηάθνξνπο 

θηιειεχζεξνπο πεηξακαηηζκνχο θαη μεθίλεζε κηα πεξίνδνο πνιηηηθήο θαηαπίεζεο, πνπ 

γηα πνιινχο ηζηνξηθνχο ζπλερίδεη θαη κέρξη ηηο εκέξεο καο. Ο πφιεκνο ησλ 6 εκεξψλ 

ην 1967, κεηαμχ Αηγχπηνπ, Ηνξδαλίαο, πξίαο έλαληη ηνπ Ηζξαήι, θφζηηζε ζηελ 

Ηνξδαλία ηελ Γπηηθή Όρζε. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ, ην Ηζξαήι θαηαιάκβαλε 

ηε ρεξζφλεζν ηνπ ηλά, ηε ισξίδα ηεο Γάδαο, ηε Γπηηθή Όρζε θαη ηα πςψκαηα ηνπ 

Γθνιάλ (ζηε πξία). Ζ δεκηνπξγία ηεο Οξγάλσζεο γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο 

Παιαηζηίλεο PLO (Palestinian Liberation Organization, 1964) θαη ην θίλεκα ησλ 

Παιαηζηίλησλ αληαξηψλ, άξρηζαλ λα είλαη ζνβαξή απεηιή γηα ηελ Ηνξδαλία. Ο 

επηέκβξηνο ηνπ 1970, ν νπνίνο απνθαιείηαη θαη «Μαχξνο επηέκβξεο» είλαη 

ζεκαληηθφ γεγνλφο ζηελ ηζηνξία ηεο Ηνξδαλίαο. Ζ αλεζπρία ηνπ Ηνξδαλνχ Μνλάξρε 

γηα απεηιή ηεο εζληθήο αθεξαηφηεηαο θαη ηνπ ζξφλνπ, θαηέιεμε ζε εκθχιηεο 
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ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ηνπ Ηνξδαληθνχ ζηξαηνχ πνπ απνηεινχληαλ θαη απφ 

Παιαηζηίληνπο, θαη ησλ Παιαηζηίλησλ αληαξηψλ πνπ απνηεινχληαλ θαη απφ 

Ηνξδαλνχο. Οη εμεγέξζεηο θαηεζηάιεζαλ πνιιάθηο βίαηα θαη νη Παιαηζηίληνη-Ηνξδαλνί, 

νη νπνίνη απνηεινχζαλ κεγάιν πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ, άξρηζαλ λα 

πεξηζσξηνπνηνχληαη αθαηξψληαο απφ απηνχο ν Βαζηιηάο ηα πξνλφκηα θαη ηα 

δηθαηψκαηα πνπ ηνπο είρε δψζεη κέρξη ηφηε. πλαληήζεηο κεηαμχ Hussein θαη Arafat, 

ζχλνδνη θνξπθήο Αξαβηθψλ θξαηψλ, ζπκθσλίεο θαη αλαηξέζεηο ζπκθσληψλ, έγηλαλ 

αηηία κίζνπο θαη απνζηξνθήο ησλ Ηνξδαλψλ θαη εηδηθφηεξα ησλ βεδνπίλσλ θαηά ησλ 

Παιαηζηηλίσλ κέζα ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ
44

. Ζ ηζηνξηθή απηή ζηηγκή ηεο ρψξαο 

είλαη ζεκαληηθή γηα ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ κηαο εζληθήο ηαπηφηεηαο. Γχξσ ζην 

1976, νη Βεδνπίλνη εμηζψλνληαη κε ηνπο ππφινηπνπο πνιίηεο επίζεκα κε λνκνζεηηθέο 

ξπζκίζεηο. Ζ αλαγλψξηζε ηεο PLO ην 1980, νη απεηιέο θαηά ηεο Ηνξδαλίαο, θαηέιεμαλ 

ζηε λφκηκε παξαρψξεζε ηεο Γπηηθήο Όρζεο αιιά θαη ζηελ απεζληθνπνίεζε 

(denationalized) ησλ Ηνξδαλψλ πνπ βξίζθνληαλ εθεί. Ζ δεθαεηία ηνπ 1990 άξρηζε κε 

εληνλφηεξεο αληη-Παιαηζηηληαθέο δηαζέζεηο. Έηζη ν „Άιινο‟ γηα ηνλ γεγελή πιεζπζκφ 

ηεο Ηνξδαλίαο πνπ πξηλ κεξηθέο δεθαεηίεο ήηαλ ν „απφ έμσ απφ ηα γεσγξαθηθά ηεο 

ζχλνξα ν „απνηθηνθξάηεο‟ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 είρε γίλεη ν „απφ κέζα, ν 

Παιαηζηίληνο- Ηνξδαλφο ηεο‟.  

Ο Μνλάξρεο, ινηπφλ, Hussein είρε αηηίεο ηφζν απφ εζσηεξηθέο φζν θαη απφ 

εμσηεξηθέο ππνζέζεηο θαη πηέζεηο γηα λα αλεζπρεί γηα ηηο ζπδεηήζεηο πεξί θπιεηηζκνχ 

θαη βεδνπηληζκνχ. Δπηπιένλ ε ππφζρεζή ηνπ λα δηαηεξήζεη ζηελέο ζρέζεηο κε ηνπο 

πηζηνχο ππνζηεξηθηέο ηνπ, ηηο δηάθνξεο θπιέο-νηθνγέλεηεο, ηνπο βεδνπίλνπο, 

απηφρζνλεο θαη γεγελείο θαηνίθνπο ηεο ρψξαο (Axelrod, 1978· Jureidini & McLaurin, 

1984) ζ‟ εθείλε ηε δεδνκέλε ζηηγκή ηεο θξίζεο κε ηελ Παιαηζηίλε θαη ην Ηζξαήι, 
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 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο βι. Kapeliouk, 2008. 
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ψζεζε ζηε θαηαζθεπή κηαο δεκφζηαο εηθφλαο ηεο Ηνξδαλίαο, ε νπνία έδηλε έκθαζε 

ζηε θπιεηηθή-βεδνπίληθε θιεξνλνκηά ηεο ρψξαο. Σψξα νη βεδνπίλνη „ηνπ‟ ήηαλ 

ζεκαληηθνί. Ήηαλ νη κνλαδηθνί πνπ κπνξνχζε λα ζηεξηρηεί γηα λα δηαηεξήζεη κηα 

ηαπηφηεηα, νη κνλαδηθνί ηαγκέλνη αληδηνηειψο ζηε ρψξα θαη ζηνλ ζεζκφ ηεο 

Μνλαξρίαο ηνπ Hussein θαη νη κνλαδηθνί νη νπνίνη ζα ζπλέβαιαλ θαηά πνιχ ψζηε ε 

ρψξα λα αλαπηπρζεί νηθνλνκηθά κε ηνλ ηνπξηζκφ θαη λα πάξεη κηα ζεκαληηθή ζέζε 

κεηαμχ ησλ άιισλ θαηαθιπδνκέλσλ απφ ηνπξίζηεο ρσξψλ. Ζ πξνζπάζεηά ηνπ είρε 

πεηχρεη. Δίρε θαηαθέξεη λα θεξδίζεη ηε ζπλαίλεζε θαη ηελ ππνζηήξημή ηνπο.  

Υεηξίζηεθε θαη δηαρεηξίζηεθε απηφ πνπ ηζηνξηθά ήηαλ ζηαζεξφ: ηνπο 

„βεδνπίλνπο‟, ηνπο πξαγκαηηθνχο Ηνξδαλνχο, ηνπο κνλαδηθνχο πηζηνχο ηεο επηθξάηεηάο 

ηνπ. Με ηελ δηαρείξηζε ζηνηρείσλ ηεο ηζηνξηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηνπ,  

ηελ επηιεθηηθή ηνπ ρξήζε ησλ ηζηνξηθψλ πνιηηηζκηθψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ παξαδνρψλ 

θαη εηδηθφηεξα κηαο θαηαγσγήο σο κνλαδηθήο, ζπνπδαίαο θαη ηαπηφζεκεο κε ηνπο 

βεδνπίλνπο, καδί κε άιινπο νκντδεάηεο ιφγηνπο θαηάθεξε λα δηαηεξήζεη θαη λα 

ελδπλακψζεη ηηο παξαδνζηαθέο θπιεηηθέο αμίεο ηνπ εληφπηνπ πιεζπζκνχ. Με άιια 

ιφγηα ρεηξίζηεθε θαη δηαρεηξίζηεθε ηελ ηζηνξία ηνλίδνληαο θπιεηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο 

ζε κηα πεξίνδν δηακφξθσζεο ηνπ έζλνπο-θξάηνπο ηεο Ηνξδαλίαο θαη ζε κηα πεξίνδν 

απεηιήο ηεο ζπλνρήο ηεο Μνλαξρίαο. 

Ζ κεηάβαζε ηεο Τπεξηνξδαλίαο απφ ην Βξεηαληθφ θαζεζηψο εληνιψλ ζην 

Υαζεκηηηθφ Βαζίιεην θαη ε απναπνηθηνπνίεζε έγηλε ζηαδηαθά θαη ζηαζεξά  κε 

πνιηηηθέο γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ εζληθψλ ζπλεηδήζεσλ θαη ηαπηνηήησλ. Σν λνκηθφ 

ζχζηεκα ην νπνίν είρε αξρίζεη λα δεκηνπξγείηαη δηακφξθσλε ειεγρφκελα κε λφκνπο 

εζληθά ππνθείκελα. Καηά ηνλ Massad (2001:18), φιεο νη κεηααπνηθηαθέο εζληθέο 

ηαπηφηεηεο δηακνξθψζεθαλ θαη παγηψζεθαλ θάησ απφ ηνπο λφκνπο ησλ εζλψλ-

θξαηψλ. Σν λνκηθφ ζχζηεκα ηνπ θξάηνπο ρσξίο λα είλαη πάληα έλδεημε θαηαπηεζηηθήο 



125 

 

πνιηηηθήο ηεο εγεζίαο, εληνχηνηο παίδεη θεληξηθφ ξφιν ζηε δεκηνπξγία θαη ζηε 

ξχζκηζε ηνπ θξάηνπο· παξάγεη θαη ξπζκίδεη ηελ ηαπηφηεηα. Ζ γξαθεηνθξαηία, ν 

ζηξαηφο, νη πνιηηηθνί ζεζκνί θαη ηα εθηειεζηηθά φξγαλα θαζψο θαη ην λνκηθφ 

ζχζηεκα είλαη απφ ηα εξγαιεία κε ηα νπνία ην θξάηνο δηαθεληεχεη ηνπο πνιίηεο κέζα 

ζηα ζπγθεθξηκέλα εδαθηθά πιαίζηα.  Όπσο αλαθέξεη ν Althusser (1971:143) „ην 

λνκηθφ ζχζηεκα είλαη ηαπηφρξνλα θαη θαηαπηεζηηθφ εξγαιείν ηνπ θξάηνπο θαη 

ηδενινγηθφ, παίδεη απηφλ ην δηπιφ ξφιν‟. Οη ζεζκνί ινηπφλ απηνί νη νπνίνη παξάγνπλ 

κέζσ ηεο εγεκνλίαο θαη ηνπ θαηαλαγθαζκνχ ζπλαίλεζε θαη ζπκκφξθσζε, 

δηαζθαιίδνπλ ηνλ έιεγρν ηνπ θξάηνπο φρη κφλν γηα ην παξφλ θαη γηα ην κέιινλ, αιιά 

θαη γηα ην παξειζφλ (Gramsci, 1971: 206-275). Δπηπιένλ, θαζψο δηαθεληεχεη θη 

ειέγρεη ην ηζηνξηθφ παξειζφλ, θαζηζηά θαη θπβεξλήζηκα ηα εζσηεξηθά εδάθε δηα 

λφκνπ, θαζψο θαη ηα άηνκα σο λνκηθά εζληθά ππνθείκελα. Απ‟ απηή ηε δηαδηθαζία ηεο 

εζληθνπνίεζεο πέξαζε θαη ε Ηνξδαλία ζηαδηαθά, παξάγνληαο θαη πξνζδηνξίδνληαο ηα 

ππνθείκελα ηεο σο Ηνξδαλνχο πνιίηεο. Γηα ηνλ Derrida (1990) νχηε ε „ηαπηφηεηα‟ νχηε 

ε „κε ηαπηφηεηα‟ είλαη θπζηνινγηθά, απηφ πνπ έρεη ζεκαζία είλαη ε επίδξαζε ησλ 

λφκσλ. 

ηελ πεξίπησζε ηεο Τπεξηνξδαλίαο ε πξψηε δηαθήξπμε ηνπ εζληθνχ ιφγνπ ηνπ 

θξάηνπο έγηλε κε ηε κεηαζηξνθή ηνπ Βαζηιείνπ ζε θξάηνο πνπ δηνηθεί κε λφκνπο. Οη 

λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο (Al Qanun Al-Asasi), πνπ μεθίλεζαλ ηελ πεξίνδν 1927-1928, 

ζπλέπεζαλ κε ηα αληηαπνηθηαθά θηλήκαηα καδψλ πνπ δελ είραλ μεθάζαξε ηαπηφηεηα,  

έλαληη „Άιισλ‟ (Βξεηαλψλ απνηθηνθξαηψλ) κε ζπγθεθξηκέλε. Πξηλ ηε δηαθήξπμε ηνπ 

θξάηνπο σο Ηνξδαλία, νη Βεδνπίλνη δελ ‘ππήξμαλ’
45

 κε ηελ ηαπηφηεηα φπσο 

ελλνηνινγείηαη ζήκεξα. Μέρξη ηφηε νη βεδνπίλνη δελ είραλ ηδηαίηεξε επαθή κε ηνλ 

                                                 
45

 Αλαθέξνκαη ζηελ έλλνηα ηνπ „people does not exist….not as such ‘ ηνπ Foucault (Burchell et al., 

1991: 87-104). 
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θεληξηθφ δηνηθεηηθφ κεραληζκφ ηεο εγεκνλίαο θαη θαηά ζπλέπεηα δελ είραλ θαη ιφγν 

γηα έληνλν απηνπξνζδηνξηζκφ σο „βεδνπίλνη‟. Σν επίζεκν θαη θπξίαξρν ηζηνξηθφ 

αθήγεκα ηνπ Ηνξδαληθνχ θξάηνπο ραξαθηήξηδε θαη ραξαθηεξίδεη ηνλ πιεζπζκφ ηεο 

Ηνξδαλίαο πξν δηακνξθψζεσο έζλνπο - θξάηνπο σο άηνκα δηαρσξηζκέλα εδαθηθά ζε 

θπιέο, ρσξίο θεληξηθή εμνπζία θαη ρσξίο λφκνπο (Salibi, 1998: 49-91).     

ηε ζπλέρεηα ηεο δηακφξθσζεο ηνπ θξάηνπο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δεκηνπξγίαο ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο, γηα ηνλ έιεγρν ησλ βεδνπίλσλ απαηηνχληαλ 

κέηξα πνπ λνκνζεηηθά επέβαιαλ ηελ εγθαηάζηαζε απηψλ ησλ λνκαδηθψλ θπιψλ. Οη 

πεξηνρέο ειέγρνληαλ απφ πεξηθεξεηαθά δηνηθεηηθά θέληξα.  

Ζ επηηνκή ηεο ζπλαίλεζεο ησλ βεδνπίλσλ ζηελ εμνπζία θαη ζηνλ έιεγρφ ηεο, 

έξρεηαη κε ηελ επάλδξσζε ηνπ ζηξαηνχ θαη ηεο αζηπλνκίαο απφ βεδνπίλνπο κεηά ηνλ 

πξψην Αξαβν-ηζξαειηλφ πφιεκν, θαη εηδηθφηεξν ην 1970, ζην Μαχξν επηέκβξε, 

φηαλ ην θξάηνο έπξεπε λα αληηκεησπίζεη ηνπο Παιαηζηίληνπο αληάξηεο θαη ηηο 

αλαηαξαρέο πνπ μέζπαζαλ ζηε ρψξα. Απηφ αθελφο είρε ζαλ απνηέιεζκα ηε βειηίσζε 

ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ βεδνπίλσλ, αθνχ ν ζηξαηφο θαη ε αζηπλνκία ηνπο παξείρε 

κηζζφ, πεξίζαιςε θη εμαζθάιηζε ζπληαμηνδνηηθή, αιιά αθεηέξνπ ειέγρνληάο ηνπο ε 

εμνπζηαζηηθή κεραλή δηαζθάιηδε ηελ εδαθηθή ηεο αθεξαηφηεηα, ηελ θξαηηθή ζπλνρή 

θαη ηελ εζληθή αζθάιεηα. 

Ο Βαζηιηάο Hussein, ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή ζεκαληηθή γηα ηελ Μνλαξρία, 

ρεηξίζηεθε θαη δηαρεηξίζηεθε κηα ηζηνξηθή θαηαγσγή, απηή ηνπ θπιεηηζκνχ-

βεδνπηληζκνχ, θαζηζηψληαο ηα ππνθείκελά ηνπ δηαρεηξίζηκα ελφο εζληθηζηηθνχ ιφγνπ 

θαη ηαπηίδνληαο δχν θαηαγσγέο, απηή ηε δηθή ηνπ κε ησλ βεδνπίλσλ. Έηζη 

δηακφξθσζε καδί κε ηνπο ζεζκνχο θαη ηνπο λφκνπο κηα εζληθή ζπλείδεζε θαη 

ηαπηφηεηα, ε νπνία δηαπεξλά ηνπο βεδνπίλνπο Zalabieh. Έηζη δηακνξθψζεθε κηα 

ηδενινγία ηνπ βεδνπηληζκνχ κε ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηα ζπγθεθξηκέλα 
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άηνκα απφ ηνλ ππφινηπν Αξαβηθφ πιεζπζκφ ηεο ρψξαο. Σαπηίζηεθαλ ε Μνλαξρία, ν 

Βαζηιηάο, ε θπιή ησλ Quraish κε ηε ζξεζθεπηηθφηεηά ηεο, νη βεδνπίλνη κε ηελ 

παξάδνζή ηνπο θαη ηηο αμίεο ηνπο. Οη αμίεο ησλ βεδνπίλσλ, φπσο ε γελλαηνδσξία, ε 

εληηκφηεηα, ε θηινμελία, θαζίζηαληαη δηαρεηξίζηκα εξγαιεία ζηα ρέξηα ηεο εμνπζίαο.  

     

4. Σνπξηζκόο, βεδνπηληζκόο θαη θξάηνο: Γηαπξαγκάηεπζε, ππαγσγή θαη 

ππνλόκεπζε ησλ ζρέζεσλ εμνπζίαο 

Σν 60% ηεο νηθνλνκίαο ηεο πεξηνρήο ζηεξίδεηαη πηα ζηνλ ηνπξηζκφ. Ζ θηελνηξνθία 

έρεη πεξάζεη κφλν ζηελ ηδησηηθή θαηαλάισζε. Ο ηνπξηζκφο έρεη γίλεη ε θχξηα 

αζρνιία βάζε ηεο νπνίαο νξγαλψλεηαη ε φιε δσή ησλ θαηνίθσλ. Λίγνη είλαη απηνί 

πνπ έρνπλ θαηά ην πιείζηνλ θαηζίθηα ηα νπνία εθηξέθνπλ, πξνθεηκέλνπ λα ηα 

δηαζέζνπλ ζηελ αγνξά. Καηά ηελ ηνπξηζηηθή πεξίνδν απμάλεη ε θηλεηηθφηεηα ζην 

ρσξηφ ηνπ Wadi Rum. Απηφ θπξίσο ζεκαίλεη φηη πξψηα απ‟φια πιεζαίλνπλ νη 

ζπδεηήζεηο γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχλ ηα δηάθνξα ηνπξηζηηθά γξαθεία. 

Μηα λεσηεξηζηηθή ηαθηηθή ε νπνία εθαξκφδεηαη ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο πνπ έρνπλ 

πςειφ ηνπξηζκφ, απνηειεί ν ζεζκφο ηνπ εγθεθξηκέλνπ μελαγνχ, απηνχ δειαδή πνπ 

έρεη επίζεκε άδεηα γηα μελαγήζεηο, απηφο πνπ έρεη απνθνηηήζεη απφ θάπνηα ζρνιή 

μελαγψλ, ή ελ πάζε πεξηπηψζεη έρεη εηδηθή άδεηα, δηφηη γλσξίδεη „ηζηνξία, 

αξραηνινγία θαη φια ηα ζπλαθή‟. Σα δηάθνξα ηνπξηζηηθά γξαθεία ζηελ Ηνξδαλία 

ρξεζηκνπνίεζαλ απηή ηελ ηνπξηζηηθή νδεγία θαηαθέξλνληαο λα λνκηκνπνηήζνπλ ηηο 

εηδηθέο άδεηεο ησλ μελαγψλ. Απηφ ζήκαηλε γηα θάπνην δηάζηεκα ηελ αλελφριεηε θαη 

αλεμέιεγθηε είζνδν ζηελ πεξηνρή ηεο εξήκνπ ηνπ W.R. ησλ jeep εηαηξεηψλ θαη 

μελαγψλ-νδεγψλ ησλ γξαθείσλ. Σα ηνπξηζηηθά γξαθεία επεδίσθαλ κεγηζηνπνίεζε 

ηνπ θέξδνπο ηνπο, ην νπνίν ζα πήγαηλε κφλν ζηα γξαθεία ή ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο 
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πνπ εκπιέθνληαλ κε ηνλ ηνπξηζκφ, ελψ νη θάηνηθνη ηνπ W.R., ή αθφκε θαη νη 

βεδνπίλνη ησλ γχξσ πεξηνρψλ, ζα έραλαλ κέζα απφ ηα ρέξηα ηνπο ηε „δηθή ηνπο‟ 

έξεκν θαη γεληθά ηνλ έιεγρν ηεο πεξηνρήο.  

Δθείλν ην πξσηλφ ήηαλ κηα αλνημηάηηθε κέξα ηνπ Μαξηίνπ θαη κνπ είρε 

αθήζεη ν Α. ην jeep γηα λα θνξηψζσ απ‟ ην κπαθάιηθν ηνπ ρσξηνχ ηξφθηκα γηα ην 

γθξνππ πνπ είρε έξζεη. Δίρακε ζπκθσλήζεη λα βξεζνχκε ζηελ έμνδν ηνπ ρσξηνχ γηα 

λα πάκε ζηελ έξεκν. Ξαθληθά άθνπζα θαζαξία θη έληνλεο ζπδεηήζεηο ζ‟ έλα κηθξφ 

ρψξν φπνπ γίλνληαλ ζπγθεληξψζεηο. ηακάηεζα θαη ξψηεζα ηη ζπκβαίλεη. Σν ζέκα 

ήηαλ απηέο νη πεξηβφεηεο άδεηεο μελαγψλ. Τπήξρε θάπνηνο εθπξφζσπνο ηνπξηζηηθψλ 

γξαθείσλ ν νπνίνο ελεκέξσλε φζνπο αζρνινχληαη κε ηνλ ηνπξηζκφ ζην ρσξηφ, φηη 

έπξεπε λα έρνπλ φινη απηή ηελ εηδηθή άδεηα, αιιηψο δελ ζα επηηξέπεηαη ζε θαλέλαλ λα 

βγάιεη γθξνππ ζηελ έξεκν. Όηη απηή ε πνξεία είλαη αλαπφθεπθηε, δηφηη έπξεπε θαη ε 

Ηνξδαλία λα ζπκκνξθσζεί κε ηα λέα παγθφζκηα δεδνκέλα γηα ηνλ ηνπξηζκφ.  Όκσο 

θαλέλαο ζην ρσξηφ δελ είρε άδεηα. Ζ άδεηα πξνυπέζεηε λα πεξάζνπλ απφ θάπνηα 

ζρνιή θαη λα πάξνπλ δίπισκα, πξάγκα αδηαλφεην γηα ηνπο βεδνπίλνπο ηνπ W.R. 

Ξαθληθά ζηε ζπδήηεζε παξεκβαίλεη ν S. ιέγνληαο: «Γειαδή, ζα πξέπεη λα θάλνπκε 

κάζεκα γηα λα καο κάζεηε ηελ έξεκν; Δζείο ζα κάζεηε ζε καο ηελ έξεκν;», «Ή γηα 

ηελ ηζηνξία ηεο πεξηνρήο, εδψ πνιέκεζαλ νη δηθνί καο παππνχδεο, ζα καο κηιήζεηε 

εζείο πνπ κέρξη ηψξα δελ μέξαηε πνπ βξίζθεηαη ε έξεκνο ηνπ W.R.;». Δίρε αξρίζεη λα 

δεκηνπξγείηαη έληαζε. Ο εθπξφζσπνο πξνζπαζνχζε λα ηνπο πείζεη φηη είλαη γηα ην 

θαιφ ηνπο, φηη είλαη απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ θαη δηάθνξα άιια ζπλαθή, 

πνπ θάλεθε ζηελ πνξεία φηη άθελαλ αδηάθνξα ηα άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ ζηε 

ζπγθέληξσζε. Σα άηνκα αξλνχληαλ λα δερηνχλ λα ππνβιεζνχλ ζ‟ απηή ηε δηαδηθαζία 
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ηεο άδεηαο μελαγνχ
46

 (Δπηπιένλ νη άδεηεο ζα ήηαλ πεξηνξηζκέλεο. Καηά ηελ άπνςε 

ησλ ηζπλφλησλ δελ ήηαλ δπλαηφλ λα έρνπλ φινη ζην ρσξηφ άδεηα). Ζ θαηάζηαζε είρε 

αξρίζεη λα δείρλεη ηηο πξαγκαηηθέο ηεο δηαζηάζεηο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα έδηλαλ ηελ 

επθαηξία ζε θάπνηνπο λα μελαγνχλ, αιιά ηε κεξίδα ηνπ ιένληνο ζα ηελ είραλ πάιη 

εμσηεξηθνί θνξείο.  Όκσο νη βεδνπίλνη δελ ήηαλ θαη ηφζν αλφεηνη, φζν ζα ηνπο 

ήζειαλ κεξηθνί. Ο επίινγνο θαη ε ηειεπηαία ιέμε ήηαλ θαη πάιη ησλ θαηνίθσλ: «Δδψ 

γίλεηαη απηφ πνπ ζα απνθαζίζνπκε εκείο θαη μέξεηε, αλ λεπξηάζνπκε, ζαο θιείλνπκε 

θαη ηελ είζνδν ζηελ έξεκν θαη δελ αθήλνπκε νχηε κχγα λα πεηάμεη, θη αλ λνκίζεηε 

φηη κπνξείηε λα πεξάζεηε απφ αιινχ κέζα, πάιη ζα ζπλαληεζνχκε θαη ηφηε δελ ζα 

μέξνπλ πνπ λα ζαο ςάμνπλ νη δηθνί ζαο κέζα ζηελ έξεκν» είπε ν S.M. θαη 

ζπκπιήξσζε ν D.: «Μήπσο ζέιεηε λα ζαο ζπκίζνπκε ηελ ππφζεζε κε ηα jeep, ή ηελ 

ππφζεζε ηνπ Βαζηιηά Hussein φηαλ ήξζε κε ηε ζπλνδεία ηνπ ζην W.R;» (αλαθέξεηαη 

παξαθάησ). 

Ζ ζπγθέληξσζε δηαιχζεθε κε ζθνξ 1-0 ππέξ ησλ Zalabieh ηνπ W.R. 

Δγψ φκσο είρα ηελ πεξηέξγεηα γη‟ απηή ηελ ππφζεζε κε ηα jeep θαη ηνλ 

Βαζηιηά Hussein θαη γηα απηφ ην ιφγν δήηεζα απφ ηνλ Μ. λα κνπ εμεγήζεη ηη είρε 

ζπκβεί ζην παξειζφλ. «Πάκε λα θαζίζνπκε θάπνπ λα ζνπ ηα πσ γηαηί είλαη κεγάιε 

ηζηνξία». Πήγακε ζην κηθξφ εζηηαηφξην ζηελ είζνδν ηνπ ρσξηνχ θη άθνπγα 

                                                 
46

 θάηη αλάινγν ζπκβαίλεη ζηηο κέξεο καο θαη ζηελ Διιάδα. Έρεη μεθηλήζεη κηα δηακάρε κεηαμχ ησλ 

νξεηβαηηθψλ ζπιιφγσλ ηεο ρψξαο θαη ησλ ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ. Οη νξεηβαηηθνί ζχιινγνη, δεισκέλνη 

σο αζιεηηθά, κε θεξδνζθνπηθά ζσκαηεία δηνξγαλψλνπλ νξεηβαηηθέο θαη παξεκθεξείο δξαζηεξηφηεηεο 

φπσο αλαξξίρεζε, ρηνλνδξνκία θ.α ηφζν ζην εζσηεξηθφ φζν θαη ζην εμσηεξηθφ. Γηα πνιιά ρξφληα 

δηνξγαλψλνληαλ ηαμίδηα ζην εμσηεξηθφ κε ζθνπφ ηελ αλάβαζε ζε έλα πςειφ βνπλφ. Οη ζχιινγνη 

είραλ ηελ επνπηεία θαη επζχλε απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ γίλνληαλ απνθιεηζηηθά γηα ηα κέιε 

ηνπο. Γηα ηνλ ιφγν φηη είλαη κε θεξδνζθνπηθά ζσκαηεία νη εθδξνκέο ηνπ εμσηεξηθνχ νη νπνίεο 

πεξηειάκβαλαλ θαη ηνπξηζηηθφ πξφγξακκα -ην ηεξπλφ κε ηα ηνπ σθειίκνπ- ε ηηκή ζπκκεηνρήο ήηαλ 

ρακειφηεξε απ‟ απηή ησλ ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ, ηα νπνία βέβαηα δελ κπνξνχλ λα νξγαλψζνπλ κηα 

νξεηβαηηθή εμφξκεζε, γηαηί δελ έρνπλ ηηο απαξαίηεηεο ηερληθέο γλψζεηο. Ζ ππφζεζε έθηαζε ζηε 

δηθαηνζχλε, ε νπνία απεθάλζε ππέξ ησλ ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ κε γλψκνλα ηνλ αζέκηην αληαγσληζκφ. 

Αθαίξεζαλ, δειαδή, κε άιια ιφγηα απφ ηνπο νξεηβάηεο, νη νπνίνη είλαη νη πιένλ αξκφδηνη γηα 

αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηε θχζε, ην δηθαίσκα λα δηνξγαλψλνπλ ηαμίδηα-εμνξκήζεηο ζην εζσηεξηθφ 

θαη
 

εμσηεξηθφ, δηφηη ηξνκνθξαηήζεθαλ νη επίζεκνη μελαγνί, νδεγνί θαη ηδηνθηήηεο ηνπξηζηηθψλ 

γξαθείσλ κήπσο θαη ράζνπλ ηε κεξίδα ηνπ ιένληνο. 
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πξνζεθηηθά απηά πνπ κνπ εμηζηνξνχζε ν Μ: «Δκείο εδψ έρνπκε ηνλ ζπλεηαηξηζκφ 

ηνπ Rum (RTCS) ν νπνίνο ηδξχζεθε ην 1990-91, αλ ζπκάκαη θαιά. Πξηλ ην 1990 νη 

ηνπξίζηεο ήηαλ ιίγνη ζηελ πεξηνρή, αιιά ζηγά ζηγά άξρηζαλ λα απμάλνληαη. Σα jeep 

πνπ είρακε δελ ήηαλ αξθεηά θη επηπιένλ ήηαλ θαη παιηά. Γηα ηε δηθή καο ρξήζε ήηαλ 

εληάμεη, αιιά ρξεηαδφκαζηαλ θαιχηεξα γηα ηνπο ηνπξίζηεο. Σν 1994 επηζθέθηεθε ην 

Rum ν Βαζηιηάο Juan Carlos ηεο Ηζπαλίαο. Μεηά απ‟ απηή ηελ επίζθεςε 

θπβεξλεηηθέο θαη κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο άξρηζαλ λα ελδηαθέξνληαη γηα ηελ 

πξνζηαζία θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ Rum. Ο Βαζηιηάο Hussein εμέδσζε απφθαζε γηα λα 

βειηησζνχλ ηα jeep πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ν ζπλεηαηξηζκφο γηα ηνπο ηνπξίζηεο. Μηα κε 

θπβεξλεηηθή νξγάλσζε απφ ηελ Ηζπαλία ε Codespa δψξηζε ζηελ Ηνξδαλία 21 jeep 

4Υ4 γηα ην Rum, δειαδή γηα καο . Όηαλ φκσο ήξζαλ ηα απηνθίλεηα κεηαβηβάζηεθαλ 

ζην Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ θαη Αξραηνηήησλ (MOTA) θαη ηα ρξεζηκνπνηνχζαλ απηνί. 

Μεηά πέξαζαλ ζην ίδξπκα ηεο Alia (QAF - Queen Alia Fund for Social 

Development). Καη κεηά άξρηζαλ νη αληηπαξαζέζεηο κεηαμχ καο. Δπηπιένλ έβαιαλ θαη 

δηθνχο ηνπο νδεγνχο. 25 άηνκα απ‟ ην ρσξηφ έθαλαλ αίηεζε, αιιά κφλν 2 έγηλαλ 

δεθηά. Όηαλ ξσηήζακε γηαηί κφλν δχν, καο απάληεζαλ φηη νη ππφινηπνη αηηνχληεο δελ 

πιεξνχζαλ ηα πξνζφληα. Μπνξείο λα ην θαληαζηείο απηφ; Δκείο πνπ νδεγνχκε jeep 

απφ επηά ρξνλψλ θαη κάιηζηα ζηελ έξεκν, δελ πιεξνχκε ηα πξνζφληα, ελψ απηνί πνπ 

θάλνπλ καζήκαηα γηα λα πάξνπλ ην δίπισκα είλαη θαιχηεξνη νδεγνί απφ καο. Μεηά 

δηθαηνινγήζεθαλ φηη ν λφκνο έιεγε λα έρνπκε δίπισκα. Οη πεξηζζφηεξνη ζην ρσξηφ 

βέβαηα είλαη ρσξίο δίπισκα, αιιά απηφ δελ ήηαλ πξφβιεκα, κπνξνχζακε λα 

βγάινπκε. Δπίζεο είπαλ φηη έπξεπε λα ήκαζηαλ πάλσ απφ 20 ρξφλσλ θαη λα μέξνπκε 

πψο λα ρεηξηζηνχκε ηνπο ηνπξίζηεο. Έηζη καο άθεζαλ έμσ απ‟ ην πξφγξακκα 

νηθνηνπξηζκνχ. Απηφ ην πξφγξακκα ρξεκαηνδνηνχληαλ πάιη απ‟ ηελ Ηζπαλία θη είρε 

γηα βάζε ηε Rashdiyyah (είλαη έλα ρσξηφ πάλσ ζην θεληξηθφ εζληθφ άμνλα 30 ρικ. 
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απφ ην δηθφ ηνπο). Όηαλ θάπνηα κέξα ήξζαλ ηα jeep κε ηνπξίζηεο ζην Rum, ζρεδφλ 

φιν ην ρσξηφ πήξακε ζίδεξα θαη ινζηνχο θη φ,ηη άιιν βξήθακε ζηα ρέξηα καο θαη 

ζπάζακε φια ηα απηνθίλεηα πνπ είραλ έξζεη. Γελ θαηαιαβαίλακε ηίπνηα εθείλε ηε 

ζηηγκή. Δίραλ κέζα ηνπξίζηεο αιιά δελ καο έλνηαδε, νχηε γηα ηνπο νδεγνχο. Σα 

θάλακε ρίιηα θνκκάηηα. Με ην δφξη θαηάθεξαλ λα θχγνπλ θάπνηα. Έηζη είκαζηε εκείο 

φηαλ λεπξηάζνπκε, φηαλ καο παίξλνπλ ην δίθην καο, γη‟ απηφ θαη ηψξα δελ ηνικάεη 

θαλείο λα πεηξάμεη ηνπο βεδνπίλνπο ηνπ Rum, γηαηί καο μέξνπλ πηα, θη απφ άιια 

πνιιά πνπ έρνπκε θάλεη». 

Άθνπγα ηελ ηζηνξία κε κεγάιν ελδηαθέξνλ θη αλππνκνλνχζα λα κάζσ θη απηά 

ηα „άιια‟ πνπ κνπ είρε αλαθέξεη ν Μ. Καη ζπλέρηζε: «Μεηά καο ζπλέιαβαλ θαη καο 

έβαιαλ θπιαθή, δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ κπαίλνπκε θπιαθή ην κηζφ ρσξηφ, ηη 

αζηείν, ε θπιαθή γεκάηε κε ην Rum. Μείλακε δχν κέξεο κέζα θαη κεηά καο 

ειεπζέξσζαλ ρσξίο θαλ λα πιεξψζνπκε ηίπνηα. ‟ απηφ βνήζεζε ε πξηγθίπηζζα ηνπ 

Ηδξχκαηνο QAF, ε Basma. Μεηά βέβαηα δελ ηνικνχζε θαλέλαο λα έξζεη ζηελ 

πεξηνρή. Σν 1996 ν Τπνπξγφο Σνπξηζκνχ ήξζε ζην Rum θαη ζπδεηήζακε φια απηά 

θαη ην 1997 ην ίδξπκα, ην νπνίν καο είρε πάξεη ηα jeep δέρζεθε λα δίλεη ην 25% ηνπ 

θέξδνπο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ Rum, ην 1998 απμήζεθε ζην 40%, ην 1999 ζην 55% 

θαη ην 2000 ζην 75%. Σα ππφινηπα θαηαλέκνληαλ ζηα γχξσ ρσξηά. Βιέπεηο ηη 

θαηαθέξακε αθνχ ν ηνπξηζκφο είλαη εδψ θαη πεξλάεη απφ καο. Βέβαηα, ηα ρξήκαηα 

δελ έξρνληαη εδψ, είλαη γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ Rum θαη ηα δηαρεηξίδεηαη κηα επηηξνπή 

ε νπνία απνηειείηαη απφ ηνλ θπβεξλήηε ηεο Aqaba, ην δηεπζπληή ηνπξηζκνχ ζηελ 

Aqaba, δχν εθπξνζψπνπο απφ ην ίδξπκα QAF θη έμη άηνκα απφ ην Rum 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνλ πξφεδξν ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ». «Έηζη έγηλαλ ηα 

πξάγκαηα, αλ δελ ζπάγακε ηα jeep ηφηε, ηψξα ε έξεκνο ζα ήηαλ ρακέλε».   
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Ζ ηζηνξία είρε ελδηαθέξνλ, φρη γηα ην γεγνλφο φηη ηα jeep ηα νπνία 

πξννξίδνληαλ γηα άιιν ζθνπφ πήγαλ ηειηθά αιινχ, αιιά γηα ην γεγνλφο ηεο 

αληίδξαζεο ησλ Zalabieh νη νπνίνη πίζηεπαλ φηη είλαη ζην αππξφβιεην. Καη ήηαλ. 

Γχζθνια ζα ηνικνχζε θάπνηνο λα ζπάζεη jeep ηνπ Βαζηιηθνχ Ηδξχκαηνο. 

πζπεηξσκέλνη θαη απνθαζηζκέλνη ζπλέπξαμαλ νκαδηθά ελδπλακψλνληαο ηνπο 

δεζκνχο ηνπο θάησ απφ κηα θνηλή ηαπηφηεηα, απηή ησλ βεδνπίλσλ απηφρζνλσλ θαη 

απζεληηθψλ πνιηηψλ ηεο Ηνξδαλίαο. 

Ζ ψξα είρε πεξάζεη θαη ν Μ. έπξεπε λα πάεη ζπίηη, αιιά είρε κείλεη ε ηζηνξία 

κε ην Βαζηιηά Hussein θη εγψ αλππνκνλνχζα λα κάζσ ηηο ιεπηνκέξεηεο, αιιά έπξεπε 

λα θάλσ ππνκνλή κέρξη ηελ επνκέλε. Γηα ηελ ηζηνξία απηή επέιεμα άιιν 

πιεξνθνξεηή, ηνλ A. Αθελφο γηαηί δελ ήζεια λα βνκβαξδίδσ κε εξσηήζεηο ην ίδην 

άηνκν, αθεηέξνπ ήζεια λα δσ αλ απηφ ην «Μήπσο ζέιεηε λα ζαο ζπκίζνπκε ηελ 

ππφζεζε κε ηα jeep, ή ηελ ππφζεζε ηνπ Βαζηιηά Hussein φηαλ ήξζε κε ηε ζπλνδεία 

ηνπ ζην Rum» είρε ηελ ίδηα βαξχηεηα θαη νδεγνχζε ζην ίδην απνηέιεζκα θνηλφ γηα 

φινπο ηνπο Zalabieh. Ρψηεζα ινηπφλ ηελ επνκέλε ηνλ Α. ηη είλαη απηή ε ηζηνξία κε ην 

Βαζηιηά, ηη έγηλε φηαλ ήξζε θάπνηε ζην Rum. «Α! απηή;» κνπ είπε θαη ρακνγέιαζε: 

«Άιιε κηα έλδεημε φηη είκαζηε άλδξεο πνπ ηεξνχλ απηά πνπ πηζηεχνπλ, φηη είκαζηε 

πξαγκαηηθνί βεδνπίλνη θη φρη ζαλ ηνπο άιινπο» θαη ζπλέρηζε: «Κάπνηε ν Βαζηιηάο 

Hussein ήξζε κε ηε ζπλνδεία ηνπ ζην ρσξηφ θαη ζηελ έξεκν. Βέβαηα ην ηππηθφ ιέεη 

φηη πξέπεη λα έρεη πάληα ζπλνδεία θαη πξνζηαζία φπνπ πάεη, αιιά εκείο 

αηζζαλζήθακε πξνζβεβιεκέλνη. Απηφ δελ ηαίξηαδε ζε καο. Καλέλαο δελ αγαπάεη 

απηή ηε ρψξα πεξηζζφηεξν απφ καο, θαλέλαο δελ αγαπάεη ηνλ Hussein πεξηζζφηεξν 

απφ καο, γη‟ απηφ θη εθείλε ηε ζηηγκή ζηακαηήζακε ηελ πνκπή ζηελ είζνδν ηνπ 

ρσξηνχ, καδί θαη ην Βαζηιηά. Κάπνηνη είραλ θαη ηα φπια ηνπο καδί θαη 

απεπζπλζήθακε ζην Βαζηιηά ιέγνληαο: “Αλ δελ κπνξνχκε λα πξνζηαηέςνπκε εκείο 
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ην Βαζηιηά καο, αλ δελ αηζζάλεηαη αζθάιεηα καδί καο, αλ λνκίδεη φηη απεηιείηαη θαη 

ρξεηάδεηαη ζπλνδεία, ηφηε δελ ζα πεξάζεη νχηε ν ίδηνο απφ δσ, απ‟ ηελ δηθή καο 

πεξηνρή, εκείο νη βεδνπίλνη είκαζηε απηνί πνπ ζα δψζνπκε ηελ δσή καο γηα ηε ρψξα 

θαη ην Βαζηιηά. Αλ ζέιεη λα πεξάζεη, ζ‟ αθήζεη ηε ζπλνδεία έμσ θαη ζα έξζεη κφλνο, 

ν Βαζηιηάο δελ ρξεηάδεηαη πξνζηαζία φηαλ έξρεηαη ζε καο”. Ο Μνλάξρεο Hussein 

άθεζε ηφηε ηε ζπλνδεία θαη ηνπο θξνπξνχο θαη ζπλνδεχηεθε κφλν απφ ηνπο Zalabieh 

ζηελ έξεκν, θάηη πνπ γηλφηαλ θάζε θνξά φηαλ επηζθεπηφηαλ ηελ πεξηνρή». 

Ζ ηειεπηαία ηζηνξία έδεηρλε κε ηνλ πην απφιπην ηξφπν ηελ έληνλε 

απηνπεπνίζεζε ησλ Zalabieh φηη είλαη αθέληεο ηεο εξήκνπ, φηη παίδνπλ ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηελ εηθφλα, ζηελ αλάπηπμε θαη ζηε ζηαζεξφηεηα ηεο ρψξαο, φηη είλαη νη 

απζεληηθνί πνιίηεο ηεο Ηνξδαλίαο. Πξφθεηηαη γηα ηελ εηθφλα πνπ νη ίδηνη είραλ 

νηθεηνπνηεζεί, εηθφλα πνπ είρε δηαδξαζηηθά θαη επηηειεζηηθά θαηαζθεπαζζεί κέζα 

απφ ην είδνο ησλ ζρέζεσλ εμνπζίαο πνπ θέξλνπλ ζ‟ επαθή ηνπο ληφπηνπο βεδνπίλνπο 

κε ηελ θξαηηθή εμνπζία ζην πιαίζην ησλ πνιηηηθψλ εζληθήο ηαπηφηεηαο. ην ίδην 

πιαίζην ησλ ζρέζεσλ εμνπζίαο γίλνληαη θαηαλνεηέο θαη νη ακθηζπκηθέο ζρέζεηο 

ππαγσγήο ζην θξάηνο, αιιά θαη ππνλφκεπζεο ηνπ.   

Οη αληηπαξαζέζεηο κε ηνπο γξαθεηνθξάηεο θαη ηηο εηαηξείεο ζπλερίδνληαλ θαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο κνπ ζην πεδίν. Οη εηαηξείεο επέκελαλ ζηα 

ζπκθέξνληά ηνπο θαη νη Zalabieh αληηδξνχζαλ θαη αληηζηέθνληαλ κε ην ζθνξ πάληα 

ππέξ ηνπο, ηνπιάρηζηνλ γηα εθείλε ηελ πεξίνδν. Ζ πεξηνρή απηή ηεο εξήκνπ ηνπ W.R. 

σο δξπκφο δπζηπρψο, σο ζπλήζσο, δελ πξνζηαηεχηεθε θη απ‟ ηηο κεγάιεο εηαηξείεο κε 

ηα κεγάια νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα. Μεγάιεο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ελδηαθέξζεθαλ 

λα επελδχζνπλ ζηελ πεξηνρή θαη θάπνηα κέξα ηνπ Φεβξνπαξίνπ εμεξξάγε ε βφκβα. 

Δθείλν ην πξσηλφ φιν ην ρσξηφ έβξαδε απφ ζπκφ. Ρψηεζα δεηιά ηνλ D. ηη ζπλέβε, 

αιιά απάληεζε δελ πήξα γηαηί βηαδφηαλ λα πάεη θάπνπ. Καηάιαβα γξήγνξα φηη ην 



134 

 

ζέκα ήηαλ ζνβαξφ, ηφζν πνπ φινη ήηαλ εμαγξησκέλνη. Ρψηεζα ηνλ Ζ. ν νπνίνο κνπ 

θάλεθε θάπσο πην ήξεκνο θαη κνπ είπε φηη απνθαζίζηεθε απφ ηηο δηάθνξεο αξρέο, 

ρσξίο λα εηδνπνηεζνχλ θαη λα ελεκεξσζνχλ νη θάηνηθνη, λα κεηαθεξζεί ην ρσξηφ 8-10 

ρικ. έμσ απφ ην πεδίν ζην νπνίν βξηζθφηαλ. Γελ είρα θαηαιάβεη ηη ζήκαηλε απηφ θαη 

κνπ εμήγεζε ηηο ιεπηνκέξεηεο ηελ επνκέλε ν Z. : «Θέινπλ λα καο πεηάμνπλ απφ δσ, 

απφ ηνλ ηφπν καο, γηα λα ρηίζνπλ πνιπηειή μελνδνρεία», «Καη πψο ζα γίλεη απηφ;» 

ξψηεζα. «Να, ζα καο ρηίζνπλ θαηλνχξγηα ζπίηηα, ζα καο δψζνπλ θη έλα πνζφ γηα λα 

θχγνπκε απφ δσ, θαη κεηά βέβαηα δελ ζα κπνξνχκε λα έρνπκε ηνλ έιεγρν ηεο 

πεξηνρήο, γηαηί ε είζνδνο γηα ην W.R., απφ εθεί πνπ ζα πεξλνχλ νη ηνπξίζηεο ζα είλαη 

καθξηά απφ καο».  

Σν πξφβιεκα ήηαλ κεγάιν θαη νη ζπδεηήζεηο έληνλεο θη εγψ είρα βξεζεί κέζα 

ζε κηα δίλε ε νπνία είρε παγψζεη φιεο ηηο άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ζην ρσξηφ. Όινη 

ζπγθεληξψλνληαλ ζε κηθξέο νκάδεο θαη ζπδεηνχζαλ ηηο ιχζεηο θαη ηελ έθβαζε ηεο 

ππφζεζεο. Σν ζρέδην δελ ήηαλ λέν, ππήξρε ζηα ραξηηά θαη είρε έξζεη ε ζηηγκή ηεο 

πινπνίεζεο. Δίραλ ήδε αξρίζεη λα ρηίδνπλ
47

. «Ση ζα γίλεη ηψξα, ηη ζα θάλεηε» ξψηεζα 

κηα απ‟ ηηο πνιιέο παξέεο πνπ ήηαλ ζπγθεληξσκέλεο. Δίρα θη εγψ αγσλία θαη 

αλεζπρία. Ο ζπκφο είρε δηαπεξάζεη θη εκέλα. «Γελ πξφθεηηαη λα γίλεη ηίπνηα 

απνιχησο, δελ κπνξνχλ λα καο θάλνπλ ηίπνηα» κνπ απάληεζε ν Σ. «Καλέλαο απφ καο 

δελ ζ‟ αθήζεη ην ζπίηη ηνπ, φζα ρξήκαηα θη αλ ηνπ πξνζθέξνπλ, εκείο είκαζηε 

βεδνπίλνη θαη θαίλεηαη θάπνηνη δελ ην έρνπλ θαηαιάβεη απηφ, αλ ρξεηαζηεί ζα 

θηάζνπκε θαη κέρξη ην Βαζηιηά, βέβαηα δελ μέξσ ηη κπνξεί λα γίλεη κεηά απφ 

θάκπνζα ρξφληα, αλ ηα λέα παηδηά δειεαζηνχλ απφ ηηο ρξεκαηηθέο πξνζθνξέο, αλ 

αιιάμνπλ ηα πξάγκαηα θαη ράζνπλ ηηο αμίεο καο, αλ ράζνπλ απηά ηα παηδηά ην θχξνο 
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 γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο παξαπέκπσ ζηε Brand (2001).    
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ηνπο ζαλ βεδνπίλνη, αιιά πξνο ην παξφλ θξαηάκε γεξά». πλέρηζε
48

:  «Ο Βαζηιηάο 

καο κάο ππνζηεξίδεη, εμ‟ άιινπ εκείο θξαηάκε απηή ηε ρψξα, ηφζν ζην ζηξαηφ, φζν 

θαη ζηελ αζηπλνκία» ζπλέρηζε ν S.  «Ση ζα πεη απηφ; Γειαδή, πψο;» ξψηεζα γηαηί 

είρα δαιηζηεί κέζα ζηελ φιε δίλε θη έληαζε ηεο ππφζεζεο. «Γελ βιέπεηο φηη ζρεδφλ 

φιν ην ρσξηφ είλαη ζπληαμηνχρνη απ‟ ην ζηξαηφ θαη ηελ αζηπλνκία; Πνιινί ππεξεηνχλ 

αθφκε, ηη λνκίδεηο φηη είκαζηε απιά ζηελ έξεκν θαη αζρνινχκαζηε κφλν κε ηνλ 

ηνπξηζκφ;». Δίρα αλαθαιχςεη μαθληθά θαη κηα άιιε ζρέζε δχλακεο, αιιά θαη 

εμάξηεζεο ησλ Zalabieh απφ ηελ θεληξηθή εμνπζία ηνπ θξάηνπο: „Tα γαιφληα‟. 

Γηεξσηφκνπλ πψο ηφζν θαηξφ δελ είρα θαηαιάβεη ηίπνηα. Ήμεξα βέβαηα φηη 

θάπνηνη ππεξεηνχλ ζην ζηξαηφ αιιά απηνί πνπ γλψξηδα ήηαλ ιίγνη. Σψξα κνπ 

παξνπζηαδφηαλ ζρεδφλ φιν ην ρσξηφ ζπληαμηνχρνη ζε λεαξή ειηθία. Πξάγκαηη ζηελ 

πνξεία έκαζα αξρηθά φηη ην ζχζηεκα ζηελ Ηνξδαλία ζπληαμηνδνηνχζε ζηα 16 ρξφληα 

απ‟ ηε βαζηθή ππνρξεσηηθή ζεηεία. Όπνηνο ήζειε βέβαηα κπνξνχζε λα παξακείλεη 

θαη λα παίξλεη ηελ πξναγσγή πνπ πξνέβιεπαλ ηα ρξφληα ππεξεζίαο. Γειαδή θάπνηνο 

πνπ έκπαηλε ζηελ ππεξεζία ηεο αζηπλνκίαο ή ηνπ ζηξαηνχ ζηα 20 ηνπ ρξφληα (πνιινί 

είραλ κπεη λσξίηεξα, ζηα 18), ζηα 36 ηνπ κπνξνχζε λα είλαη ήδε ζπληαμηνχρνο. Απηφ 

ηνπο έδηλε έλαλ θαιφ κηζζφ αλάινγα κε ηα ρξφληα θαη ην βαζκφ, θαζψο θαη 

πιενλεθηήκαηα ζηελ πεξίζαιςε θαη ζηε θαξκαθεπηηθή θάιπςε. Σν ζχζηεκα ησλ 

αδεηψλ ήηαλ ηέηνην, ψζηε δηεπθφιπλε ηνπο θαηνίθνπο ηεο παξακεζνξίνπ αξθεηά. Οη 

εξγάζηκεο κέξεο θαη νη αξγίεο ήηαλ ηζάξηζκα θαηαλεκεκέλεο, δειαδή 10 εκέξεο κέζα 

ηζνδπλακνχζαλ κε 10 εκέξεο έμσ, 4 εκέξεο κέζα - 4 εκέξεο έμσ θ.ν.θ. Απηφ ήηαλ 
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 Σελ επνρή εθείλε ν Βαζηιηάο Hussein απεβίσζε θαη δηάδνρνο ήηαλ ν Abdullah, ν νπνίνο 

αθνινχζεζε ηελ ίδηα πνιηηηθή, φπσο ν παηέξαο ηνπ κε ηνπο βεδνπίλνπο. Αθφκε θαη ηψξα πνπ γξάθεηαη 

απηή ε δηαηξηβή ηα πξάγκαηα παξακέλνπλ ηα ίδηα, νη Zalabieh είλαη αθφκε ζην ίδην κέξνο θαη δελ έρεη 

θαηαθέξεη θαλέλαο λα ηνπο κεηαθηλήζεη απφ εθεί. 
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ζηελ επηινγή ηνπ θαζελφο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θαη, θαηά ηελ γλψκε κνπ, ήηαλ 

έλα ζχζηεκα ελζαξξπληηθφ γηα λα θαηαηαγεί θάπνηνο. 

Απηφ, φκσο, πνπ έρεη ελδηαθέξνλ είλαη φηη ηφζν θαηξφ δελ γλψξηδα πνηνο ήηαλ 

ηη, αλ ήηαλ ζηελ αζηπλνκία ή ζην ζηξαηφ, αλ ήηαλ ζπληαμηνχρνο ή ελ ελεξγεία. 

Άξρηζα, ινηπφλ, λα ξσηάσ μεηπιίγνληαο ην θνπβάξη ζηγά ζηγά θαη δηαθξηηηθά. Απηφ, 

φκσο, πνπ είρα θαηαιάβεη ήηαλ φηη ζρεδφλ ην 85% ηνπ ρσξηνχ δηεηέιεζε θάησ απφ ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ θξάηνπο. Ρψηεζα αξρηθά ηνλ Α. κε ηνλ νπνίν είρα πεξηζζφηεξε 

νηθεηφηεηα θαη ηνλ νπνίν εκπηζηεπφκνπλ, πνηνο ήηαλ θαη είλαη αθφκα ζηελ αζηπλνκία. 

Μνπ αξίζκεζε πνιιά άηνκα κε ηα νπνία είρα πάεη ζηελ έξεκν γηα δηαλπθηέξεπζε θη 

φηαλ ππήξραλ γθξνππ νπθ νιίγεο θνξέο. Μνπ αξίζκεζε ηνπο βαζκνχο πνπ είρε ν 

θαζέλαο θαη ηηο ππεξεζίεο ζηηο νπνίεο είρε ππεξεηήζεη. Καλέλαο ηνπο δελ κνπ είρε 

δψζεη ηελ εληχπσζε φηη ν βεδνπίλνο ηνπ W.R., ν αθέληεο ηεο εξήκνπ, ν επαλαζηάηεο 

θαηά ησλ αδηθηψλ ηνπ θξάηνπο, απηφο πνπ παίξλεη ηα φπια ζηα ρέξηα, ήηαλ θάπνηε 

ζηελ αζηπλνκία ή ζην ζηξαηφ ή αθφκε θαη ζηε κπζηηθή αζηπλνκία. Δθείλν, φκσο, 

πνπ κνπ ήξζε ζαλ θεξαπλνπιεμία ήηαλ, φηαλ ξψηεζα γηα ην πνηνη ήηαλ ζην ζηξαηφ. 

Υακνγέιαζε ν Α. θαη κνπ είπε: «Απηφο πνπ θαζφζνπλ ηηο πξνάιιεο καδί ηνπ θαη ζνπ 

εμεγνχζε ηηο νηθνγέλεηεο  (καδί ηνπ έγξαθα ηε ζπγγεληθή  νξγάλσζε ησλ Zalabieh), ν 

ζείνο κνπ, ν αδειθφο ηνπ παηέξα κνπ, απηφο ινηπφλ ήηαλ εθπαηδεπηήο ζηνπο 

αιεμηπησηηζηέο, έρεη πηα ηνλ βαζκφ ηνπ ζηξαηεγνχ». Δίρα κείλεη άλαπδε θαη κε ηελ 

απνξία αλ ήκνπλ εγψ ηφζν αθειήο πνπ δελ θαηάιαβα ηίπνηα ή αλ απηνί νη άλζξσπνη 

ήηαλ απζεληίεο ζην λα θξχβνπλ πνιχ θαιά απηά πνπ πξέπεη ζαλ λα είλαη 

επηαζθξάγηζηα κπζηηθά. Ήκνπλ ζε ζχγρπζε, αιιά άθεζα ηα πξάγκαηα λα πάξνπλ 

κφλα ηνπο ηελ πνξεία ηνπο. Ο Α. ζπλέρηζε: «Ο Α.Α. πνπ είρεο πάεη ζην ζπίηη ηνπ θαη 

θνπβέληηαδεο, κφιηο πξηλ ιίγν θαηξφ πήξε „tac‟ (είλαη ν ηειεπηαίνο βαζκφο πξηλ ην 

ζηξαηεγφ) θαη κάιινλ ζα πάξεη ζχληαμε ηψξα, γηαηί ζέιεη λα εθδψζεη έλα βηβιίν γηα 
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ηελ ηζηνξία ησλ Zalabieh» θαη ζηε ζπλέρεηα πξφζζεζε: «Ο D.A. πνπ ηνλ μέξεηο πηα 

πνιχ θαιά θαη έρεηε πάεη ηφζεο θνξέο καδί ζηελ έξεκν, θη απηφο ήηαλ ζηνλ ζηξαηφ, 

ζηνπο θνκάλην θαη ηψξα παίξλεη πνιχ θαιή ζχληαμε, απηφο έρεη πνιιά ιεθηά».  

Μεηά απ‟ απηή ηε ζπδήηεζε κε ηνλ Α. άξρηζα λα θάλσ αζηείεο ζθέςεηο, φηη 

επέιεμα λα θάλσ επηηφπηα ζην ζηξαηεγείν ηεο Ηνξδαλίαο. ηελ αξρή κε θπξίεπζε έλαο 

κηθξφο παληθφο, αιιά ηνλ μεπέξαζα γξήγνξα
49

.  

Αθνινχζεζαλ θαη άιιεο απνθαιχςεηο, ε κηα πην ελδηαθέξνπζα απ‟ ηελ άιιε 

γηα αξθεηά άηνκα ζην ρσξηφ, κε ηηο νπνίεο πηα ζηγά ζηγά νινθιεξσλφηαλ ε εηθφλα 

ησλ αλδξψλ ηνπ W.R. Μεηά απ‟ φια απηά κνπ θίλεζε ηελ πεξηέξγεηα θαη ε αζηπλνκία 

ηεο εξήκνπ πνπ είρε έδξα ζην ρσξηφ. Απηνί ήηαλ ληπκέλνη δηαθνξεηηθά απ‟ ηελ 

θιαζηθή αζηπλνκία, πεξηφδεπαλ κε θακήιεο ζηελ έξεκν θαη ήηαλ βεδνπίλνη. Γελ 

ήηαλ φκσο απ‟ ην ρσξηφ, ήηαλ βεδνπίλνη απ‟ άιιε πεξηνρή ηεο Ηνξδαλίαο. Ρψηεζα, 

ινηπφλ, θάπνηα άιιε κέξα ηνλ M. γηαηί απηή ε αζηπλνκία έπξεπε λα είλαη βεδνπίλνη 

θαη γηαηί ήηαλ απ‟ άιιε πεξηνρή. «Πξψηνλ, κφλν έλαο βεδνπίλνο μέξεη πψο λα 

ζπκπεξηθεξζεί θαη λα κηιήζεη ζε βεδνπίλν, πψο λα θαηεπλάζεη ηα πλεχκαηα, πψο λα 

εξεκήζεη κηα θαηάζηαζε θαη πψο λα πείζεη ηνλ αληηθξηλφ ηνπ, δεχηεξνλ πηζηεχεηο φηη 

εκείο ή θάπνηνο άιινο βεδνπίλνο ζα έδηλε ζεκαζία ζε αζηπλφκν πνπ δελ ζα ήηαλ 

βεδνπίλνο; Ση μέξνπλ νη άιινη γηα ηα δηθά καο έζηκα; Καη ηξίηνλ, αλ ήηαλ θη απηνί απφ 

καο, κφλν αζηπλνκία δελ ζα ήηαλ, γη‟ απηφ θαη είλαη απφ άιιε πεξηνρή, γηα λα είλαη 

πην αληηθεηκεληθνί» κνπ απάληεζε. Έηζη είρα νινθιεξψζεη ηελ εηθφλα ησλ 

βαζκνθφξσλ θαη ησλ ηηηινχρσλ ηνπ W.R. αιιά δελ κνπ ήηαλ εχθνια εθηθηφ λα 

απαγθηζηξσζψ απφ ηηο πξνθαηαιήςεηο πνπ κνπ έδηλε ε ηδηφηεηά κνπ σο κέινο κηαο 

θνηλσλίαο κε δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο παξαδνρέο φπνπ ν ηηηινχρνο ή ν βαζκνθφξνο 

                                                 
49

 Δίρα ιφγνπο λ‟ αλεζπρψ, ηνπο νπνίνπο αλαθέξσ ζην θεθάιαην φπνπ αλαιχσ ηελ δηάδξαζε κεηαμχ 

εκνχ θαη ησλ ππνθεηκέλσλ ηα νπνία κειεηάσ.  
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κε θάζε ηξφπν θαη ζε θάζε πεξίζηαζε έπξεπε λα θάλεη αηζζεηή απηή ηνπ ηελ 

ηδηφηεηα. Δίρα εθπιαγεί θαη παξάιιεια ελζνπζηαζηεί κε ην γεγνλφο φηη νη Zalabieh κε 

έλα ηέηνην επαγγεικαηηθφ ππφβαζξν, ήηαλ ηφζν απιντθνί, κεηξηνπαζείο κε ηνπο 

μέλνπο, ρσξίο λα αληαγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο λα αλαδείμνπλ αλσηεξφηεηα ν έλαο 

ζηνλ άιινλ ή λα επηβάινπλ απφςεηο θαη ιχζεηο γηα ηα δηάθνξα πξνβιήκαηα ηεο 

θνηλφηεηαο. Αληηζέησο ήηαλ πηζηνί ζηελ θνηλσληθή ηνπο νξγάλσζε, ε νπνία ζεβφηαλ 

ηηο ηεξαξρηθέο ζρέζεηο αλεμαξηήησο βαζκνχ θαη ηίηινπ. ην δηθφ κνπ πνιηηηζκηθφ 

ππφβαζξν επηθξαηνχζε ε πεπνίζεζε φηη κία ηέηνηα επαγγεικαηηθή ηδηφηεηα 

δεκηνπξγεί μερσξηζηφ θνηλσληθφ status θαη ζπκβνιηθφ θεθάιαην ηα νπνία 

δεκηνπξγνχλ δηαβαζκίζεηο θαη απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ αηφκσλ. ηελ πεξίπησζε, 

φκσο, ησλ βεδνπίλσλ Zalabieh, ην γεγνλφο απηφ δελ επεξέαδε ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο 

νχηε θαη ηηο απιέο θαζεκεξηλέο επαθέο κε άηνκα εθηφο. Οη ηίηινη θαη νη βαζκνί 

ιεηηνπξγνχζαλ σο αληηζηαζκηζηηθνί θαη θαλνληζηηθνί θνξείο κε ηνπο πςειά 

ηζηάκελνπο παξάγνληεο, απηνχο ηνπ θξάηνπο, φηαλ δηάθνξεο δηαδηθαζίεο απεηινχζαλ 

ηελ βηνπνξηζηηθή ιεηηνπξγία ηεο θνηλφηεηαο. Οη εμσηεξηθέο απεηιέο ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο, ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ αληαγσληζκνχ, 

ήηαλ ιφγνη γηα λα κπαίλνπλ ζε ιεηηνπξγία νη ηίηινη θαη νη βαζκνί ηνπο. Οη γλσξηκίεο 

θαη ην θχξνο, βεβαίσο θη έπαηδαλ ξφιν ζηηο δηάθνξεο δηεπζεηήζεηο ζεκάησλ πνπ 

ζρεηίδνληαλ κε ηελ θνηλφηεηα, ε ηεξαξρία φκσο ζην εζσηεξηθφ ηεο θνηλφηεηαο ήηαλ 

θάηη πνπ δελ παξαθάκπηνληαλ, θαη εηδηθφηεξα ήηαλ ζεβαζηή φηαλ έπξεπε λα γίλνπλ 

ζπλαληήζεηο κε θξαηηθνχο αμησκαηνχρνπο γηα λα πξνηαζνχλ ιχζεηο γηα ηα δηάθνξα 

πξνβιήκαηα.  
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5.  Ζ θπιή ησλ Zalabieh,  ην ‘Αξαβηθό Δζηκηθό Γίθαην’  θαη νη εζσηεξηθέο 

ηεξαξρίεο. 

Ζ νξγάλσζε ηεο θνηλσλίαο ησλ Zalabieh αλακθίβνια νξίδεηαη πξσηαξρηθά απφ ηηο 

αλάγθεο ηεο δηθήο ηεο ππφζηαζεο θαη επξπζκίαο ζην εζσηεξηθφ αιιά παξάιιεια θαη 

απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο, νη νπνίνη νξίδνπλ ηε ζέζε ηεο κέζα ζην επξχηεξν 

πνιηηηθφ, γεσγξαθηθφ, ζξεζθεπηηθφ, νηθνλνκηθφ πεδίν ελ δξάζεη, δειαδή κέζα απφ 

ην είδνο ησλ ζρέζεσλ εμνπζίαο, εληφο θη εθηφο.  Κακία ελέξγεηα ηνπο γηα δηαηήξεζε 

αμηψλ ή αληίδξαζε θη αληίζηαζε ζε ζεζκνχο δελ είλαη απζαίξεηε. Μέζα απφ 

δηαδξαζηηθέο δηαδηθαζίεο  θάλνπλ αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπο γηα λα  ηζρπξνπνηεζνχλ 

ζαλ νκάδα αιιά θαη κνλάδα κέζα ζηα πνιηηηθά νηθνλνκηθά θαη εζληθά 

ζπκθξαδφκελα. Έλα παηρλίδη γηα ην πνηνο ηειηθά είλαη ηζρπξφο. Έλα παηρλίδη φπνπ ε 

„δχλακε‟, νπνηαδήπνηε κνξθή θη αλ παίξλεη, φπσο ηα ραξηηά ηεο ηξάπνπιαο, πεγαίλεη 

κηα ζηνλ έλαλ θαη κηα ζηνλ άιινλ, κηα ζπλερήο αληηπαιφηεηα, ή νπνία άιινηε 

θαηαιήγεη ζηε ζπλαίλεζε θαη άιινηε ζηε ξήμε θαη αλαηξνπή. ε θάζε πεξίπησζε ε 

ζπλερήο θηλεηηθφηεηά ηεο κέζα ζην ρξφλν είλαη απηφ πνπ θάλεη ελδηαθέξνπζα ηελ 

κειέηε απηήο ηεο δηαδξαζηηθφηεηαο. 

Σν Αξαβηθφ Δζηκηθφ Γίθαην, φπσο πξναλέθεξα ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, 

είλαη έλα ζχζηεκα θαλφλσλ πνπ αλαδχζεθε ζηηο εξήκνπο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο γηα λα 

δηαζθαιίζεη ηελ πξνζηαζία ησλ αηφκσλ θαη ηεο λνκαδηθήο θνηλσλίαο. 

Γεκηνπξγήζεθε εμ αηηίαο ηεο απνπζίαο άιιεο κνξθήο εμνπζίαο, θξαηηθήο ή 

θπιεηηθήο γηα λα θέξεη ζε ηάμε ηηο δηαθνξέο θαη λα επηιχεη πξνβιήκαηα ηνπ 

λνκαδηζκνχ, ηεο ηηκήο, ηεο νηθνγέλεηαο. 

Έρεη ελδηαθέξνλ γηα ηελ παξνχζα κειέηε λα δνχκε ηηο πνιηηηθέο ηνπ θξάηνπο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ην Δζηκηθφ Γίθαην θαη ηηο πξνζπάζεηεο απαγφξεπζήο ηνπ. Όπσο 

ήδε πξναλέθεξα, ην λεντδξπζέλ Ηνξδαληθφ θξάηνο, ζηελ πξνζπάζεηά ηεο 
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κεηακφξθσζήο ηνπ ζε έζλνο-θξάηνο (ην νπνίν αξρηθά ήηαλ θαζεζηψο εληνιψλ-

Mandate κέρξη ην 1946) θαη ζηε δεκηνπξγία κηαο εζληθήο ζπλείδεζεο, ε νπνία 

ρξνληθά ηνπνζεηείηαη ζην 1928, μεθηλάεη κε ηε ζπλέλσζε ησλ πνιηηψλ ηεο 

επηθξάηεηάο ηνπ θάησ απφ κία ηαπηφηεηα, απηή ηνπ Ηνξδαλνχ πνιίηε. Οη βεδνπίλνη, 

πνπ κέρξη ηφηε ήηαλ λνκάδεο πνπ κεηαθηλνχληαλ ζε φιε ηελ πεξηνρή ηεο Αξαβηθήο 

ρεξζνλήζνπ, ελζσκαηψλνληαη θαη εμηζψλνληαη δηα λφκνπ ζην λέν θξάηνο. Οη 

λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο πξνέβιεπαλ ηελ εμίζσζε απηήο ηεο δηαθνξεηηθήο νκάδαο κε 

ηνλ ππφινηπν πιεζπζκφ ηεο ρψξαο φζνλ αθνξά ζηα δηθαηψκαηα ηνπο ζαλ πνιίηεο ηνπ 

ηδίνπ θξάηνπο. Ζ απνηθηνθξαηηθή θαη ηκπεξηαιηζηηθή πνιηηηθή  Δπξσπατθψλ ρσξψλ, 

ηεο Ακεξηθήο θαη εηδηθά ηεο Βξεηαλίαο γηα ηελ πεξηνρή ηεο Τπεξηνξδαλίαο, νη νπνίεο 

δεκηνχξγεζαλ ηνλ „Άιιν‟ ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, ζέιεζε λα ηνλ κεηαηξέςεη ζε κηα 

καξηνλέηα ε νπνία ζα εμππεξεηνχζε ηα νηθνλνκηθά θαη αλαπηπμηαθά ηνπο ζρέδηα. Γηα 

ην ιφγν απηφ, αμησκαηηθνί, φπσο πξναλέθεξα, ηνπνζεηήζεθαλ ζε θαίξηεο ζέζεηο κε 

ζθνπφ ηελ αθνκνίσζε ησλ βεδνπίλσλ ζην λνκηθφ-θαλνληζηηθφ ζχζηεκα ηνπ θξάηνπο. 

Ο ζπληαγκαηάξρεο Frederick Peak, ν νπνίνο ήηαλ ζχκβνπινο ηνπ εκίξε Abdullah ην 

1921 θαη εθηειεζηήο ησλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ ζρεδίσλ ηεο Βξεηαλίαο, αλαθέξεη: 

«Αλ δελ είραλ εηζβάιεη νη Βξεηαλνί ζηελ Τπεξηνξδαλία θαη νη Γάιινη ζηε πξία, 

ρσξίο ακθηβνιία απηά ηα θξάηε ζα είραλ αλαζηξαθεί κε θπιεηηθή δηνίθεζε θαη ζα 

ζθαγηάδνληαλ απφ θηψρεηα… Απνζηνιή κνπ είλαη λα ηδξχζσ κηα ηέηνηα δχλακε απφ 

ηνπο Άξαβεο πνπ θάζνληαη ζηα ρσξηά ηνπο, ε νπνία ζα αζηπλνκεχεη θαη ζα ειέγρεη 

ηνπο βεδνπίλνπο θαη ζα επηηξέπεη ζε κηα Αξαβηθή θπβέξλεζε λα δηνηθεί ρσξίο ηνλ 

θφβν επέκβαζεο ησλ αξρεγψλ ησλ θπιψλ, δειαδή ησλ ζεΐρεδσλ» (Massad,  2001: 

52, 106). Σν 1925 έξρεηαη λα επηζθξαγίζεη ηελ ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ Ibn Sa‟ud ηεο 

ανπδηθήο Αξαβίαο θαη ηεο θπβέξλεζεο ηεο Τπεξηνξδαλίαο γηα ηελ απαγφξεπζε ηεο 

κεηαθίλεζεο ησλ βεδνπίλσλ απφ ηε κηα πεξηνρή ζηελ άιιε ρσξίο ηα απαξαίηεηα 
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έγγξαθα. Αθνινχζεζαλ πνιινί αμησκαηνχρνη ηνλ Peak κέζα ζηελ πνξεία ηνπ 

ρξφλνπ, νη νπνίνη θιηκαθσηά εθάξκνζαλ ηα απνηθηνθξαηηθά ζρέδηα ηεο Γχζεο, ε 

νπνία, αθφκε θαη κεηά ηελ αλεμαξηεηνπνίεζε ηεο ρψξαο, είρε πάληα ιφγνπο 

πνιηηηθνχο γηα λα επεκβαίλεη. 

Οη λένη λφκνη θαζηζηνχζαλ ηελ θξαηηθή κεραλή σο ηελ πιένλ αξκφδηα γηα 

έιεγρν ησλ εδαθψλ ηεο, αιιά θαη ηνπ ζψκαηνο ησλ ππνθεηκέλσλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαλ κέζα ζε απηά. Γεκνγξαθηθά θαη εδαθηθά ζρεκαηηδφηαλ ε ζεκεξηλή 

Ηνξδαλία. Οη βεδνπίλνη ππφ ηνλ αζηηθφ θψδηθα ζεσξνχληαη ίζνη κε ηνπο ππφινηπνπο 

θαηνίθνπο, αιιά απνηεινχλ δηαθνξεηηθή νκάδα ιφγσ ηεο άζθεζεο ηνπ Δζηκηθνχ 

Γηθαίνπ θαη θαηά ζπλέπεηα έρνπλ δηπιφ status. Οη γπλαίθεο ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο 

κε βεδνπίλνπο ηεο ππφινηπεο ρψξαο είλαη κελ ίζεο φζνλ αθνξά ζηα δηθαηψκαηα σο 

πνιίηεο ηνπ θξάηνπο, δειαδή ελ φςε ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, αιιά άληζεο ζε 

δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξά ζην Οηθνγελεηαθφ Γίθαην. Έρνπλ θη απηέο 

δηπιφ status. Οη γπλαίθεο βεδνπίλεο, επηπιένλ, επσκίδνληαη θαη ην ηξίην status, απηφ 

πνπ νξίδεη ε άζθεζε ηνπ Δζηκηθνχ ηνπο Γηθαίνπ. Οη γπλαίθεο σο θάηνηθνη ηνπ 

ηδησηηθνχ νηθηαθνχ ρψξνπ θαη νη βεδνπίλνη σο θάηνηθνη ηεο εξήκνπ, δειψλνπλ δηα 

κέζνπ απηψλ ησλ ρψξσλ κηα ρξνληθφηεηα, „ηελ παξάδνζε‟, νη δε άλδξεο (θη εδψ 

ελλννχκε ηνπο ππφινηπνπο άλδξεο ηεο ρψξαο) σο θάηνηθνη ηνπ δεκνζίνπ ρψξνπ θαη 

ησλ πφιεσλ, δειψλνπλ „ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηε λεσηεξηθφηεηα‟. Έηζη ινηπφλ ν 

Αζηηθφο Κψδηθαο, ην Οηθνγελεηαθφ Γίθαην θαη ην Δζηκηθφ Γίθαην ησλ βεδνπίλσλ 

αληαλαθινχλ ηε ζπγρψλεπζε ηνπ ρψξνπ κε ηε ρξνληθφηεηα ηεο παξάδνζεο θαη ηεο 

λεσηεξηθφηεηαο  πνπ νξίδεη απηά ηα ππνθείκελα. 

Ζ πξνζπάζεηα ηεο Τπεξηνξδαλίαο λα νξίζεη ηα ζχλνξά απαγνξεχνληαο ηε 

κεηαθίλεζε ησλ λνκάδσλ βεδνπίλσλ απφ κηα πεξηνρή ζηελ άιιε ρσξίο ηα 

απαξαίηεηα έγγξαθα, απηνκάησο ηνπο πεξηφξηδε ζε κηα πεξηνρή θαη θαζηζηνχζε ηνλ 
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έιεγρφ ηνπο εχθνιν. Έηζη ε θπβέξλεζε ζεζπίδεη ην λφκν ειέγρνπ ησλ βεδνπίλσλ ην 

1929 (Bedouin Control Law). Σν 1936 αξρίδεη ε επάλδξσζε ηνπ ζηξαηνχ θαη ηεο 

αζηπλνκίαο κε βεδνπίλνπο
50

.  O έιεγρνο άξρηζε λα γίλεηαη ζηαδηαθά θαη ην 1976 

(αθνχ φια έρνπλ κπεη ζε κηα ηάμε) θαηαξγείηαη ν λφκνο πεξί επνπηείαο ησλ 

βεδνπίλσλ θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ην δηαθνξεηηθφ status
51

 ην νπνίν είραλ κέρξη ηφηε 

θαη εμηζψλνληαη κε ηνπο ππφινηπνπο πνιίηεο ηεο Ηνξδαλίαο. Ο λφκνο κπνξεί λα είρε 

θαηαξγεζεί, αιιά νη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ είραλ πάξεη άιιε κνξθή. Γηακνξθψλνληαη 

δηνηθεηηθέο πεξηθέξεηεο νη νπνίεο επνπηεχνπλ πηα ηηο πεξηνρέο ησλ βεδνπίλσλ 

μερσξηζηά
52

 θαη, κε ηε δεκηνπξγία θαη ησλ αζηπλφκσλ ηεο εξήκνπ (desert patrol) πηα, 

νη βεδνπίλνη ειέγρνληαη απφ νκφινγνπο.  

Οη φιεο δηαδηθαζίεο ζηαδηαθά θαηέζηξεςαλ ηελ απηφλνκε νηθνλνκία ησλ 

βεδνπίλσλ θαη ηνπο θαηέζηεζαλ εμαξηεκέλνπο νηθνλνκηθά απ‟ ην θξάηνο. ηξαηφο θη 

αζηπλνκία, θη αξγφηεξα ν ηνπξηζκφο, ήηαλ θαη είλαη νη ζεκαληηθφηεξεο εηζνδεκαηηθέο 

πεγέο. 

To 1971, θαη φρη ηπραία (ακέζσο κεηά ην Μαχξν επηέκβξε ηνπ 1970) 

ηδξχεηαη ην πκβνχιην ησλ Φπιάξρσλ (Majlis Shuyukh Al-Ashair - Council of Tribal 

Leaders). Πξνεδξεχεη ν Πξίγθηπαο Hasan θαη απνηειείηαη απφ 12-15 ζεΐρεδεο, θη έρεη 

ζαλ ζθνπφ λα πξνηείλεη ιχζεηο γηα ηε βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ 

βεδνπίλσλ.  Έηζη άξρηζαλ λα εθαξκφδνληαη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, πγεηνλνκηθή 

πεξίζαιςε θ.ν.θ. Σν ζπκβνχιην αληηθαζίζηαηαη ην 1974 απφ έλα άιιν (Mahdar Al-

Qasr), ην νπνία έρεη ζαλ θχξην ζθνπφ ηελ απνθξπζηάιισζε ηεο παξάδνζεο, ησλ 

εζίκσλ (arf), ψζηε λα γίλεη κηα επηινγή πνηα απ‟ απηά είλαη θαηάιιεια θαη σθέιηκα 

                                                 
50

 Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο παξαπέκπσ ζην Massad (2001:100-162).  
51

 Ο εθιεθηνξηθφο λφκνο ηνπ 1947 φξηδε  σο „βεδνπίλν‟ θάζε αξζεληθφ άηνκν κηαο λνκαδηθήο θπιήο. 
52

 Υσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη ειέγρνπλ ηελ έξεκν. Απιά δηνηθεηηθά νη δηάθνξεο θπιέο αλήθνπλ ζε 

αλάινγεο πεξηθέξεηεο. 
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γηα ην δεκφζην θαιφ θαη πνηα έπξεπε λα ηξνπνπνηεζνχλ γηα λα κπνξεί ην ζπκβνχιην 

λα αθνινπζεί  ηνπο λένπο θαηξνχο θαη ηηο αλάγθεο ηεο λεσηεξηθφηεηαο. Οπζηαζηηθά 

ζηφρεπε ζην Δζηκηθφ Γίθαην. ηφρεπε ζ‟ έλα „θξαηηθνθεληξηθφ εζηκηθφ δίθαην‟, ηνπ 

νπνίνπ νη εθηειεζηέο ζα ήηαλ εθπξφζσπνη ηνπ θξάηνπο (αθνχ ην ζπκβνχιην ήηαλ 

εθιεγκέλν απφ ην παιάηη), θαη ελ θαηαθιείδη ζα νξηνζεηνχληαλ ηα φξηα κεηαμχ 

παξάδνζεο θαη λεσηεξηθφηεηαο. Σν 1976 επίζεκα „απαγνξεχεηαη‟ ε άζθεζε ηνπ 

Δζηκηθνχ Γηθαίνπ ησλ βεδνπίλσλ.   

ηελ πεξίπησζε ησλ βεδνπίλσλ Zalabieh ηνπ Wadi Rum, ε δηαηήξεζε ηεο 

ηεξαξρηθήο ππξακίδαο θαζψο θαη ε εκκνλή ζηελ εθαξκνγή ηνπ Αξαβηθνχ Νφκνπ 

(Hag Arab) πηζηεχσ φηη έρεη δχν φςεηο. Αθελφο απηήλ ηεο εκκνλήο ζηελ παξάδνζε 

θαη ζηε ζπλέρηζή ηεο, αθεηέξνπ ζηηο πξνζπάζεηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ ππνθεηκέλσλ 

ζην εζσηεξηθφ ηνπ θξάηνπο κε ζηφρν ηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο ππφζηαζεο ηεο, θαηά ηε 

γλψκε ηνπο, «απζεληηθήο» αξαβηθήο ηαπηφηεηαο κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία ελφο 

δεχηεξνπ, άιινπ εμνπζηαζηηθνχ ιφγνπ, ν νπνίνο ζα ιεηηνπξγεί ελάληηα ζηνλ 

εμνπζηαζηηθφ ιφγν ηνπ θξάηνπο. 

Ζ ηεξαξρία ζηνπο Zalabieh νηθνδνκείηαη κφλν κεηαμχ ησλ αλδξψλ. ίγνπξα 

ηέηνηνπ είδνπο θνηλσληθή νξγάλσζε ππάξρεη θαη ζ‟ άιιεο νκάδεο βεδνπίλσλ, αιιά 

εδψ θαίλεηαη αθφκε φηη είλαη ελεξγή θαη φηη δελ έρεη εμαζζελήζεη, επεηδή δηαηεξείηαη 

θαη ηξνθνδνηείηαη απ‟ ηε ζπλερή αληηπαιφηεηα κε θξαηηθνχο ζεζκνχο θαη κε 

αληηζέζεηο ζηηο πνιηηηθέο ηνπ θξάηνπο. 

ην ζεκείν απηφ ζα ήηαλ ρξήζηκν λα παξνπζηάζσ ην ζρήκα ηεο θνηλσληθήο 

νξγάλσζεο ησλ Zalabieh θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγνχλ νη ζρέζεηο 

ηεξαξρίαο ζην εζσηεξηθφ ηεο θπιήο, κε ζηφρν ηελ θνηλσληθή επξπζκία ηεο 

θνηλφηεηαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ζα γίλνπλ πην επθξηλείο νη πνιηηηθέο ρξήζεηο 

Δζηκηθνχ Γηθαίνπ θαη πψο ελλνηνινγείηαη  απφ ηα ππνθείκελα.         
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                      Ζ φιε θπιή δηαηξείηαη ζε δηάθνξεο νηθνγέλεηεο. Έηζη έρνπκε :  

                                                                      

AL-ZALABIEH 

 

       Αuadiin Samran Salmaniin Alhamdiin Baraqiin Aliin Zidaniin Muhamdiin Almaniya                                                                            

                |                           |                                                        |                   | 

          Rabaiin                Alayada                                            Alaadiin      Audat 

   

Σν παξαπάλσ ζρήκα πεξηέρεη  ηηο 13 νηθνγέλεηεο πνπ θαηαγξάθεθαλ ζην Wadi 

Rum ηελ πεξίνδν 2000-2002. Αλαθέξσ ηε ρξνλνινγία, δηφηη ηα πξάγκαηα αιιάδνπλ 

κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ.  

Πην επεμεγεκαηηθά, νη 4 νηθνγέλεηεο πνπ βξίζθνληαη ζην θάησ κέξνο έρνπλ 

πάξεη λέν φλνκα κεηά απφ πέληε γελεέο γηα λα απαγθηζηξσζεί ε νηθνγέλεηα απφ ην 

λφκν ηεο βεληέηαο πνπ αθφκε ηζρχεη εδψ. Δπεηδή ην θαηλφκελν ζπλερίδεη λα ππάξρεη 

θαη είλαη γλσζηφ σο “Hag Arab”, δειαδή “Αξαβηθφο Νφκνο” ν νπνίνο δηθαηψλεη 

φπνηνλ ηνλ αζθεί, νη νηθνγέλεηεο έρνπλ βξεη απηφλ ηνλ ηξφπν έηζη ψζηε κεηά απφ πέληε 

γελεέο λα παξαγξάθνληαη ηα αδηθήκαηα θαη λα κελ είλαη ππφινγνο πηα θαλέλαο. Μνπ 

πήξε πνιχ ρξφλν λα θαηαλνήζσ πψο ιεηηνπξγεί ην φιν ζχζηεκα, αιιά δελ λνκίδσ φηη, 

αθφκε θαη ηψξα πνπ γξάθεηαη απηή ε δηαηξηβή, έρσ εκπεδψζεη πιήξσο ηα „γηαηί‟ 

απηήο ηεο πξαθηηθήο πνπ νλνκάδεηαη „Αξαβηθφ Γίθαην‟ ή „Νφκνο Βεδνπίλσλ‟. Δίρα 

δσληαλφ παξάδεηγκα θαηά ηελ παξακνλή κνπ εθεί, ην νπνίν κνπ έδσζε κηα γεχζε γηα 

ην πψο ζπκβαίλνπλ ηα πξάγκαηα.  
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Φηινληθνχζαλ έληνλα ν ΜΑ. κε ηνλ Β. Ο ΜΑ. ήηαλ 36 ρξνλψλ, παληξεκέλνο 

κε δχν παηδάθηα. Δίρακε πάεη αξθεηέο θνξέο καδί ζηελ έξεκν θαη ήηαλ απφ ηα πνιχ 

θαιά παηδηά ην ρσξηνχ, ήξεκνο, επγεληθφο, έληηκνο θαη ζηαζεξφο ζηηο πνιηηηζκηθέο 

ηνπο αμίεο. Ο Β. ήηαλ „αθφκε‟ 15 ρξνλψλ, αιιά αξθεηά κεγάινο, ψζηε λα εκπιαθεί ζε 

ηέηνηα θηινληθία
53

. ηελ έληαζε επάλσ ν Β. πέηαμε κηα πέηξα πξνο ηνλ ΜΑ. ε νπνία 

ηνλ βξήθε ζην θεθάιη. Γηαθνκίζηεθε ακέζσο ζην λνζνθνκείν αιιά ζε δχν κέξεο 

πέζαλε απφ εγθεθαιηθή αηκνξξαγία. ίγνπξα ε πξφζεζε ηνπ Β δελ ήηαλ λα ζθνηψζεη 

ηνλ ΜΑ., θη απηφ ήηαλ εκθαλέο απφ ηνλ ηξφπν πνπ είρε γίλεη ην ζπκβάλ, αιιά ην 

απνηέιεζκα ήηαλ ην ίδην. Δίρε πεζάλεη ν ΜΑ. θαη είρε αθήζεη πίζσ ηνπ γπλαίθα θαη 

παηδηά. Καη ε ηζηνξία αξρίδεη εδψ. χκθσλα κε ηνλ λφκν ησλ Βεδνπίλσλ, φιε ε 

νηθνγέλεηα, φρη κφλν ε ππξεληθή αιιά θαη ε επξχηεξε, ππνρξενχηαη λα θχγεη απφ ην 

ρσξηφ, αθήλνληαο πίζσ φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρεη. Φεχγεη κε ηα 

πξνζσπηθά ηεο είδε, ελψ νπνηαδήπνηε άιιε αθίλεηε πεξηνπζία ππάξρεη ζην ρσξηφ 

ζθξαγίδεηαη. Ζ νηθνγέλεηα δεηάεη άζπιν απ‟ άιιε θπιή-νηθνγέλεηα ζ‟ άιιε πεξηνρή 

ηεο Ηνξδαλίαο ή πνιιέο θνξέο θαη ζ‟ άιιε ρψξα. Έηζη νη Β. κεηαθφκηζαλ ζηα 

θεληξηθά ηεο Ηνξδαλίαο ζε κηα άιιε νηθνγέλεηα-θπιή βεδνπίλσλ. Ο Β. ζπλειήθζε θαη 

θπιαθίζηεθε. χκθσλα κε ην Αξαβηθφ Γίθαην (Hag Arab), έπξεπε λα ζαλαησζεί ν Β. 

απφ ηα ρέξηα ηεο ίδηαο ηνπ ηεο νηθνγέλεηαο, αιιηψο ε νηθνγέλεηα ηνπ ζχκαηνο είρε 

δηθαίσκα λα ζθνηψζεη έλαλ νπνηνλδήπνηε άλδξα απφ ηελ νηθνγέλεηα ηνπ Β., δειαδή 

ηνπ θνληά. Όια απηά κνπ θαίλνληαλ ζαλ παξακχζη, ζαλ θη απηά πνπ δηάβαδα ζηηο 

ρίιηεο θαη κηα λχρηεο, ήηαλ φκσο ε πξαγκαηηθφηεηα ζ‟ φιε ηεο ηελ έθηαζε. Ο παηέξαο 

ηνπ ΜΑ. είρε δεηήζεη ην θεθάιη ηνπ Β. ζηε ζαθνχια. ηελ αξρή λφκηζα φηη δελ 

θαηάιαβα θαιά ηελ έθθξαζε ή φηη ήηαλ έθθξαζε ζπκβνιηθή, φκσο ήηαλ ε θπξηνιεμία 

                                                 
53

 ηε ιέμε “αθφκε” ηελ ρξεζηκνπνηψ πάιη θάησ απφ ηα δηθά κνπ λνεηηθά ζρήκαηα ηα νπνία έρνπλ 

δηακνξθσζεί απφ ην δηθφ κνπ πνιηηηζκηθφ-θνηλσληθφ ππφβαζξν πνπ δίλεη ζηελ παηδηθή ειηθία 

πεξηζζφηεξα ρξφληα δσήο. Γηα ελνηνινγήζεηο ηεο παηδηθήο ειηθίαο βι. επφκελν θεθάιαην γηα ηα παηδηά.  
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ζ‟ φιν ηεο ην κεγαιείν. Ο παηέξαο θη φινη θπξηνιεθηνχζαλ. Εεηνχζαλ απνθεθαιηζκφ 

θαη παξάδνζε ζε ζαθνχια. Ζ φιε ππφζεζε κνπ έκνηαδε θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία. Γελ 

κπνξνχζα λα ζπιιάβσ ηε ζπιινγηζηηθή. «Αο ηνπ επηβιεζεί βαξηά πνηλή ή, ελ πάζε 

πεξηπηψζεη, αο ζαλαησζεί ζηε θπιαθή, ηη είλαη απηφ κε ην θεθάιη;» είπα θάπνηα 

ζηηγκή ζηνλ Α., μάδειθν ηνπ ΜΑ. «Μα δελ θαηαιαβαίλεηο; Γελ είλαη ην ίδην. Ο λφκνο 

καο ιέγεη φηη πξέπεη λα ζαλαησζεί απ‟ ηα ρέξηα ηνπ παηέξα ηνπ, ηη λφεκα έρεη λα κπεη 

θπιαθή θαη λα βγεη, έζησ θαη κεηά απφ 25 ρξφληα, ή αθφκε θαη ηη λφεκα έρεη λα ηνλ 

ζθνηψζνπλ ζηε θπιαθή; Απηά δελ γίλνληαη» κνπ απάληεζε. Βεβαίσο δελ κπνξνχζα 

λα θαηαιάβσ ηφζν απιά θη εχθνια. Αθφκε έθξηλα θαη θαηαδίθαδα ζχκθσλα κε ηηο 

δηθέο κνπ αληηιήςεηο. Ζ έλλνηα ησλ 6 κελψλ αζπιίαο είρε ην λφεκα ηεο δηνξίαο 

εθηέιεζεο ηεο ππνρξέσζεο. ‟ απηφ ην δηάζηεκα νη ζπγγελείο ηνπ ζχκαηνο δελ είραλ 

δηθαίσκα εθαξκνγήο ηνπ εζηκηθνχ λφκνπ. Δάλ βέβαηα θαηά ηε δηάξθεηα απηή ησλ 6 

κελψλ ν παηέξαο εθηεινχζε ηνλ πηφ ηνπ, φια ηειείσλαλ, ε νηθνγέλεηα κπνξνχζε λα 

επηζηξέςεη ζην ρσξηφ θαη λα ζπλέρηδαλ φια ζηελ θαλνληθή ηνπο ξνή. Μεηά ην πέξαο 

ησλ 6 κελψλ, αίξεηαη ε αζπιία θαη νπνηαδήπνηε ζηηγκή κπνξνχλ νη ζπγγελείο λα 

πάξνπλ ην αίκα πίζσ. Οη 6 κήλεο είραλ πεξάζεη θαη ν παηέξαο ηνπ ζχκαηνο ήηαλ 

αλέλδνηνο, επέκελε ζην θεθάιη ζηε ζαθνχια. Πνιινί πξνζπάζεζαλ λα ηνλ 

κεηαπείζνπλ αιιά νη πξνζπάζεηεο ήηαλ άθαξπεο. Σν κφλν πνπ θαηάθεξαλ ήηαλ λα 

παξαηαζεί ε αζπιία γηα αθφκε δχν ρξφληα. ην δηάζηεκα απηφ ε ππφζεζε έθηαζε θαη 

κέρξη ηνλ Βαζηιηά Abdullah, ν νπνίνο ήξζε ζην W.R. γηα λα δψζεη κηα ιχζε θαη λα 

κεηαπείζεη ηνλ παηέξα. Όκσο εθείλνο ήηαλ αλέλδνηνο, θη ν Αξαβηθφο Άγξαθνο Νφκνο 

έδεημε ηα δφληηα ηνπ έλαληη ηνπ δηθαίνπ ηνπ θξάηνπο θαη φηη είλαη αθφκε θαη ππεξάλσ 

ηνπ Βαζηιηά. Κη εγψ επέκελα ζηα δηθά κνπ. Αθφκε θαη ηψξα πνπ γξάθεηαη απηή ε 

δηαηξηβή ζπλερίδσ ηηο ίδηεο εξσηήζεηο: «Ση ζα γίλεη αλ ν παηέξαο ηνπ ΜΑ. 

ζπγρσξέζεη; Σφζν δχζθνιν είλαη; Σν παηδί θπζηθά ζηε θπιαθή έρεη καξαδψζεη θαη 
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παξαθαιεί ν ίδηνο ηνλ παηέξα ηνπ λα ηνλ ζθνηψζεη γηα λα ιήμεη ε ηζηνξία, 

μαλαπξνζπαζήζηε λα ηνλ κεηαπείζεηε» θαη παίξλσ ηηο ίδηεο απαληήζεηο: «Μα αθφκε 

δελ θαηαιαβαίλεηο; Σα παηδηά ηνπ ΜΑ. ηψξα πηα έρνπλ κεγαιψζεη, γίλνληαη άλδξεο, 

κεγαιψλνπλ κ‟ απηφ ην κίζνο, θαληάδεζαη ζε ιίγν θαηξφ, φηαλ νη άιινη γχξσ ηνπο ζα 

ηνπο ιέλε “απηφο είλαη ν γηφο ηνπ δνινθφλνπ ηνπ παηέξα ζνπ” ή “αθφκε δελ έρεηε 

πάξεη ην αίκα ζαο πίζσ”, ή “ν θνληάο θαη ε νηθνγέλεηά ηνπ θπθινθνξεί” θ.ν.θ, πψο ζα 

αηζζάλνληαη απηά ηα παηδηά; Πνχ είλαη ν αλδξηζκφο ηνπο;» θη ε ηζηνξία ζπλερίδεηαη
54

. 

Ο αδειθφο ηνπ ΜΑ.,  ν ΑΑ. παληξεχηεθε ή θαιχηεξα πήξε ππφ ηελ πξνζηαζία ηνπ ηε 

ρήξα κε ηα παηδηά θη φινη πεξηκέλνπλ. Ζ δηνξία παξαηείλεηαη θαη ην άζπιν ζπλερίδεη. 

«Μέρξη πφηε;» δηεξσηάηαη θαλείο πνπ δελ μέξεη. Μέρξη θαη πέληε γελεέο. Με άιια 

ιφγηα ν εγγνλφο ή ην δηζέγγνλν θάπνηνπ λνκηκνπνηείηαη λα πάξεη εθδίθεζε γηα ηνλ 

παππνχ ή ηνλ πξνπάππνπ ηνπ. Έηζη ε εθδίθεζε θηάλεη κέρξη θαη ηελ πέκπηε γελεά. Γη‟ 

απηφ θαη κεηά απφ πέληε γελεέο ε νηθνγέλεηα αιιάδεη φλνκα γηα λα δηαγξαθνχλ ηα 

αδηθήκαηα θαη γεληθά λα απαγθηζηξσζεί απφ ηνλ βξαρλά ηνπ εζηκηθνχ λφκνπ ησλ 

                                                 
54

 Ζ ηζηνξία ηειηθά εμειίρηεθε φπσο απηνί έιεγαλ. ε θάπνηα κεηέπεηηα επίζθεςή κνπ ζην ρσξηφ, 

δπφκηζε ρξφληα κεηά, ξψηεζα πνχ βξίζθεηαη ην φιν ζέκα θαη βξέζεθα κπξνζηά ζε κηα 

θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία  πνπ κνπ εμηζηνξνχζαλ κηα νκάδα Zalabieh ηελ ψξα πνπ θαζφκαζηαλ γχξσ 

απ‟ ηε θσηηά ζηελ έξεκν. «Δίδεο πνπ ζηα ιέγακε;» κνπ είπε ν Α. «Πξηλ 15 κέξεο ν κεγάινο γηνο ηνπ 

ΜΑ., αλ ηνλ ζπκάζαη, ηψξα είλαη 16 ρξφλσλ, πήξε έλα Μ16 (νπινπνιπβφιν) πήγε ζηε Maan (ζηελ 

πεξηνρή πνπ δηέκελε ε νηθνγέλεηα ηνπ θνληά ππφ ηελ αζπιία άιιεο θπιήο) θαη ηνπο ζέξηζε. Αιιά 

επεηδή είρε θιείζεη ην κπαιφ ηνπ, έθαλε ιάζνο. Αληί λα ζθνηψζεη έλαλ απφ ηελ νηθνγέλεηα ηνπ θνληά, 

ζθφησζε θη άιινπο ηξεηο απφ ηελ άιιε θπιή. Καη δελ είλαη κφλν απηφ, ηνπο ζθφησζε θη απφ απφζηαζε 

κηθξφηεξε απφ … πφδηα θαη ηα πξάγκαηα ήξζαλ αλάπνδα». «Ση κπέξδεκα θη απηφ» αλαθψλεζα. Δθεί 

πνπ λφκηδα φηη είρα θαηαιάβεη ηελ εθδίθεζε, ηε βεληέηα ηνπο, είρα πάιη κπεξδεπηεί. Εήηεζα 

εμεγήζεηο. πλέρηζε ηελ εμηζηφξεζε ν Β.: «Έπξεπε αξρηθά λα ζθνηψζεη έλαλ απφ ηελ νηθνγέλεηα, αιιά 

δελ αξθεί κφλν απηφ. Ζ εθηέιεζε έρεη θαλφλεο, δελ κπνξείο λα πιεζηάζεηο πνιχ θνληά, ην Hag Arab 

ιέεη φηη πξέπεη λα βξίζθεζαη ζε απφζηαζε … πνδηψλ (κεηξνχλ θπξηνιεθηηθά ηελ απφζηαζε κε 

βήκαηα). Απηφο έθαλε δηπιφ ιάζνο, αθελφο πιεζίαζε πνιχ θνληά, αθεηέξνπο ζθφησζε θη άιινπο ηξεηο 

απφ ηνπο άιινπο». «Καη ηψξα ηη γίλεηαη;» ξψηεζα. «Σψξα ηα πξάγκαηα έξρνληαη αλάπνδα, δειαδή νη 

άιινη ηψξα ππνρξενχληαη λα πάξνπλ ην αίκα ησλ ηξηψλ πίζσ». Σν κπαιφ κνπ έβξαδε ζε κηα 

πξνζπάζεηα λα θαηαιάβσ θαη θνξηηδφκνπλ ζπλαηζζεκαηηθά, γηαηί ζην δηθφ κνπ ην κπαιφ απηφ δελ είρε 

ηέινο έηζη φπσο είρε εμειηρζεί ε θαηάζηαζε. Αιιά ηειηθά ην ζέκα ιχζεθε. Τπνινγίζηεθε ε απφζηαζε 

κε πφδηα θαη κεηαθξάζηεθε ζε εμσθξεληθφ ρξεκαηηθφ πνζφ σο αληίηηκν ησλ ηξηψλ δσψλ πνπ ράζεθαλ 

άδηθα. Ζ ηφηε απνηίκεζε ήηαλ 1 εθαηνκκχξην JD (Ηνξδαληθφ) γηα ηνλ θαζέλα, ήηνη 3 εθαηνκκχξηα JD 

πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζε 3 εθαηνκκχξηα Δπξψ. Αζχιιεπην πνζφ. Αδχλαηνλ βέβαηα λα πιεξσζεί απφ 

ηνπο Zalabieh, θαη ην κφλν πνπ απέκελε ήηαλ λα επηηξαπεί ε επάλνδνο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ θνληά ζην 

ρσξηφ θαη …. φια θαιά θη φια σξαία. Ζ δσή ζπλερίζηεθε θαλνληθά φπσο παξαηεξνχζα θαηά ηελ 

παξακνλή κνπ εθεί γηα έλα κήλα.  «Καη νη άιινη ηη έγηλαλ; Ση ζα γίλεη ην ζέκα κε ηα εθαηνκκχξηα;» 

ξψηεζα. «Απηφ έθιεηζε» κνπ απάληεζαλ.     
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βεδνπίλσλ. Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη απνπνηνχληαη νη λέεο νηθνγέλεηεο ηελ θαηαγσγή ή 

ην φλνκα ηνπο. Απιά, ν πέκπηνο δηάδνρνο ζηε ζεηξά αιιάδεη ην φλνκα ηεο νηθνγέλεηαο 

θαη ε νηθνγέλεηα ζπλερίδεη λα ππάξρεη κε ην λέν φλνκα. Βέβαηα δελ είλαη ππνζέησ 

δπλαηφλ λα δνπλ φινη θη απφ ηηο πέληε γελεέο, αιιά ζίγνπξα νη ηξεηο ή αθφκε θαη νη 

ηέζζεξηο ζπλππάξρνπλ. Ζ πηζαλφηεηα ν παππνχο λα είλαη ελ δσή είλαη κεγάιε, γηαηί 

παληξεχνληαη ζε κηθξή ειηθία, αιιά θαη ν πξνπάππνπο είλαη δπλαηφλ λα πξνιάβεη ηελ 

αιιαγή ηνπ νλφκαηνο. Ζ αιιαγή νλφκαηνο δελ γίλεηαη γηα φιε ηελ νηθνγέλεηα 

ηαπηφρξνλα, αιιά γηα θάζε παηδί-αγφξη μερσξηζηά. Γηα παξάδεηγκα: Ο Μ. έρεη δχν 

πηνχο, ηνλ Α. θαη ηνλ Β. Ο θάζε πηφο μερσξηζηά ζα θάλεη ηελ δηθή ηνπ αιιαγή φηαλ 

έξζεη ε ψξα, δειαδή ε πέκπηε γελεά, θη απηφ πξνυπνζέηεη ν θαζέλαο απφ απηνχο λα 

θάλεη γηφ θαη ν πηφο ηνπο γηφ θαη εθείλσλ ν πηφο γηφ θ.ν.θ. Αλ παξεπηπηφλησο ν Β. δελ 

θάλεη γηφ αιιά θφξε ή θφξεο, ηφηε ν Β. δελ ζα αιιάμεη πνηέ φλνκα, ζα ζηακαηήζεη 

εθεί πνπ είλαη θαη δελ ζα απαγθηζηξσζεί πνηέ απφ ηελ βεληέηα. Δλψ, αληηζέησο, αλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηεθλνπνηήζεσλ ν Α. θαη νη απφγνλνη ηνπ θέξλνπλ αγφξηα, ν Α. 

αιιάδεη φλνκα θαη ιήγεη γη‟ απηφλ ν εζηκηθφο λφκνο. Ζ δηαδηθαζία είλαη απιά ηππηθή 

θη έρεη λα θάλεη κφλν κε ην εζηκηθφ δίθαην. Έηζη ινηπφλ θαίλνληαη ζην παξαπάλσ 

ζρεδηάγξακκα νη νηθνγέλεηεο πνπ έρνπλ αιιάμεη φλνκα κεηά απφ πέληε γελεέο. Σν 

Δζηκηθφ Γίθαην ην νπνίν είλαη ζθιεξφ, δηεπζεηεί πνιιά ζέκαηα, αλαγλσξίδεηαη, αλ θαη 

αλεπίζεκα, απφ ηελ πνιηηεία θαη πνιιέο θνξέο νη αξρέο απεηινχλ θάπνηνλ 

θαηεγνξνχκελν ζέηνληαο ηνλ λα επηιέμεη κεηαμχ Αξαβηθνχ δηθαίνπ ή θπιαθήο, ν 

νπνίνο βέβαηα επηιέγεη θάπνηα ρξφληα ζηε θπιαθή.  

Έηζη ινηπφλ ην παξαπάλσ ζρεδηάγξακκα δείρλεη ηηο νηθνγέλεηεο πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ κε ηα λέα νλφκαηα κεηά ηελ πέκπηε γελεά.    

πλερίδνληαο ινηπφλ ηελ θαηαγξαθή ησλ ζρέζεσλ ηεξαξρίαο ζην πιαίζην ηεο 

θνηλσληθήο νξγάλσζεο, έρνπκε απφ θάησ πξνο ηα πάλσ: α) ηνλ Kabir ( يرڊك ) (θακπίξ) 
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β) ηνλ Muhtar (مهتار) (κνπρηάξ) γ) ηνλ Sheikh (الشيخ) (ζείρε) δ) ηνλ Gadi (القاضي) (θάδη) 

(δηθαζηήο). 

Κάζε νηθνγέλεηα έρεη ηνλ Kabir (ε ιέμε ζηελ Αξαβηθή ζεκαίλεη „κεγάινο‟). ‟ 

απηφλ απεπζχλνληαη πξψηα ηα άηνκα ηεο θάζε νηθνγέλεηαο θη αλαθέξνπλ νπνηνδήπνηε 

πξφβιεκα ηνπο απαζρνιεί. Οπνηεζδήπνηε κηθξνδηαθνξέο κεηαμχ ησλ νηθνγελεηψλ 

ιχλνληαη απφ ηνλ Kabir ρσξίο λα επεκβαίλεη θαλέλαο άιινο. Αθφκε θαη νη γάκνη ή ηα 

ζπλνηθέζηα δηεπζεηνχληαη κεηαμχ ησλ Kabir ησλ νηθνγελεηψλ. Πξνβιήκαηα κεηαμχ 

ησλ γπλαηθψλ, ή ησλ παηδηψλ κεηαμχ ηνπο, είλαη κηθξνζέκαηα πνπ αλαιακβάλνληαη 

απφ ηνλ Kabir ηεο θάζε νηθνγέλεηαο, ν νπνίνο ζα ηα ζπδεηήζεη κε ηνλ Kabir ηεο 

άιιεο. 

Αλ ην ζέκα αθνξά πεξηζζφηεξεο νηθνγέλεηεο,  ν ακέζσο κεηά ππεχζπλνο είλαη 

ν Muhtar (κνπρηάξ). Τπάξρνπλ ηέζζεξηο κνπρηάξ πνπ ν θάζε έλαο ηνπο είλαη 

εθπξφζσπνο ηξηψλ νηθνγελεηψλ (γηα παξάδεηγκα ν Μ.Α. είλαη ππεχζπλνο γηα ηηο 

νηθνγέλεηεο Auaddiin, Rabaiin θαη Almaniiya – o Α.L. ππεχζπλνο γηα ηνπο Salmaniin, 

Alayada, Alhamdiin – ν A.F. γηα ηνπο Muhamdiin, Baraqiin, Audat – ν S.A. γηα ηνπο 

Zidaniin , Samran, Alaediin, Aliin). Έηζη, νηηδήπνηε έρεη λα θάλεη κε δηαθνξέο κεηαμχ 

ησλ νκάδσλ ησλ νηθνγελεηψλ  ή απνθάζεηο θνηλέο, αλαζέηνληαη ζηνπο κνπρηάξ, νη 

νπνίνη είλαη θαη εθπξφζσπνη ηνπο ζηηο δηάθνξεο ζπγθεληξψζεηο ζην ρσξηφ, φηαλ είλαη 

ζηηγκή λα ιεθζνχλ θάπνηεο απνθάζεηο γηα ην γεληθφ θαιφ ηεο θνηλφηεηαο. 

Δπηιέγνληαη απ‟ ηηο νηθνγέλεηεο θαη είλαη άηνκα κε θάπνηα επρέξεηα ιφγνπ θαη 

ηθαλφηεηα  δηεπζέηεζεο θαηαζηάζεσλ κε φζν ην δπλαηφλ ήπην ηξφπν. 

Σν αλψηαην ζε αμίσκα άηνκν ζηελ θιίκαθα ηεο ηεξαξρίαο ζην ρσξηφ είλαη ν 

Seyh (ζέηρεο), ν νπνίνο είλαη απφ ηελ νηθνγέλεηα Auadiin θαη είλαη εθπξφζσπνο φιεο 

ηεο θνηλφηεηαο ζηηο εμσηεξηθέο ππνζέζεηο, ηφζν κε άιιεο θνηλφηεηεο φζν θαη κε ηελ 

θπβεξλεηηθή εγεζία ηεο ρψξαο. ηηο ζπγθεληξψζεηο φισλ ησλ ζεΐρεδσλ ησλ άιισλ 



150 

 

θνηλνηήησλ παξεπξίζθεηαη καδί κ‟ έλαλ κνπρηάξ. Γελ εθιέγεηαη, ε δηαδνρή πεξλάεη 

απφ παηέξα ζε πηφ. Έηζη ζην ρσξηφ κφλν κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ησλ Auadiin 

θιεξνλνκνχλ ηνλ ηίηιν θαη ηε ζέζε. Ζ ζθξαγίδα πνπ ηνπ έρεη παξαδνζεί επίζεκα απφ 

ην θξάηνο,  πεξλάεη θη απηή ζηνλ πηφ κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ παηέξα. Όια ηα έγγξαθα 

γηα ην δεκφζην ζθξαγίδνληαη απφ ηνλ Seyh. Αθφκε θαη ην έγγξαθν κε ηα νλφκαηα ησλ 

muhtar πνπ εθιέγνπλ νη νηθνγέλεηεο, ζθξαγίδνληαη  θαη επηθπξψλνληαη απφ ηνλ ίδην. 

Δίλαη γλψζηεο γηα φ,ηη ζπκβαίλεη ζην ρσξηφ θαη γλσξίδεη επίζεο θαη πξνζσπηθά 

δεδνκέλα, έηζη ψζηε, φηαλ θάπνηνο αξκφδηνο ρξεηαζηεί νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία γηα 

θάπνηνλ απφ ην ρσξηφ, λα κπνξεί λα εμππεξεηεί. Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη αζρνιείηαη 

κφλν κε εμσηεξηθέο ππνζέζεηο. Αλ ππάξρεη θάπνην ζηελφηεξν νηθνγελεηαθφ πξφβιεκα,  

κπνξεί θάιιηζηα θάπνηνο λα απεπζπλζεί θαη ζ‟ απηφλ. Ο Seyh καδί κε ηνλ Gadi πνπ 

είλαη ην αλψηαην λνκηθφ πξφζσπν ζηνπο Βεδνπίλνπο απνθαζίδνπλ γηα φιεο ηηο 

ζεκαληηθέο ππνζέζεηο ζην ρσξηφ. Μ‟ απηφλ ηνλ ηξφπν απειεπζεξψλνληαη θαη 

απαιιάζζνληαη νη θξαηηθέο ππεξεζίεο απφ δηάθνξεο κηθξνυπνζέζεηο θη απνθεχγεηαη ε 

γξαθεηνθξαηία. Οη απνθάζεηο ηνπ Gadi σο θξηηή θαη δηθαζηή είλαη ακεηάθιεηεο. Σν 

θξάηνο δελ έρεη δηθαίσκα λα επέκβεη. Ζ εμνπζία πεξλάεη απφ παηέξα ζε πηφ φπσο θαη 

ζηνλ ζέηρ. ε πεξίπησζε φκσο αληθαλφηεηαο ηνπ Gadi ή ηνπ Seyh λα αλαιάβνπλ ηηο 

επζχλεο ηνπο ζσζηά, ην θξάηνο ηνχο αθαηξεί ην δηθαίσκα άζθεζεο ηεο ζέζεο ηνπο θη 

επηιέγεη ηνλ ακέζσο επφκελν δηάδνρν, ν νπνίνο είλαη ν πξσηφηνθνο πηφο. ε 

πεξηπηψζεηο πνπ είλαη αλήιηθνο,  παίξλεη ηε ζέζε ν αδειθφο ή θάπνηνο άιινο απφ ηελ 

νηθνγέλεηα κέρξη λα ελειηθησζεί.  

Ζ ζέζε πνπ θαηέρεη ν Seyh θαη ν Gadi δελ είλαη ηφζν εμνπζηαζηηθή θαη 

δηαηαθηηθή κε ηελ έλλνηα ηεο επηβνιήο θαλφλσλ ζπκπεξηθνξάο ή ζπκκφξθσζεο ησλ 

αηφκσλ ηεο θνηλφηεηαο. Δίλαη κηα ηεξαξρηθή δχλακε πνπ επηβάιιεηαη απ‟ ηα ίδηα ηα 

άηνκα ζηνπο εαπηνχο ησλ θαη ε νπνία έρεη κηα ηάζε εμηζσηηθή. Σν θάζε άηνκν ηεο 
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θνηλφηεηαο έρεη πνιιή θαιή επίγλσζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ νξίσλ ηνπ, έηζη ψζηε 

ε πξνζθπγή ζην Seyh ή ζην Gadi λα έρεη ηελ έλλνηα ηεο επηθχξσζεο ηνπ δηθαηψκαηνο. 

Μεηά απφ φιεο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο θαηέγξαςα κεηά απφ αξθεηέο 

ζπλαληήζεηο κε ηνλ ζείν ηνπ Α., ν νπνίνο ήηαλ θαη εθπαηδεπηήο αιεμηπησηηζηψλ, είρα 

ηελ επηζπκία λα γλσξίζσ θαη ηνλ Seyh ησλ Zalabieh. Μεηά απφ φζα είρα δεη θαη 

βηψζεη, ζίγνπξα πηα δελ πεξίκελα έλαλ αξρεγφ θαζηζκέλν ζην θέληξν θάπνηαο ηέληαο, 

δίπια ζηε θσηηά λα κε πεξηκέλεη ππεξνπηηθά. πλάληεζα ηνλ Seyh Κ. έλα βξάδπ, φηαλ 

είρακε γπξίζεη απ‟ ηελ έξεκν, κεηά απφ παξακνλή κεξηθψλ εκεξψλ. Δθείλνο έπηλε ην 

ηζάη ηνπ κφλνο, θαζηζκέλνο ζην πξναχιην, πάλσ ζηελ άκκν, θνξνχζε ηα ίδηα ξνχρα 

πνπ θνξνχζαλ θη φινη νη άιινη, ρσξίο θαλέλα δηαθξηηηθφ πάλσ. Με θαισζφξηζε θαη 

θαζίζακε, καδί θη ν Α., λα ζπδεηήζνπκε πεξί αλέκσλ θαη πδάησλ. Γελ είρε θακία 

δηαθνξά απ‟ ηα ππφινηπα κέιε ηεο θνηλφηεηαο, ηνπιάρηζηνλ θαηλνκεληθά θαη 

εμσηεξηθά. ίγνπξα φκσο ζα ήηαλ γλψζηεο πνιιψλ πξαγκάησλ πνπ αγλννχζαλ νη 

άιινη. Δθηίκεζα ηελ απιφηεηα, ηε κεηξηνθξνζχλε θαη ηελ εξεκία ηνπ. 

Υαξαθηεξηζηηθά πνπ θαηά ηε γλψκε ησλ αηφκσλ ηεο θνηλφηεηαο πξέπεη λα έρεη ν 

ζέηρ. «Βεβαίσο θαη πξέπεη λα είλαη κεηξηφθξσλ ν ζέηρ, αιιηψο ζα ηζρπξηδφκαζηαλ φηη 

είλαη αθαηάιιεινο γη‟ απηή ηε ζέζε. Απηφο είλαη ν εθπξφζσπφο καο θαη δελ κπνξεί λα 

καο εθπξνζσπεί θάπνηνο πνπ είλαη ππεξφπηεο θη εγσηζηήο» κνπ είπε ν Α. θαη 

ζπκθψλεζαλ θη άιινη εθ ησλ πζηέξσλ. 

Έηζη φινη ζέβνληαη ηνλ ζέηρ, δελ ακθηζβεηνχληαη νη απνθάζεηο ηνπ, νη νπνίεο 

ζε ηειηθή αλάιπζε ιακβάλνληαη ζπιινγηθά, θαη ε ηεξαξρία δελ ππνλνκεχεηαη. Δίηε 

είζαη ζπληαγκαηάξρεο εθπαηδεπηήο, είηε είζαη αιεμηπησηηζηήο, είηε πςειφβαζκνο 

ηέσο αζηπλνκηθφο, δελ παίδεη θαλέλα ξφιν ζηα πιαίζηα κηαο ζπιινγηθφηεηαο πνπ 

ηείλεη λα θξαηά ηα άηνκα ελσκέλα θάησ απφ ηελ νκπξέια ηνπ βεδνπηληζκνχ. Οη 

Μνπρηάξ θαη νη Κακπίξ επίζεο εκπλένπλ ζεβαζκφ ιφγσ ηεο ειηθίαο ηνπο θαη ηεο 



152 

 

εκπεηξίαο πνπ ηνπο δίλνπλ ηα ρξφληα, αιιά θαλέλαο δελ ραίξεη ηδηαίηεξεο θαη 

μερσξηζηήο κεηαρείξηζεο απφ ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο. 

Ζ ηεξαξρία δελ αγγίδεη ηηο γπλαίθεο. Δίηε είλαη ζχδπγνη ησλ Muhtar (Μνπρηάξ) 

ή ησλ Kabir (Κακπίξ) ή αθφκε θαη ηνπ Seyh, δελ δηαθνξνπνηνχληαη απ‟ ηηο άιιεο 

γπλαίθεο. Ο ηίηινο ή ε ζέζε ηνπ ζπδχγνπ, αδειθνχ ή πηνχ δελ πξνζζέηεη ηίπνηα ζην 

θνηλσληθφ ηνπο status. Γη‟ απηέο ππάξρεη ν ζχδπγνο, ν αδειθφο ή ν παηέξαο.  Βεβαίσο 

νη γεξαηέο γπλαίθεο ρξήδνπλ ζεβαζκνχ, αιιά ιφγσ ειηθίαο θαη ξφισλ, θη φρη ιφγσ 

θνηλσληθήο ζέζεο ησλ ζπδχγσλ ηνπο. 

Οη ζπλαιιαγέο κε ην θξάηνο γηα ηε δηαηήξεζε αξρψλ ή ζπζηαηηθψλ ηνπ 

εζηκηθνχ δηθαίνπ ελδπλακψλεη ηελ αλδξηθή θαηαγσγή, ηε ζηηγκή πνπ ηα αμηψκαηα 

είλαη θιεξνλνκηθά απφ παηέξα ζε γην. Σν θξάηνο παξεκβαίλεη ζε πεξίπησζε θαθήο 

δηαρείξηζεο, αιιά δηνξίδεη πάιη αξζεληθά κέιε ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο. 

Πηζηεχσ ινηπφλ φηη ε εκκνλή ζηε δηαηήξεζε ηεο ηεξαξρίαο θαη ηνπ Δζηκηθνχ 

Νφκνπ έρεη λα θάλεη κε κηα αληίδξαζε ζε κηα εμνπζηαζηηθή πνιηηηθή πνπ άξρηζε λα 

αζθείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ Ηνξδαληθνχ θξάηνπο θαη ζπλερίδεη λα 

θέξεη ηνλ απφερν απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, πνπ φκσο έγηλε ζηαδηαθά απνδεθηή γηαηί 

εμππεξεηνχζε θαη ηνπο απφ θάησ. Όπσο δηαηππψλεη ν Foucault: „Απηφ πνπ θάλεη ηελ 

εμνπζία λα θαίλεηαη θαιή, απηφ πνπ ηελ θάλεη απνδεθηή, είλαη ην γεγνλφο φηη δελ καο 

επηβάιιεη απιψο κηα δχλακε πνπ ιέεη φρη ζε φια, αιιά παξέρεη επίζεο αγαζά, 

πξνθαιεί επραξίζηεζε, δεκηνπξγεί γλψζε θαη παξέρεη δηάινγν. Πξέπεη λα 

αληηκεησπίδεηαη σο έλα παξαγσγηθφ δίθηπν πνπ δηαπεξλά ην θνηλσληθφ ζψκα ζην 

ζχλνιφ ηνπ θαη φρη απιψο σο αξλεηηθή θαηάζηαζε, ην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

νπνίαο είλαη ε θαηαπίεζε‟. Σα δηάθνξα πξνγξάκκαηα ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο έγηλαλ 

απνδεθηά απφ ηνπο βεδνπίλνπο, γηαηί εμππεξεηνχζαλ θαη δηθνχο ηνπο ζθνπνχο. Απηφ 

πνπ έρεη φκσο ελδηαθέξνλ είλαη φηη απφ ηε κηα ε πνιηηηθή ηνπ θξάηνπο πξνζπαζεί λα 
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θαηαξγήζεη ην Δζηκηθφ Γίθαην θαη λα ππφθεηληαη θαη νη βεδνπίλνη ζ‟ έλα λνκηθφ 

ζχζηεκα, φπσο νη ππφινηπνη πνιίηεο, απ‟ ηελ άιιε δέρεηαη ηελ άζθεζή ηνπ, θη 

επηπιένλ πνιιέο θνξέο, φπσο αλέθεξα θαη παξαπάλσ, νη αξρέο πξνθεηκέλνπ λα 

πάξνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη απ‟ ηα άηνκα πνπ έρνπλ ζπιιεθζεί γηα 

αδηθήκαηα, απεηινχλ κε ην Αξαβηθφ Δζηκηθφ Γίθαην. Απφ ηα θάησ αθελφο νη 

βεδνπίλνη Zalabieh ζπλαηλνχλ ζηηο πνιηηηθέο, αθεηέξνπ αληηδξνχλ ζ‟ απηέο ζε κηα 

πξνζπάζεηα δηαηήξεζεο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. Καηά ηε γλψκε κνπ, ε 

δηαθνξεηηθφηεηα ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο πνιίηεο, δειαδή ν βεδνπηληζκφο, 

δηαδξαζηηθά θαιιηεξγείηαη θαη εληζρχεηαη κέζσ ηνπ Δζηκηθνχ Γηθαίνπ, παξ‟φιεο ηηο 

πξαθηηθέο απαγφξεπζήο ηνπ. Απφ ηα πάλσ, δειαδή απφ ην θξάηνο, απαγφξεπζε θαη 

ηαπηφρξνλα ζπλαίλεζε ζηελ άζθεζή ηνπ, θαη απφ ηα θάησ, απφ ηνπο Zαlabieh, κε ηελ 

εκκνλή ζηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ ηνπο κέζσ απηνχ. Έηζη, ην Δζηκηθφ Γίθαην (Hag 

Arab) ελλνηνινγείηαη απφ ηνπο Zalabieh φρη απιά σο έλα ζχζηεκα λφκσλ ηνπ 

παξειζφληνο, φρη απιά σο έλαο ηξφπνο ζπλέρηζεο ηεο παξάδνζήο ηνπο, αιιά θαη σο 

έλα ζχζηεκα πνπ ηνπο θαζηζηά δηαθνξεηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο 

Ηνξδαλνχο, „άλδξεο‟ (γηαηί είλαη ζθιεξφ) θη επηπιένλ θαζίζηαηαη έλαο εμνπζηαζηηθφο 

ιφγνο απέλαληη ζηελ άιιε εμνπζία απηή ηνπ θξάηνπο. Άξα, ε δηαθνξεηηθφηεηα, ν 

αλδξηζκφο θαη ε δηθή ηνπο εμνπζία ελλνηνινγνχληαη θαη κέζα απ‟ ηελ άζθεζε ηνπ 

Δζηκηθνχ ηνπο Γηθαίνπ. Ζ κεηξηνπάζεηα σο γλψξηζκα ησλ αξρεγψλ θαίλεηαη λα είλαη 

θη απηή κέζα ζην αμηαθφ πιαίζην ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ 

ελδπλάκσζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ βεδνπηληζκνχ. Απφ ηελ άιιε, ην θξάηνο ζπλαηλεί θη 

απηφ ζηνλ εμνπζηαζηηθφ ιφγν ησλ Zalabieh, πάιη κε ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ν 

Foucault, γηαηί ρξεηάδεηαη ηελ δηαθνξεηηθφηεηα γηα λα εληζρχζεη ηνλ ηνπξηζκφ, ηνλ 

αλδξηζκφ θαη ηελ πίζηε ηνπο ζηελ παηξίδα, γηα λα επαλδξψλεη ην ζηξαηφ θαη ηελ 
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αζηπλνκία έηζη ψζηε λα δηαηεξείηαη ε αζθάιεηα θαη ε ζπλνρή ηνπ θξάηνπο. Μηα 

ακθίδξνκε ζρέζε εμνπζηψλ πνπ εμππεξεηεί ζπκθέξνληαη θαη ησλ δχν πιεπξψλ.   

Ζ πνιηηηθή θαηάζηαζε ησλ γεηηνληθψλ θξαηψλ ζαθψο επεξεάδεη ηελ 

εζσηεξηθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο, θη επνκέλσο θαη ηνλ εμνπζηαζηηθφ ηεο ιφγν πάλσ ζηα 

ππνθείκελά ηεο, δεκηνπξγνχληαη αλάινγεο αληηδξάζεηο απφ ηα θάησ κέζα ζην παηρλίδη 

αληαιιαγψλ κνξθψλ εμνπζίαο. Οη δηαθνξεηηθέο απηέο κνξθέο δηαδξαζηηθά 

ελαιιάζζνληαη θαη αιιεινδηαηεξνχληαη. Ζ κεηαθνξά ηεο γλψζεο ηεο παξάδνζεο απφ 

ηνπο γεξαηφηεξνπο Zalabieh ζηνπο λένπο θαη ε εκκνλή ζηε δηαηήξεζή ηεο, φζν 

επηηξέπεη ην παγθφζκην θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα, εληζρχεη θαη ηελ αμηαθή πξνβνιή ηεο 

Ηνξδαλίαο ζηνλ ππφινηπν θφζκν, ε νπνία ζηεξίδεη έλα κεγάιν κέξνο ηεο νηθνλνκίαο 

ηεο ζηνλ ηνπξηζκφ θαη ζηνλ εμσηηζκφ ηεο εξήκνπ θαη ησλ βεδνπίλσλ. 

 

6. Η γνεηεία ηεο εξήκνπ 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 νη λνκάδεο ηεο εξήκνπ ηνπ W.R.  εγθαηαζηάζεθαλ 

ζην ρσξηφ αθήλνληαο ζηαδηαθά ηνλ λνκαδηθφ ηξφπν δσήο. ε ζχληνκν ρξνληθφ 

δηάζηεκα, ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ε πεξηνρή ηνπ W.R βξέζεθε ζηνλ θινηφ 

ηεο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο θη αλάπηπμεο ηεο ρψξαο. Σν ηζηνξηθφ πεξηζηαηηθφ κε ην 

Λψξελο ηεο Αξαβίαο (έηζη φπσο δηαρέεηαη κέζα απ‟ ηηο αλαπαξαζηάζεηο ηεο επηθήο 

ρνιηγνπληηαλήο ηαηλίαο) αθελφο, θαη ην καγεπηηθφ ηνπίν κε ηα δηάθνξα αλαξξηρεηηθά 

ηνπ πεδία αθεηέξνπ, άξρηζαλ λα ζπγθεληξψλνπλ ηνπξίζηεο απφ φια ηα κέξε ηνπ 

θφζκνπ.  

Γηέλπα ήδε ην κηζφ ηεο εξεπλεηηθήο κνπ παξνπζίαο ζηελ πεξηνρή θη ν 

Μάξηηνο πξνκήλπε θηλεηηθφηεηα ζην ρσξηφ. Άξρηδε ε πςειή ηνπξηζηηθή πεξίνδνο (αλ 

θαη ε πεξηνρή έρεη ηνπξηζκφ ζρεδφλ φιν ην ρξφλν, νη κήλεο απφ Μάξηην-Ηνχλην θαη 
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απφ επηέκβξην-Γεθέκβξην ζεσξνχληαη ε πην πςειή πεξίνδνο. Σνλ Ηνχλην θαη ηνλ 

Ηνχιην θάλεη πνιχ δέζηε θαη ν Ηαλνπάξηνο θαη Φεβξνπάξηνο θέξλεη βξνρέο θαη 

ακκνζχειιεο). 

Απφ κηα αηκφζθαηξα πνπ ζα ηελ ραξαθηήξηδα λεθξή, ην πξσηλφ εθείλν ηνπ 

Μαξηίνπ βξέζεθα κέζα ζε κηα θηλεηηθφηεηα, έλα πήγαηλε-έια ζην ρσξηφ. «Δπηηέινπο 

ιίγε δσληάληα» ζθέθηεθα. Απηφ φκσο πνπ κνπ έθαλε εληχπσζε ήηαλ φηη ε 

θηλεηηθφηεηα απηή ήηαλ ζε γεληθφ βαζκφ νκνηφκνξθε. Γειαδή ππήξρε κηα 

νκαδηθφηεηα ζηηο δξαζηεξηφηεηεο, ζηελ θαηεχζπλζε, ζηελ θίλεζε. Μηα 

ζπιινγηθφηεηα θαη κηα κάδσμε ζε έλα κέξνο. ηελ είζνδν ηνπ ρσξηνχ, ζ‟ έλα ρψξν 

δηακνξθσκέλν έηζη ψζηε λα κπνξεί λα πεξηιάβεη πνιιά jeep ζ‟ έλα εκηθχθιην. 

Γεθάδεο απηνθίλεηα παξαηαγκέλα ην έλα πίζσ απ‟ ην άιιν ζε έλα εκηθχθιην, 

πεξίκελαλ λα πάξνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο ηνπξίζηεο πνπ ζα έξρνληαλ. Κάζε απηνθίλεην 

είρε έλαλ αξηζκφ ν νπνίνο ήηαλ θαηαγεγξακκέλνο ζε έλα ηεηξάδην γηα λα είλαη 

μεθάζαξν θάζε θνξά πνηνο έρεη ζεηξά, ρσξίο λα δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα. Ήηαλ 

έλα ζχζηεκα πνπ είρε δηακνξθσζεί απφ ηα ίδηα ηα άηνκα ηεο θνηλφηεηαο, έλα 

ζχζηεκα πνπ έδηλε ζηνλ θαζέλα ίζεο επθαηξίεο γηα μελαγήζεηο ζηελ έξεκν, έλα 

ζχζηεκα πνπ δελ αδηθνχζε θαλέλαλ. Παξαθνινπζνχζα ηελ φιε δηαδηθαζία θαζηζκέλε 

ζην ηνηρίν πνπ είραλ ζπγθεληξσζεί ηα jeep. Όια ιεηηνπξγνχζαλ ζηελ εληέιεηα. Οη 

ηνπξίζηεο πνπ ήζειαλ κηα απιή μελάγεζε θαη γλσξηκία κε ηελ πεξηνρή θη έξρνληαλ 

κεκνλσκέλα, ρσξίο λα είλαη δειαδή εληαγκέλνη ζε θάπνην πξφγξακκα ηνπξηζηηθφ, 

έκπαηλαλ ζη‟ απηνθίλεηα αλά έμη θη έθεπγαλ γηα ηελ έξεκν. Όια η‟ απηνθίλεηα 

αθνινπζνχζαλ ην ίδην πξφγξακκα, επηζθέπηνληαλ δειαδή ηα ίδηα κέξε ζηελ έξεκν, 

κε δηαθνξεηηθή φκσο ζεηξά γηα λα κελ δεκηνπξγείηαη ζπλσζηηζκφο. Ο νδεγφο ηνπ jeep 

εθηεινχζε θαη ρξέε μελαγνχ αθνχ δελ ππήξρε θαηαιιειφηεξνο απ‟ απηνχο ηνπο 

αλζξψπνπο γηα ηελ πεξηνρή. Έηζη φια ιεηηνπξγνχζαλ κε κηα εξεκία. ε κεξηθέο ψξεο 
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ε μελάγεζε είρε νινθιεξσζεί θαη ην απηνθίλεην είρε επηζηξέςεη ζηνλ αξρηθφ ρψξν 

γηα λα πεξηκέλεη μαλά ηε ζεηξά ηνπ. Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία απαηηνχζε πνιχ 

ρξφλν αλακνλήο ζηε ζεηξά αθελφο, γηαηί ηα απηνθίλεηα ήηαλ πνιιά, θη αθεηέξνπ δηφηη 

εμαξηηφληαλ φια απφ ηνλ αξηζκφ ησλ επηζθεπηψλ πνπ έξρνληαλ. Δλ πάζε πεξηπηψζε ε 

φιε δηαδηθαζία απαηηνχζε ππνκνλή θαη ραιαξφηεηα, θάηη πνπ ραξαθηήξηδε ηνπο 

θαηνίθνπο ηνπ W.R. Πνιιέο θνξέο ζαχκαδα ηελ ππνκνλή ηνπο θαη ην γεγνλφο φηη 

ζπλεηδεηνπνηνχζαλ γξήγνξα ηηο ζπλζήθεο ηεο θάζε ζηηγκήο, ηηο νπνίεο θαη 

απνδέρνληαλ γξήγνξα. Δγψ νκνινγψ είρα αξρίζεη λα βαξηέκαη αθφκε θαη κε ηελ ηδέα 

ηεο αλακνλήο πηζαλψλ ηνπξηζηψλ. Ζ ηθαλνπνίεζε φκσο φηη ε κέξα κνπ είρε πεξάζεη 

γεκάηε έζησ θαη θαζηζκέλε πάλσ ζε έλα ηνηρίν, ήηαλ αξθεηή γηα λα επαλέιζσ 

γξήγνξα ζπλαηζζεκαηηθά ζην παξφλ. Με ηε δχζε ηνπ ειίνπ ηα πξάγκαηα έθηαζαλ 

ζην ηέινο, ηα απηνθίλεηα απνρψξεζαλ γηα ηα ζπίηηα ηνπο ζε αλακνλή ηεο επφκελεο 

κέξαο. 

Σν πνζφ πνπ πιήξσλε ν θάζε επηζθέπηεο γηα απηνχ ηνπ είδνπο ηελ μελάγεζε 

είρε νξηζηεί απφ θξαηηθνχο θνξείο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο θαηνίθνπο θαη θαηφρνπο ησλ 

απηνθηλήησλ, θη έλα κέξνο ησλ εζφδσλ πήγαηλε πάιη ζηνλ αξκφδην θνξέα. Κνηλφηεηα, 

δειαδή, θαη θξάηνο κνηξάδνληαλ ηα έζνδα απφ απηέο ηηο μελαγήζεηο ζην W.R. 

Σν ζχζηεκα απηφ ησλ ζχληνκσλ μελαγήζεσλ ήηαλ απφξξνηα απνθάζεσλ θαη 

ζπδεηήζεσλ γξαθεηνθξαηψλ ηεο πνιηηείαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο θαηνίθνπο ηνπ 

Rum. Σν θξάηνο, ζην πιαίζην ηεο λεσηεξηζηηθήο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο ηνπ, 

πξνζπαζνχζε λ‟ αμηνπνηήζεη ηελ πεξηνρή, ψζηε ε ρψξα λα κπεη ζηνλ παγθφζκην 

ηνπξηζηηθφ θινηφ. Απηφ δελ ήηαλ θάηη πνπ έβξηζθε αδηάθνξα ηα άηνκα ηεο πεξηνρήο, 

απιψο αληηδξνχζαλ ζε κηα πξνζπάζεηα κεγάισλ θεξδνζθνπηθψλ εηαηξεηψλ λα 

ειέγρνπλ απφιπηα ηελ πεξηνρή. Γηαηζζαλφκελε ηελ αλεζπρία ησλ θαηνίθσλ, άξρηζα 

λα παξαθνινπζψ ηηο δηάθνξεο ζπγθεληξψζεηο πνπ γίλνληαλ ζην ρσξηφ, θάζε θνξά πνπ 
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πξνέθππηαλ ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ηνπξηζκφ. Οη παικνί ησλ αλεζπρηψλ 

δηαπεξλνχζαλ θη εκέλα, θαη θάπνηα κέξα κνπ ιέεη ν Α.: «Δπηπρψο πνπ κεηαμχ καο 

είκαζηε ελσκέλνη εκείο νη βεδνπίλνη θαη δελ κπνξνχλ λα καο θάλνπλ φ,ηη ζέινπλ. Αλ 

δελ επηκέλακε εκείο λα θηηάμνπκε απηφ ην ζχζηεκα κε ηνπο αξηζκνχο γηα ηα jeep, αλ 

δελ είρακε αληηδξάζεη ζην λα γίλνληαη νη μελαγήζεηο απνθιεηζηηθά απφ εκάο θη φρη 

απφ ηνπο άζρεηνπο ηνπ Ακκάλ, ηψξα ην W.R. ζα ήηαλ ζηα ρέξηα άιισλ. Πνηνη είλαη 

απηνί πνπ ζα έξζνπλ λα καο πνπλ ηη θαη πψο ζα θάλνπκε θάηη εδψ; (θαη ην ηνλίδεη)». 

Καη ζπκπιεξψλεη θάπνηνο άιινο «Δκείο είκαζηε νη πξαγκαηηθνί θάηνηθνη απηήο ηεο 

ρψξαο θαη δελ ππάξρεη θαλέλαο πνπ λα ηελ αγαπάεη θαη λα ηελ λνηάδεηαη πεξηζζφηεξν 

απφ εκάο». «Άλδξαο δελ είλαη απηφο πνπ έξρεηαη απ‟ έμσ κε ηα ιεθηά ηνπ, αιιά απηφο 

πνπ πξνζπαζεί λα δηαηεξήζεη απηφ ην πεξηβάιινλ πνπ ηνλ έζξεςε θαη ηνλ κεγάισζε 

θαη ηνπ έδσζε ςσκί θαη δσή ηφζα ρξφληα» ζπκπιεξψλεη μαλά ν Α. Ο ζηφρνο, ινηπφλ, 

απηψλ ησλ αλζξψπσλ δελ ήηαλ απιά ην θέξδνο, αιιά ε δηαηήξεζε ηνπ ειέγρνπ κηαο 

πεξηνρήο, ηεο νπνίαο ήηαλ θαη είλαη θάηνηθνη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Δίρα επηθεληξψζεη ηελ πξνζνρή κνπ ζηελ παξαθνινχζεζε απηήο ηεο 

δηαδηθαζίαο ησλ ζχληνκσλ μελαγήζεσλ κε η‟ απηνθίλεηα κε αξηζκφ κεξηθέο εκέξεο 

θαη μαθληθά δηαπίζησζα φηη παξάιιεια κνπ είραλ μεθχγεη άιια παηρλίδηα πνπ 

παίδνληαλ γχξσ απ‟ ηνλ ίδην ρψξν. Τπήξραλ άηνκα ζην ρσξηφ, ηα νπνία δελ 

ελδηαθέξνληαλ λα κπνπλ ζηελ δηαδηθαζία απηή ηεο απιήο ζεηξάο, λα κνηξαζηνχλ ηνπο 

επηζθέπηεο κε ηα ππφινηπα άηνκα θαη λα απνδψζνπλ έλα κέξνο ησλ εζφδσλ ζηνπο 

αξκφδηνπο θνξείο. Δλδηαθέξνληαλ, φκσο, λα πάξνπλ ηνπξίζηεο θαη‟ απνθιεηζηηθφηεηα 

θαη λα εθαξκφζνπλ δηθφ ηνπο πξφγξακκα. Σα άηνκα απηά εληφπηδαλ παξέεο 

ηνπξηζηψλ, ηηο πιεζίαδαλ θαη πξφηεηλαλ πνηθίιν θαη δηαθνξεηηθφ πξφγξακκα απφ ην 

θαζηεξσκέλν. Έηζη έζηξεςα ηελ πξνζνρή κνπ ζ‟ απηνχο θαη επεδίσμα λα πεγαίλσ 

καδί ηνπο, πξάγκα πνπ δελ κνπ ήηαλ θαζφινπ δχζθνιν. Ζ παξνπζία κνπ ήηαλ 
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επράξηζηε ηφζν ζηνπο ηζαγελείο μελαγνχο, νη νπνίνη γλψξηδαλ ζηνηρεηψδε Αγγιηθά σο 

επί ην πιείζηνλ, φζν θαη ζηνπο ηνπξίζηεο νη νπνίνη ελδηαθέξνληαλ λα κάζνπλ ηα γηαηί 

θαη ηα πψο ηεο παξακνλήο κνπ ζηελ πεξηνρή. 

Όιε απηή ε δηαδηθαζία κνπ έδσζε κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ηελ δπλαηφηεηα 

λα εκβαζχλσ ζην πψο ν ηνπξηζκφο είλαη κέξνο κηαο δηαδηθαζίαο κέζα απφ ηελ νπνία 

ηα άηνκα ηνπ Wadi Rum απηνπξνζδηνξίδνληαη σο „βεδνπίλνη‟, δηαρσξίδνληαο ηνλ 

εαπηφ ηνπο απφ άιινπο πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ ηνπξηζκφ ζηελ Ηνξδαλία, θαη πψο 

γίλεηαη ε ρξήζε ηεο έλλνηαο ηνπ „βεδνπηληζκνχ‟. ην πιαίζην ησλ πεξηζηάζεσλ κε ηηο 

νπνίεο επηρεηξείηαη λα επηβιεζεί ε παξνπζία ηνπ θξάηνπο ν βεδνπηληζκφο 

ρξεζηκνπνηείηαη ακθηζπκηθά απφ ηα άηνκα ηνπ Wadi Rum: είηε ηνλ ελλνηνινγνχλ ζην 

πιαίζην ηνπ παξειζφληνο, δειαδή σο λνκάδεο ηεο εξήκνπ κε απιή, ιηηή θαη ρσξίο 

απαηηήζεηο δσή, είηε κε πεπνηζήζεηο γχξσ απφ ηελ νηθνγέλεηα θαη ην ρξήκα ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο αλάγθεο ηνπ ζχγρξνλνπ θαηαλαισηηθνχ παξφληνο θαη ηνλ αγψλα 

γηα δηεθδίθεζε ηνπξηζηηθψλ δηθαησκάησλ ζηελ έξεκν. Δλλνηνινγήζεηο νη νπνίεο ζε 

θάπνην ζεκείν ζπγθξνχνληαη, αιιά παξάιιεια αιιεινζπκπιεξψλνληαη ζηελ 

πξνζπάζεηα αηηηνιφγεζεο ησλ πξνζσπηθψλ επηινγψλ. Δδψ θαίλεηαη θαη ε ζεκαζία 

ηνπ εγεκνληθνχ ιφγνπ πεξί εζληθηζκνχ, ν νπνίνο θηλείηαη αλάκεζα ζε δχν πεδία, ην 

„πιηθφ θαη ην „πλεπκαηηθφ. Σν „πιηθφ‟ σο ε „εμσηεξηθή‟ θπξίαξρε ζθαίξα φπνπ 

εδξεχεη ην θξάηνο, ε νηθνλνκία, ε επηζηήκε θαη ε ηερλνινγία, ε ζθαίξα φπνπ ε 

ζχγρξνλε θνηλσλία απνδεηθλχεη ηελ „αλσηεξφηεηά‟ ηεο, ην δε „πλεπκαηηθφ‟ ε 

„εζσηεξηθή‟ ζθαίξα, φπνπ πεξηιακβάλνληαη ηα νπζηψδε ραξαθηεξηζηηθά κηαο 

πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο (Massad, 2001: 05). Μεηαμχ απηψλ ησλ δχν πεδίσλ θαίλεηαη 

λα παιηλδξνκνχλ νη άλδξεο-βεδνπίλνη ηνπ Wadi Rum. Δπεδίσθα θάζε θνξά λα 

πεγαίλσ κε δηαθνξεηηθά άηνκα πνπ είραλ γθξνππ γηα λα βιέπσ ηε δηαθνξά κεηαμχ 

ηνπο αιιά ηειηθά φινη είραλ ηελ ίδηα ζπκπεξηθνξά, αθνινπζνχζαλ ηελ ίδηα 
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δηαδηθαζία, πήγαηλαλ ηνπο ηνπξίζηεο ζηα ίδηα κέξε εθηφο θαη αλ ην γθξνππ πνπ 

εξρφηαλ δεηνχζε θάηη ην ηδηαίηεξν, θάηη ην ηειείσο δηαθνξεηηθφ, φπσο κηα πεδνπνξία 

(trekking) πνιπήκεξε, ή πνξείεο κε θακήιεο πνπ δηαξθνχζαλ πάλσ απφ δχν εκέξεο. Ζ 

δηαλπθηέξεπζε γηλφηαλ ζε ηέληεο βεδνπίλσλ πνπ είραλ ζηεζεί γη‟ απηφ ην ζθνπφ. Σν 

πξαθηηθφ κέξνο ηεο φιεο δηαδηθαζίαο ήηαλ ίδην. Τπήξρε έλαο ππεχζπλνο γηα ην 

γθξνππ (απηφο πνπ ην είρε δηεθδηθήζεη, ή είρε θάλεη ζπκθσλία κε θάπνην πξαθηνξείν 

ηνπ εμσηεξηθνχ κέζσ internet), ν νπνίνο είρε ηνπο βνεζνχο νη νπνίνη πιαηζίσλαλ, ν 

θαζέλαο αλάινγα κε ην ξφιν ηνπ. Βαζηθά ππήξραλ θη άιια jeep φηαλ ηα γθξνππ ήηαλ 

κεγάια. Σα jeep ινηπφλ πιεξψλνληαλ θαζψο θαη νη νδεγνί ηνπο. Μεηέθεξαλ ηα άηνκα 

θαη ηα εθφδηα, δειαδή ηξφθηκα, είδε νηθηαθήο ρξήζεο γηα καγείξεκα, ζηξψκαηα θαη 

παπιψκαηα θ.ν.θ. Αλ ηελ επφκελε εκέξα ππήξρε ζην πξφγξακκα πεξηήγεζε ζηελ 

έξεκν κε jeep ηφηε αλαιάκβαλαλ ηα ίδηα απηνθίλεηα ηε δηαδηθαζία. ε πεξίπησζε πνπ 

δελ ήηαλ αξθεηά ηα ήδε ππάξρνληα, έξρνληαλ ηελ επνκέλε επηπιένλ απηνθίλεηα απφ 

ην ρσξηφ. Μηα νκάδα νιφθιεξε δνχιεπε αξκνληθά γηα λα πεηχρεη ε εθδξνκή. Σα 

άηνκα πνπ αζρνινχληαλ κε ηελ ππφζεζε ηνπ θαγεηνχ, πξνεηνηκαζία, ςήζηκν, 

πιχζηκν θ.ιπ. ήηαλ θη απηά ζπγθεθξηκέλα έρνληαο ν θαζέλαο ην ξφιν ηνπ. 

Ήηαλ κηα σξαία κέξα ζηα κέζα ηνπ Γελάξε θαη παξ‟ φηη ρεηκψλαο θαη θξχν ν 

νπξαλφο ήηαλ θαηαγάιαλνο. Έλα γθξνππ 15 αηφκσλ είρε έξζεη απφ ηε Γαιιία  

(Γάιινη θαη Γεξκαλνί είλαη νη πην ηαθηηθνί επηζθέπηεο) θαη είραλ θηάζεη ην κεζεκέξη 

ζην ρσξηφ. Ζ νκάδα ηνπ Μ. είρε θηλεηνπνηεζεί απ‟ ην πξσί θη φια ήηαλ έηνηκα. 

Φνξηψζεθαλ ηα ζαθίδηα
55

 ζ‟ έλα jeep θαη ηα 17 άηνκα κνηξάζηεθαλ ζε δχν 

απηνθίλεηα γηα λα πάλε ζην ζεκείν θαηαζθήλσζεο. Δγψ θαζφκνπλ κπξνζηά, ζηε 

                                                 
55

 Μηα πεδνπνξία ζηελ έξεκν, πνπ πεξηιακβάλεη δηαλπθηέξεπζε ζε ηέληα, απαηηεί κηα δηαθνξεηηθή 

ηαμηδησηηθή αληίιεςε, ηα άηνκα δειαδή πνπ έξρνληαη κε ζθνπφ κηα ηέηνηνπ είδνπο εμφξκεζε δελ είλαη 

άηνκα απαηηήζεσλ, ηνπξίζηεο ησλ πνιπηειψλ μελνδνρείσλ πνπ θέξνπλ καδί ηνπο ηεξάζηηεο βαιίηζεο   

γεκάηεο ξνχρα γηα λα αιιάδνπλ θάζε κέξα. Σα trekking ή νη πεδνπνξίεο απαηηνχλ απιφηεηα, επειημία,  

θαη, εηδηθά, φρη πνιπηέιεηα. Ο πεδνπφξνο αληί γηα βαιίηζα θέξεη ην ζαθίδηφ ηνπ κε ηα απαξαίηεηα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ππλφζαθνπ πνπ ζα θνηκεζεί ην βξάδπ. 
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ζέζε ηνπ ζπλνδεγνχ, δίπια ζηνλ Μ. θαη απνιάκβαλα ηε δηαδηθαζία. Παξάιιεια 

ζπδεηνχζα κε ηνλ Μ. γηα ην πξφγξακκα πνπ ζα αθνινπζήζεη ε νκάδα, ηε δηάξθεηα, ην 

βξαδηλφ θαγεηφ, γηα ην πνχ ζα θνηκεζψ εγψ θ.ν.θ. Δγψ πνηέ δελ θνηκφκνπλ ζηελ 

ηέληα, καδί κε ηνπο άιινπο ηνπξίζηεο. Πξνηηκνχζα λα θνηκάκαη θάησ απφ ηα αζηέξηα, 

λ‟ απνιακβάλσ ηελ ειεπζεξία ηεο απεξαληνζχλεο θαη λα είκαη καδί κε ηνπο 

βεδνπίλνπο πνπ γλψξηδαλ θαιά ηηο ζπειηέο θαη ηα ππφζηεγα πνπ θφβνπλ ηελ πγξαζία. 

Όηαλ θηάζακε ζην ζεκείν ηεο θαηαζθήλσζεο, μεθνξηψζεθαλ ηα πξάγκαηα, έγηλε 

αλαθαηαλνκή ζηα απηνθίλεηα θαη ην γθξνππ μεθίλεζε ακέζσο ηελ πεξηήγεζε ζηελ 

έξεκν κε ηα jeep, βγήθακε δειαδή γηα jeep safari. Ο θφζκνο ήηαλ ελζνπζηαζκέλνο θη 

εγψ ζε θάζε ζηάζε πνπ θάλακε ζε δηάθνξα κέξε κεηαθεξφκνπλ απ‟ ηελ νκάδα ησλ 

ληφπησλ ζηνπο ηνπξίζηεο θαη αληίζηξνθα. Έκπαηλα ζε κηα δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία 

ήκνπλ έλα κέξνο θαη ησλ δχν πνιηηηζκψλ πνπ θαίλεηαη λα ππήξραλ εθεί. Κάπνπ ζηε 

κέζε, είρα ηελ εληχπσζε φηη ήκνπλ έλαο θξίθνο ηνλ νπνίν θαη νη δχν πιεπξέο 

ρξεζηκνπνηνχζαλ αζπλείδεηα γηα λα αλαδείμνπλ θάηη δηθφ ηνπο. Έιεγαλ νη Γάιινη 

«Βιέπεηε, ε Δπξψπε ηη επηζηήκνλεο βγάδεη, ε Διιάδα κε ηνλ αξραίν πνιηηηζκφ ηεο 

θαη ε θπξία εδψ πνπ πξνζθέξεη ζηελ επηζηήκε» θαη νη άιινη αληαπαληνχζαλ «Ναη, 

αιιά γηα λα έξζεη εδψ, ζεκαίλεη φηη θη εκείο είκαζηε θάηη ην ηδηαίηεξν». Οη 

αληαγσληζηηθέο απηέο θνπβεληνχιεο δηαξθνχζαλ ειάρηζηα ιεπηά ζε ζρέζε κε ηνλ φιν 

ρξφλν ηνπ πξνγξάκκαηνο, ήηαλ φκσο δηαδηθαζίεο πνπ κε ηνπνζεηνχζαλ θη εκέλα κέζα 

ζ‟ απηφ ην παηρλίδη ρσξίο λα ην επηδηψθσ. Σν πξφγξακκα νινθιεξψζεθε 

παξαθνινπζψληαο ηε δχζε ηνπ ειίνπ ζε ζπγθεθξηκέλν κέξνο, θιαζηθή ιήμε 

νπνηαζδήπνηε πεξηεγεηηθήο εμφξκεζεο ζηελ έξεκν. 

Ζ ψξα ηνπ θαγεηνχ είρε κηα άιιε αηκφζθαηξα. Μαδεκέλνη φινη ζηελ ηέληα κε 

ηε θσηηά λα θαίεη ζην θέληξν απνβάιακε ηελ θνχξαζε ηεο εκέξαο κε ην απνιαπζηηθφ 

θαγεηφ πνπ είραλ καγεηξέςεη νη βεδνπίλνη, ην νπνίν είραλ θέξεη ζε κεγάια ηαςηά. 
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Δπεηδή δελ ζεξβίξεηαη πνηφ, ηα γθξνππ γλσξίδνπλ φηη πξέπεη λσξίηεξα λα 

πξνκεζεπηνχλ απφ κφλα ηνπο απηφ πνπ επηζπκνχλ, θάηη πνπ γίλεηαη σο επί ην 

πιείζηνλ ζε θάζε γθξνππ πνπ έξρεηαη. Δίδα φκσο φηη θαη νη Zalabieh πνπ ήηαλ εθεί,  

είραλ πξνκεζεπηεί θη απηνί ην arak, θάηη παξφκνην κε νχδν. Αθνχ είρε νινθιεξσζεί ε 

δηαδηθαζία ηεο βξψζεο ζε έλα ήξεκν πεξηβάιινλ, θαη ην πνηφ είρε πξνζζέζεη 

πεξηζζφηεξε δηάζεζε
56

, ήξζαλ θαη ηα φξγαλα, oχηη θαη θξνπζηά. Παξαηήξεζα φηη 

μαθληθά εκθαλίζηεθαλ θη άιινη θίινη απ‟ ην ρσξηφ. Δίλαη ζπλεζηζκέλν θαηλφκελν, 

φηαλ ππάξρεη γθξνππ (αθφκε θη αλ έρεη δηνξγαλσζεί απφ γξαθείν ή άηνκν απφ ην 

εμσηεξηθφ απεπζείαο, γεγνλφο πνπ δίλεη ηελ απνθιεηζηηθφηεηα ζε έλαλ) λα καδεχνληαη 

πνιιά άηνκα απφ ην ρσξηφ γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαζθέδαζε. Μνπ πήξε αξθεηφ 

ρξφλν γηα λα θαηαλνήζσ ην πην βαζχ  „γηαηί‟ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο. 

Αξρηθά φια έδεηρλαλ φηη φινη ηνπο είραλ αλάγθε ηε δηαζθέδαζε, ην ηξαγνχδη, 

ηελ μέλε ηνπξίζηξηα, ηηο ζπδεηήζεηο κε ηνπο μέλνπο θαη ηε θπγή βεβαίσο απφ ην 

ρσξηφ. Απηφ φκσο πνπ θαηά ηε γλψκε κνπ είρε πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ ήηαλ φηη 

αλαθάιππηα κηα ραιάξσζε ησλ „αηνκηθψλ νξίσλ‟ θη απηφ μεδηπισλφηαλ ζηγά ζηγά 

κπξνζηά κνπ ζ‟ φιεο ηηο θαζεκεξηλέο πξαθηηθέο ησλ Zalabieh, είηε ζηελ έξεκν είηε 

ζην ρσξηφ.  Ζ απνπζία ηεο „ηδησηηθφηεηαο‟ θαη ησλ „νξίσλ‟. Σν „δηθφ κνπ‟ γηλφηαλ 

„δηθφ καο‟, ην „δηθφ ζνπ‟ „δηθφ κνπ‟. Ο ρξφλνο θαη ν ρψξνο ήηαλ θνηλφο γηα ηνπο 

άλδξεο θαη ηνπο ραξαθηήξηδε ε κε ηδησηηθφηεηα. ην ρψξν ηνπ ζπηηηνχ, ελλνψληαο ην 

ζαιφλη, ην ρψξν ησλ αλδξψλ θαη ην πξναχιην, έκπαηλε ν θαζέλαο απξνεηδνπνίεηα ζαλ 

λα ήηαλ δηθφο ηνπ ρψξνο. Έπαηξλε θάπνηνο ην απηνθίλεην θάπνηνπ άιινπ ζαλ λα ήηαλ 

δηθφ ηνπ. Ζ αίζζεζε ηεο ηδηνθηεζίαο, ε νπνία εκέλα πξνζσπηθά κε δηαπεξλνχζε 

έληνλα, εθεί ήηαλ απνχζα. «Καη ηη έγηλε πνπ πήξε ην απηνθίλεην ρσξίο λα κε ξσηήζεη; 

                                                 
56

 Δπεηδή δελ πίλσ θαζφινπ νηλνπλεπκαηψδε, βξηζθφκνπλ ελ κέξεη ζηε ζέζε εμσηεξηθνχ παξαηεξεηή 

ηεο φιεο επζπκίαο θαη φρη ελεξγφ κέινο. 
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Θα ην θέξεη» ήηαλ κηα απφ ηηο πνιιέο παξφκνηεο απαληήζεηο πνπ έπαηξλα. Ή «Καη ηη 

έγηλε πνπ κπήθε ζην ζαιφλη; Έηζη θη αιιηψο είλαη δηθφο κνπ ρψξνο, ηη πεηξάδεη» ήηαλ 

πηα ζπλεζηζκέλεο αληηδξάζεηο. Δπίζεο, ηα δηάθνξα αληηθείκελα πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ 

φηαλ πήγαηλαλ ζηελ έξεκν νη δηάθνξεο παξέεο, ζηξψκαηα, κπηληφληα λεξνχ, ζράξεο 

γηα ςήζηκν, ηζαγηέξεο, κεηαθέξνληαλ απφ δσ θη απφ θεη ρσξίο πξνεηδνπνίεζε θαη 

ρσξίο αληηδξάζεηο. 

Απηφ φκσο ζπλέβαηλε κφλν φηαλ απνπζίαδε ην γπλαηθείν θχιν. Σα 

πξνζσπηθά-νηθνγελεηαθά φξηα έκπαηλαλ απηφκαηα φηαλ ήηαλ παξνχζεο νη γπλαίθεο. 

Δλψ ην ζπίηη ή ην ζαιφλη ησλ αλδξψλ, ή κηα ηέληα κε ηνπξίζηεο, γηλφηαλ θέληξν 

δηεξρνκέλσλ ρσξίο πξνεηδνπνίεζε ή πξφζθιεζε ζηελ πεξίπησζε πνπ 

παξεπξίζθνληαλ κφλν άλδξεο, ε παξνπζία γπλαίθαο ή γπλαηθψλ ζην ρψξν έζεηε 

θξαγκνχο, φξηα θαη δηζηαγκφ ζ‟ απηή ηελ ειεπζεξία θηλήζεσλ ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη 

φηη ε ηδησηηθφηεηα έκπαηλε ζε απζηεξά φξηα. Απιψο κεηξηαδφηαλ ιηγάθη ην κέγεζφο 

ηεο, δηφηη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ παξεπξηζθφηαλ θαη ην άιιν θχιν, νη άλδξεο 

κνηξάδνληαλ ρψξν θαη ρξφλν καδί ηνπ, πξάγκα πνπ έδεηρλε φηη δελ κπνξνχζαλ λα 

άξνπλ ηα φξηα πνπ ηε δεδνκέλε ζηηγκή ήηαλ νηθνγελεηαθά ή ζπγγεληθά. Ζ παξνπζία 

ηεο γπλαίθαο/σλ απηφκαηα έζεηε φξηα θαη δεκηνπξγνχζε ηελ θαηάζηαζε ηεο 

ηδησηηθφηεηαο. Δγψ δπζαλαζρεηνχζα γηαηί φιεο ηηο θνξέο παξαβηάδνληαλ θαη ηα δηθά 

κνπ φξηα ηδησηηθφηεηαο, θη απηή ε εθκεηάιιεπζε ηεο αλαγθαζηηθήο αλνρήο κνπ, 

θαίλεηαη λα δείρλεη φηη δελ κε είραλ ηνπνζεηήζεη νη άλδξεο ζηελ θαηεγνξία εθείλε ηεο 

„γπλαίθαο‟, φπσο ελλνηνινγνχζαλ ηηο δηθέο ηνπο γπλαίθεο, αιιά  θάπνπ κεηαμχ 

„άλδξα‟ θαη „γπλαίθα-μέλε‟, κε ειαζηηθά φξηα. Κάπνηνη, ειάρηζηνη αληηδξνχζαλ ζε 

απηή ηελ κνξθή παξαβίαζεο, γηαηί πνιιέο θνξέο μέθεπγε θαη θαηέιεγε ζηελ πιήξε 

εθκεηάιιεπζε αιιά δελ κπνξνχζαλ λα αληηδξάζνπλ, αθνχ νη ίδηνη νη άλδξεο είραλ 

άξεη ηα φξηα απηά, ππνζέησ ζε κηα πξνζπάζεηα δηαθνξνπνίεζεο απφ ην άιιν θχιν 
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αθελφο θαη παξάιιεια ζε κηα πξνζπάζεηα ελφηεηαο θαη ζπζπείξσζεο θάησ απφ ηελ 

ίδηα ηαπηφηεηα, πάιη απηή ηνπ βεδνπηληζκνχ. Δλφο „βεδνπηληζκνχ‟ πνπ δελ αξλείηαη ζε 

θαλέλαλ (ηεο θνηλφηεηαο, ηεο θπιήο ή αθφκε θαη ζε μέλν), θηινμελία, θηιηθή ππνδνρή 

θη αλνρή ηεο παξνπζίαο ηνπ. Πηζαλφλ παξάιιεια λα είλαη θη έλα είδνο ηδησηηθφηεηαο 

πνπ πεγάδεη απφ ηελ αλάγθε ηεο παξνπζίαο ηνπ άιινπ φκνηνπ άλδξα γηα λα εθθξάζεη 

ηελ αηνκηθφηεηα, ε νπνία εδξάδεηαη ζηελ πεπνίζεζε φηη ε „εληηκφηεηά κνπ‟ (ζαλ 

άλδξαο θαη κέινο ηεο θνηλφηεηαο) θαη ην „αθέξαην ηνπ ραξαθηήξα κνπ‟ (ζαλ 

βεδνπίλνο Zalabieh) είλαη αξθεηά ψζηε λα πξνθαινχληαη θαη θαηά ζπλέπεηα λα 

θαηαξγνχληαη απηά ηα φξηα. 

Σα φξηα απηά πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνλ ρψξν παίξλνπλ ην λφεκα ηνπο κέζα 

απ‟ ηελ „πξαθηηθή‟ ησλ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ, ε νπνία παξάγεη ηελ πνιηηηζκηθή 

γλψζε θαη ζπκπεξηθνξά. Σν habitus, πνπ παξάγεη θαη παξάγεηαη απφ ηελ θίλεζε-

δξάζε ησλ ππνθεηκέλσλ κέζα ζην ρψξν, θαζηζηά ην ρψξν έκθπιν θη αλαδεηθλχεη ηελ 

αζπκκεηξία ησλ θχισλ, θαζ‟ φηη είλαη επηθνξηηζκέλνο κε ζεκαζίεο θαη ζπκβνιηζκνχο 

εγγεγξακκέλνπο ζηηο θνηλσληθέο δνκέο (Bourdieu, 2007). 

Μ‟ φινπο απηνχο ηνπο ηξφπνπο, γηα λα επαλέιζνπκε ζην πξνθείκελν, άξρηζε 

λα δεκηνπξγείηαη κηα επράξηζηε αηκφζθαηξα κε ηξαγνχδηα βεδνπίληθα, κε ηα νπνία 

δηαζθέδαδαλ ηα άηνκα ηνπ γθξνππ. Ο Μ. είρε δπζαξεζηεζεί πνπ εκθαλίζηεθαλ 

μαθληθά άηνκα αλεπηζχκεηα απφ ην ρσξηφ. Γεληθψο θάπνηνη ελνρινχληαη απφ ηα 

απξφζθιεηα άηνκα ηα νπνία δεκηνπξγνχλ αλεζπρία θαη αλαζηάησζε ζηα γθξνππ. 

Έξρνληαη δειαδή κε ηα κνπζηθά ηνπο φξγαλα γηα λα δηαζθεδάζνπλ, κε θάηη γηα ην 

νπνίν έρεη θνπηάζεη άιινο. «Μα είλαη ηφζν ζεκαληηθφ γεγνλφο απηά ηα γθξνππ θαη 

ηξέρνπλ φινη εθεί;» αλαξσηήζεθα. Ζ απάληεζε ήξζε ιίγν αξγφηεξα, ηα κεζάλπρηα.    

Δίρε πάεη ε ψξα 12:00 θαη ζηγά ζηγά αξρίζακε λα καδεπφκαζηε φινη γηα χπλν. Κη ελψ 

φια έδεηρλαλ λα παίξλνπλ ηελ πνξεία ηνπ χπλνπ γηα ην γθξνππ θαη ηελ απνρψξεζε 
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ησλ επηζθεπηψλ ηνπ ρσξηνχ, δηαπίζησζα κηα άιιε θηλεηηθφηεηα. Ο Μ. είρε βγεη ζην 

θεγγαξφθσην κε κηα θνπέια απφ ην γθξνππ θαη ζπδεηνχζαλε. Γελ κπνξνχζα λα 

πιεζηάζσ βέβαηα γηα λα αθνχζσ ηη έιεγαλ, αιιά ζηγά ζηγά ηνπο έραζα απ‟ ηα κάηηα 

κνπ κέζα ζην ζθνηάδη ηεο εξήκνπ. Άιιεο δχν ζηινπέηεο θη απηέο ζπδεηνχζαλ ιίγν 

παξαπέξα. Καζφκνπλ κέζα ζηε γαιήλε ηεο λχρηαο θαη πεξίκελα ηελ επηζηξνθή ηνπ 

Μ. κε ηελ θνπέια, επηζηξνθή πνπ πνηέ δελ έγηλε εθείλν ην βξάδπ. Μεηά απφ αξθεηή 

ψξα απνθάζηζα φηη πξέπεη λα θνηκεζψ θη εγψ, φπσο φινη. Νσξίο ην πξσί 

εκθαλίζηεθαλ ν Μ. κε ηε Γαιιίδα. Σν ππφινηπν γθξνππ αθφκε θνηκφηαλ, εγψ φκσο 

είρα ζπλεζίζεη λα μππλάσ λσξίο. Έηζη έγηλα κάξηπξαο ηεο επαλφδνπ ηνπ δεπγαξηνχ 

ζηνλ ρψξν ηεο θαηαζθήλσζεο.  

Μεηά ην πξσηλφ, ην πξφγξακκα ηεο εκέξαο πεξηειάκβαλε πεδνπνξία ηξηψλ 

σξψλ κε θακήιεο ζηε γχξσ πεξηνρή. Δπεηδή ε πνξεία κε θακήια δελ είλαη θάηη 

εχθνιν, ηα άηνκα ζπλνδεχνληαη απ‟ ηνλ θακειηέξε, ν νπνίνο γεληθψο πξνπνξεχεηαη 

ηεο θακήιαο, ηελ θξαηάεη κε έλα ζρνηλί θαη νη ππφινηπεο είλαη δεκέλεο δηαδνρηθά ζ‟ 

απηήλ. Τπάξρνπλ θακήιεο πνπ κπνξνχλ λα αθνινπζήζνπλ ηηο πξνπνξεπφκελεο ρσξίο 

λα ρξεηάδνληαη δέζηκν, απιά αθνινπζνχλ. Τπάξρνπλ φκσο θαη θακήιεο αηίζαζεο, νη 

νπνίεο δελ ππαθνχνπλ εχθνια θη απαηηνχλ ηδηαίηεξε κεηαρείξηζε. Με άιια ιφγηα θάζε 

θακήια έρεη ηελ δηθή ηεο πξνζσπηθφηεηα. To γεγνλφο φηη εγψ κπνξνχζα λα αλεβαίλσ 

ζηελ θακήια θαη λα ηελ θαηεπζχλσ εθεί πνπ ήζεια, είρε εληππσζηάζεη ηα άηνκα ηνπ 

γθξνππ θαη ελδηαθέξνληαλ λα κάζνπλ γεληθά γηα ηελ δσή ζην W.R. απφ εκέλα. Με 

άθνπγαλ κε ελδηαθέξνλ θαη επηπιένλ εληππσζηάδνληαλ κε ηελ ππνκνλή κνπ λα 

δηακέλσ εθεί. «Κάλεηο ελδηαθέξνπζα δνπιεηά, ζα ήζεια λα βξίζθνκαη ζηε ζέζε ζνπ, 

αιιά δελ λνκίδσ λα άληερα λα κείλσ εδψ πάλσ απφ κεξηθέο εκέξεο» κνπ είπε ν Jean ν 

νπνίνο ήηαλ κεραληθφο. «Όηαλ βαξηέζαη ηη θάλεηο; Πψο πεξλάο ηελ ψξα ζνπ;» ξψηεζε 

ε Franchoise. «Χξαία ε έξεκνο, αιιά κφλν γηα βφιηα» ζπλέρηζε. Απφ ηελ άιιε νη 
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θακειηέξεδεο, γλσζηνί απ‟ ην ρσξηφ, αιιά θη άγλσζηνη απφ άιια ρσξηά (γηαηί πνιιέο 

θνξέο ρξεηάδνληαη πνιιέο θακήιεο θαη νη ππάξρνπζεο ζην ρσξηφ δελ επαξθνχλ), νη 

αξρεγνί ησλ γθξνππ θαη γεληθά φινη νη πιεξνθνξεηέο κνπ, ζεσξνχζαλ φηη ήηαλ δηθή 

ηνπο – δειαδή ησλ βεδνπίλσλ επηηπρία πνπ έκαζα λα αλεβαίλσ ζηελ θακήια. Ήηαλ 

θαηφξζσκα, πνπ ηνπο έδηλε ππεξεθάλεηα θαη επηπιένλ ην γεγνλφο φηη έγξαθα „βηβιίν‟ 

γη‟ απηνχο ηφληδε πεξηζζφηεξν ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηελ νπνία πίζηεπαλ πσο είραλ. «Ζ 

ληνθηφξα γξάθεη γηα καο, θνηηάμηε πψο έκαζε θαη ηελ θακήια, δελ είλαη σξαίν;» 

έιεγαλ. 

Όια απηά ζπλέβεζαλ θαηά ηελ πνξεία ησλ ηξηψλ σξψλ κε ηηο θακήιεο. Μεηά 

αθνινχζεζε έλα δηάιεηκκα γηα έλα ειαθξχ κεζεκεξηαλφ θαγεηφ πνπ απνηεινχληαλ 

απφ ζάληνπηηο, ρπκφ θαη θξνχην. Ο Μ. κε ηε Γαιιίδα θάζνληαλ θάπσο πην απφκαθξα 

απ‟ ηνπο άιινπο θαη ζπδεηνχζαλ. Όια ιεηηνπξγνχζαλ κε ξπζκφ ραιαξφ αιιά κε ηάμε. 

Μεηά ζπλερίζηεθε ε πνξεία κε ηηο θακήιεο θαη επηζηξέςακε ζην κέξνο ηεο 

θαηαζθήλσζεο χζηεξα απφ άιιεο ηξεηο ψξεο, κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία λα 

επαλαιακβάλεηαη ζην βξαδηλφ θαγεηφ θαη ηνλ Μ. λα ράλεηαη πάιη κέζα ζηε λχρηα. 

Απηή ηε θνξά θη άιιν δεπγάξη είρε αθεζεί ζηελ αγθαιηά ηεο εξήκνπ. 

Σελ επνκέλε, κεηά απφ κηα ζχληνκε πεδνπνξία ην πξσί, ην γθξνππ αλαρψξεζε 

απφ ην W.R. 

ηελ αξρή ζεψξεζα φηη φια φζα ζπλέβεζαλ κεηαμχ ησλ αλδξψλ βεδνπίλσλ 

θαη ησλ ηνπξηζηξηψλ ήηαλ απιέο ζπκπηψζεηο, αιιά ζηελ πνξεία ηεο παξνπζίαο κνπ 

εθεί άξρηζα λα δηαπηζηψλσ φηη ην παηρλίδη επαλαιακβαλφηαλ ζρεδφλ θάζε θνξά πνπ 

ππήξρε γθξνππ. Άιινηε κε επηηπρία θαη άιινηε φρη, ην παηρλίδη ήηαλ παξφλ ζε θάζε 

εμφξκεζε ζηελ έξεκν κε μέλνπο. Έλα παηρλίδη αληαιιαγψλ δηαζέζεσλ γηα ζχληνκν 

ρξνληθφ δηάζηεκα.  Σέηνηνπ είδνπο πεξηζηαηηθά ζπλέβαηλαλ ηαθηηθά θαη απηφ έδεηρλε 

φηη ε γνεηεία ηεο εξήκνπ κε ηνπο αλζξψπνπο ηεο απ‟ ηε κηα θαη ε ειεπζεξία ησλ 
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ηνπξηζηξηψλ ζην ζεμ απ‟ ηελ άιιε, ελίζρπε ηελ απφζηαζε ησλ αλδξψλ Zalabieh απφ 

ηηο γπλαίθεο ηνπο θαη θαζηζηνχζε εηδηθά ηε ζεμνπαιηθή ηνπο ζρέζε, ζρέζε 

αλαπαξαγσγήο. 

Έλα απφγεπκα, αθνχ είρε νινθιεξσζεί πάιη έλα ηξηήκεξν κε Άγγινπο 

ηνπξίζηεο, βξηζθφκνπλ κπξνζηά ζην κηθξφ εζηηαηφξην ηνπ ρσξηνχ, φπνπ είρε καδεπηεί 

κηα νκάδα έμη αηφκσλ θαη ζπδεηνχζαλ. Τπέζεζα φηη ήηαλ κηα απφ ηηο ζπλεζηζκέλεο 

ζπδεηήζεηο γηα δηεμαγσγή ηνπξηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο, αιιά εμεπιάγελ φηαλ άθνπζα 

ηνλ Α. λα ξσηάεη ηνλ Ε. αλ ηα θαηάθεξε ηελ πξνεγνχκελε λχρηα. Γελ ήηαλ μεθάζαξν 

απφ ηε ζχληαμε ηεο πξφηαζεο ηη ήηαλ απηφ πνπ έπξεπε λα είρε θαηαθέξεη, αιιά 

θαηάθεξα λα απνδειηηψζσ ην λφεκα απφ ηηο ππνλννχκελεο καηηέο ησλ ππνινίπσλ θαη 

ηα ρακφγειά ηνπο ηα νπνία δηέθεξαλ απφ νπνηαδήπνηε άιιε θνξά. Καηάιαβα ακέζσο 

φηη ην φιν ζέκα είρε λα θάλεη κε γπλαίθα θαη κάιηζηα Αγγιίδα. Έπξεπε λα κπσ θη εγψ 

ζηε θνπβέληα θη έθαλα ηελ απφπεηξα λα ξσηήζσ κε ηνλ θφβν λα κελ πάξσ απάληεζε. 

Δίρα ελδνηαζκνχο θαη ηε κεγάιε αλεζπρία, αλ απηή κνπ ε απφπεηξα ζα πξνέβαηλε 

κνηξαία, ψζηε λα ράζσ ηελ εκπηζηνζχλε ησλ αλδξψλ πιεξνθνξεηψλ κνπ. Κιάζκαηα 

δεπηεξνιέπηνπ δηήξθεζαλ απηέο νη ζθέςεηο, εηδηθφηεξα ε ζθέςε φηη εγψ, κηα „μέλε 

γπλαίθα‟ ζα ηνικνχζα λα ξσηήζσ ηα ηδηαίηεξα ζέκαηα, ηα ζεμνπαιηθά ησλ αλδξψλ 

(κε πνηα ηδηφηεηα). Γηαθηλδχλεπζα λα εθηεζψ, φκσο, ηειηθά, εκπηζηεπφκελε ηελ φιε 

νηθνδφκεζε ζρέζεσλ πνπ είρα δεκηνπξγήζεη κέρξη ηφηε, ξψηεζα: «Πέξαζεο θαιά ηε 

λχρηα; Δίδεο Δπξσπατθά φλεηξα;»  Ζ απάληεζε ήηαλ άκεζε, αιιά θαη ζχληνκε «Δ!!! 

έρνπκε θη εκείο θάηη πνπ ηξαβάεη ηηο ηνπξίζηξηεο, είκαζηε βιέπεηο φκνξθνη». Γελ 

ήζεια εθείλε ηε ζηηγκή λα ζπλερίζσ ηηο εξσηήζεηο θαη ηε ζπδήηεζε επί ηνπ ζέκαηνο, 

αιιά ήκνπλ ζίγνπξε φηη είρα θάλεη κηα λέα αξρή, είρα αλνίμεη αθφκε κηα ζειίδα απφ 

ην πξνζσπηθφ εκεξνιφγην ησλ αλδξψλ ηνπ W.R.  
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Μεηά απ‟ απηή ηελ πξψηε απφπεηξα, άξρηζα λα ζπδεηάσ απηνχ ηνπ είδνπο ηα 

πξνζσπηθά ζέκαηα μεθηλψληαο πξψηα απφ εθείλα ηα έμη άηνκα πνπ ήηαλ παξφληα 

ζηελ παξέα εθείλε ηελ εκέξα. «Γηαηί πηζηεχεηο φηη νη μέλεο ζέινπλ λα πεξλνχλ ηε 

λχρηα καδί ζαο ζηελ έξεκν;» ξψηεζα έλα βξάδπ ηνλ Α. «Ση ην ηδηαίηεξν έρεηε;» «Δ!!! 

είκαζηε φκνξθνη, νκνξθφηεξνη απφ ηνπο soft (πάιη ηνλίδεη εδψ ηελ έλλνηα ηνπ 

αλδξηζκνχ, πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ ζην παξφλ θεθάιαην) άλδξεο ηνπο, επηπιένλ 

απηή ε άζπξε disdas κε ην agal (ε Αξαβηθή ελδπκαζία θαη ην καληήιη ζην θεθάιη) 

εληππσζηάδεη, ηξαβάεη πνιχ ηηο μέλεο» κνπ απάληεζε. 

Κάπνηα άιιε κέξα, πεγαίλακε κε ηνλ S. ζε κηα ζπγθέληξσζε ζην δηπιαλφ 

ρσξηφ γηα θνηλνηηθά ζέκαηα. Γξάηηνληαο ηελ επθαηξία ηνπ γεγνλφηνο φηη ήκαζηαλ νη 

δπν καο ζην απηνθίλεην, ηνπ έθαλα ηελ ίδηα εξψηεζε, θάπσο δηαθνξεηηθά: «Ση έρεηε 

ηέινο πάλησλ θαη νη πεξηζζφηεξεο μέλεο πεξλνχλ θαιά καδί ζαο, φηαλ έξρνληαη γηα 

πεδνπνξία ζηελ έξεκν;». «Πξψηνλ, φπσο βιέπεηο είκαζηε ηειείσο δηαθνξεηηθνί απφ 

φιν ηνλ ππφινηπν θφζκν, είκαζηε Άξαβεο-βεδνπίλνη. Σέηνηα επθαηξία πνπ ζα βξνπλ 

απηέο. Ύζηεξα, ζε καο βξίζθνπλ ηνλ άλδξα, ηηο αξέζεη απηφ ην δπλακηθφ, ην ζθιεξφ 

πνπ έρνπκε». ε παξαπιήζηα εξψηεζή κνπ άιιε θνξά, ν M. απάληεζε: «Μάιινλ 

βξίζθνπλ ζε καο απηφ πνπ δελ βξίζθνπλ ζηνπο δηθνχο ηνπο άλδξεο, κπνξεί λα είκαζηε 

θαη θαιχηεξνη ζε εθείλν ην ζέκα, πνχ μέξεηο;», «Δμ‟ άιινπ είλαη θαη ην πεξηβάιινλ, ε 

εζπρία, ε έξεκνο, νη θακήιεο, ε θσηηά, φια απηά ραιαξψλνπλ» ζπκπιεξψλεη. 

Φξφληηδα νη ζπδεηήζεηο / εξσηήζεηο απηνχ ηνπ είδνπο πνπ έθαλα κε/ζηα ηα 

άηνκα λα είραλ ρξνληθά απφζηαζε κεηαμχ ηνπο, ψζηε λα κελ γίλεη αηζζεηφ ζηνπο 

ζπλνκηιεηέο ν θαηαηγηζκφο εξσηήζεσλ πεξί ζεμνπαιηθψλ ζεκάησλ. Απφ ηελ πιεπξά 

κνπ γηλφηαλ πξνζπάζεηα δηαθξηηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ ζέκαηνο αιιά ηαπηφρξνλα κε 

ρηνχκνξ. 
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Βέβαηα ζθεθηφκνπλ ζπλέρεηα πψο ζα ήηαλ εθηθηφ λα αλαζχξσ απφ ηα βάζε 

θαη ηε γλψκε ησλ ηνπξηζηξηψλ πνπ έξρνληαλ εθεί, αιιά δελ κνπ επέηξεπαλ νη 

πεξηζηάζεηο λ‟ αλαπηχμσ ηέηνηνπ είδνπο ζπδήηεζε κε νπνηαδήπνηε μέλε εξρφηαλ ζηελ 

έξεκν ηνπ W.R. γηα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. θεθηφκνπλ φηη κνπ έκελε έλα θελφ 

ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία αιιά ήηαλ πέξαλ ησλ δηθψλ κνπ δπλαηνηήησλ. 

Όκσο, ην Πάζρα ηεο ίδηαο ρξνληάο έιακςε ην θσο θαη ζην θελφ απηφ ηεο 

εξεπλεηηθήο κνπ πξνζπάζεηαο. Έλα γθξνππ 15 αηφκσλ, φινη θίινη είραλ έξζεη απφ ηελ 

Αζήλα, αθελφο λα θάλνπλ ηνπξηζκφ θαη trekking κε θακήιεο ζηελ πεξηνρή, αθεηέξνπ 

λα δνπλ εκέλα. Σν φιν πξφγξακκα ηεο εθδξνκήο ηνπο θαη ηελ φιε δηνξγάλσζε γηα ηελ 

παξακνλή ηνπο ζηελ έξεκν ηελ είρα επσκηζηεί εγψ καδί κε θάπνηνπο θίινπο απφ ην 

ρσξηφ. Ήκνπλ ηδηαίηεξα ραξνχκελε, γηαηί επηηέινπο ζα είρα θη εγψ δηθά κνπ άηνκα λα 

κνηξαζηψ απφ θνληά ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο, ηελ θνχξαζε, ηηο αλεζπρίεο θαη φηη 

άιιν, ζεηηθφ ή αξλεηηθφ κνπ πξνθαινχζε ε παξακνλή κνπ ζην πεδίν. Σν πξφγξακκά 

ηνπο ζηελ έξεκν δηέθεξε ιίγν απφ ηα άιια πξνγξάκκαηα ησλ γθξνππ ζηε δηάξθεηα 

(ήηαλ πεξηζζφηεξεο εκέξεο) θαη ζηε δηαδξνκή ηελ νπνία αθνινπζήζακε ζηελ έξεκν. 

Ζ βξαδηλέο φκσο δηαζθεδάζεηο ήηαλ παξφκνηεο. Με ηε δηαθνξά φηη νη επηζθέπηεο 

βεδνπίλνη πνπ έξρνληαλ απφ ην ρσξηφ, ήηαλ πην δηαθξηηηθνί κε ηηο θνπέιεο ηνπ 

γθξνππ, γηα ηνλ απιφ ιφγν φηη ήηαλ θίινη δηθνί κνπ. Απηφ φκσο δελ εκπφδηζε ηα 

παηρληδίζκαηα ησλ καηηψλ κεηαμχ ησλ ληφπησλ θαη θάπνησλ θνξηηζηψλ απφ ηελ παξέα, 

νχηε θαη ηνπο λπρηεξηλνχο πεξηπάηνπο ζηελ έξεκν, ρσξίο απηνί νη πεξίπαηνη λα είραλ 

ηελ έθβαζε κηαο ζηελφηεξεο επαθήο. Κάπνηα ζηηγκή ξψηεζα ηε θίιε κνπ, ηελ 

Ησάλλα: «Πψο ζνπ θαίλνληαη φια απηά;», «Μαγηθά» κνπ απάληεζε. «Καη νη άλδξεο;» 

ζπλέρηζα. «Απηφ είλαη πνπ θάλεη ηε δηαθνξά, παξακπζέληνη, θαηαπιεθηηθνί, 

φκνξθνη». Γχξηζα κεηά θαη ξψηεζα ηελ άιιε θίιε κνπ «Δζχ ηη ιεο, Αγγειηθή;», 

«Υίιηεο θαη κηα λχρηεο, ηη καγεία, θη απηνί νη άλδξεο είλαη ην θάηη άιιν, έρνπλ θάηη 
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πνπ δελ κπνξψ λα ην εμεγήζσ, έλαλ αλδξηζκφ δηαθνξεηηθφ, έλαλ δπλακηζκφ». Καη ε 

Κηθή ζε θάπνηα άιιε θάζε κνπ είπε: «Απηνί νη βεδνπίλνη είλαη πξαγκαηηθά αθέληεο, 

εθπέκπνπλ κηα ζθιεξφηεηα πνπ ηαπηφρξνλα πεξηέρεη θαη κηα γιχθα, δελ μέξσ πψο λα 

ην δηαηππψζσ δηαθνξεηηθά, είλαη εμσηηθνί, θαη ηη δε ζα έδηλα γηα λα κείλσ θη άιιν, ζε 

δειεχσ, ζα ήζεια λα ήκνπλ ζηε ζέζε ζνπ, είζαη ηπρεξή» («αλ ήμεξεο ηη ζεκαίλεη 

επηηφπηα πίζηεςέ κε δελ ζα ήζειεο θαζφινπ λα βξίζθεζαη ζηε ζέζε κνπ» απάληεζα 

άθσλα, ζπλνκηιψληαο κε ηνλ εαπηφ κνπ). 

Σν γθξνππ αλαρψξεζε ελζνπζηαζκέλν κε έληνλε ηελ επηζπκία λα επαλέιζνπλ 

ζην W.R.  

ε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ήξζαλ θη άιινη θίινη, πέληε θνπέιεο θαη έλαο 

άλδξαο. Αθνινπζήζακε έλα πνιχ ζχληνκν πξφγξακκα, γηαηί ν ρξφλνο ηνπο ήηαλ 

πεξηνξηζκέλνο, αιιά ηα πξάγκαηα είραλ δηαθνξεηηθή θη φρη ηφζν επράξηζηε έθβαζε. 

Δπεηδή αθξηβψο ν ρξφλνο ήηαλ ζχληνκνο νη βξαδηλνί βεδνπίλνη επηζθέπηεο ήηαλ πην 

άκεζνη ζηελ πξνζέγγηζή ηνπο πξάγκα πνπ ελφριεζε ηηο θίιεο κνπ θαη ηνλ θίιν κνπ. 

Οη αληηδξάζεηο ηνπο ήηαλ επγεληθέο θαη έζεζαλ ηα φξηα κεηαμχ απηψλ θαη ησλ 

ληφπησλ, αιιά εθ ησλ πζηέξσλ, ηε ζηηγκή ηεο αλαρψξεζεο, κνπ θαηαιφγηζαλ επζχλεο 

γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ βεδνπίλσλ. «Οη δηθνί ζνπ άλζξσπνη καο ξίρηεθαλ, θη εζχ δελ 

έθαλεο ηίπνηα γηα λα καο πξνζηαηέςεηο» κνπ είπε ε Γηψηα. «Όια πνιχ σξαία, αιιά 

ιίγν ελνριεηηθή ε ζπκπεξηθνξά απηψλ ησλ αλδξψλ κε καο ηηο θνπέιεο, εληάμεη δε 

ιέσ, είλαη σξαίνη, έρνπλ θάηη ην εμσηηθφ, αιιά παξαπάεη, δελ λνκίδεηο;» ζπλέρηζε ε 

Βίθε θαη ν Γεκήηξεο ζπκπιήξσζε «Δθηέζεθα, δελ κπφξεζα λα πξνζηαηέςσ ηα 

θνξίηζηα απφ ηνπο θίινπο ζνπ, είζαη απαξάδεθηε». Δίρα εθπιαγεί κε απηή ηε 

ζπκπεξηθνξά, ελ ηνχηνηο δελ αηζζάλζεθα φηη έπξεπε λα απνινγεζψ γηα θάηη, εμ‟ 

άιινπ δελ ήζεια λα επέκβσ ζε θάηη γηα ην νπνίν έθαλα πξνζπάζεηεο λα απνδειηηψζσ 

θαη λα θαηαγξάςσ. 
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Απ‟ φια ηα παξαπάλσ θαίλεηαη ινηπφλ φηη ε „μέλε‟, ε „ηνπξίζηξηα‟ 

ελδπλακψλεη έλαλ ζεμνπαιηθφ αλδξηζκφ ν νπνίνο είλαη ζπλπθαζκέλνο κε ηα ηδηαίηεξα 

πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ „βεδνπίλνπ‟, ηνπ „άλζξψπνπ ηεο εξήκνπ‟ ηνπ 

„δηαθνξεηηθνχ‟, ν νπνίνο αλδξηζκφο δελ βξίζθεη έθθξαζε ζηελ θαζεκεξηλφηεηα, θη 

έρεη ππνβηβαζηεί ζηελ πξνζπάζεηα ηεο αλαπαξαγσγήο. Γηα ηηο γπλαίθεο-ζχδπγνη είλαη 

αδηάθνξν ην ζπλαηζζεκαηηθφ παηρλίδη, νη δηάθνξεο αλδξηθέο επηηειέζεηο, νη 

δηαδηθαζίεο γηα ηελ ελφηεηα ηεο θνηλφηεηαο θη άιια ζπλαθή πνπ απαζρνινχλ ηνπο 

άλδξεο. Σν θνηλφ ζεκείν ζην νπνίν ζπλαληηνχληαη ηα δχν θχια είλαη ε 

αλαπαξαγσγηθή δηαδηθαζία, ε νπνία είλαη θαη ε θαηαθιείδα ηνπ λνήκαηνο χπαξμεο 

ησλ γπλαηθψλ.  

Ζ „άιιε‟ γηα ηνπο βεδνπίλνπο θαη ν „άιινο‟ γηα ηηο ηνπξίζηξηεο νδεγνχλ ζε κηα 

παξνξκεηηθή εθθξαζηηθφηεηα πνπ ππεξβαίλεη ηηο πνιηηηζκηθέο αμίεο θαη εηδηθφηεξα 

ηελ πνιηηηζκηθή εζνινγία πνπ πξεζβεχνπλ ηα άηνκα ηνπ W.R. Ζ δέζκεπζε γηα 

απφιπηε αθνζίσζε ηνπ άλδξα ζηε ζχδπγν /ζπδχγνπο θαη ζηα παηδηά, ε εζηθή επηηαγή 

ηνπ „νπ κνηρεχζεηο‟ θαη ε δηάθξηζε κνπζνπικάλνο –ρξηζηηαλή /θαζνιηθηά  θαίλεηαη λα 

κελ έρεη θαη ηφζε ζεκαζία „έμσ απφ ην ρσξηφ‟, εθεί ζηελ έξεκν. Ζ αλδξηθή 

ζεμνπαιηθφηεηα πνπ εδξάδεηαη ζηνπο φξρεηο, εδψ ζπκπνξεχεηαη κε ηνλ αλδξηζκφ πνπ 

πεγάδεη απφ ηελ πνιηηηζκηθή ηδηφηεηα ηνπ „βεδνπίλνπ /αθέληε ηεο εξήκνπ‟. Οη Loizos 

& Papataxiarchis (1991: 225) επηζεκαίλνπλ ηελ αληίζεζε κεηαμχ ησλ δχν εηδψλ 

ζεμνπαιηθφηεηαο, πνπ κπνξεί λα εκθαλίδνληαη ζε δηαθνξεηηθά ζπκθξαδφκελα. Σελ 

„θηεηηθή ζεμνπαιηθφηεηα ηνπ άλδξα ηεο νηθνγέλεηαο‟ θαη ηελ „πην εθθξαζηηθή 

ζεμνπαιηθφηεηα ηνπ άλδξα ζην θαθελείν‟. Ζ κελ πξψηε ζεκαηνδνηεί έλαλ αλδξηζκφ 

πνπ εδξάδεηαη ζηνπο φξρεηο, ε άιιε έλαλ αλδξηζκφ πνπ έρεη πλεπκαηηθή πνηφηεηα θαη 

πεγάδεη απφ ηελ θαξδηά. ηελ πεξίπησζε ησλ βεδνπίλσλ, φκσο, θαίλεηαη λα ππάξρεη 

ηαχηηζε ησλ δχν εηδψλ αλδξηζκνχ, γεγνλφο πνπ εληζρχεη ηελ ηαπηφηεηα ησλ αηφκσλ 
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πξνο ηνλ έμσ θφζκν θαη εδξαηψλεη ηελ ελλνηνιφγεζε ηνπ εαπηνχ σο άλδξα γχξσ απφ 

ηηο αμίεο ηνπ βεδνπηληζκνχ ζην εζσηεξηθφ ηεο δηθήο ηνπο θνηλφηεηαο. 

Οη γπλαίθεο ηνπ ρσξηνχ, σο ζχδπγνη, φπσο κνπ έιεγαλ νη άλδξεο κε 

θεθαιπκκέλεο εθθξάζεηο βέβαηα, αδπλαηνχζαλ λα εληζρχζνπλ ηελ πιεπξά ηνπ 

αλδξηζκνχ, ε νπνία θαίλεηαη λα έρεη αλάγθε ηελ παξαπάλσ δηάθξηζε.  «Απηέο (νη 

γπλαίθεο ηνπο, δειαδή) δελ είλαη γηα ηέηνηα, ην κφλν πνπ ηηο ελδηαθέξεη είλαη λα 

θάλνπλ παηδηά, δελ έρνπλ ράδη». Οη γπλαίθεο πάιη, φηαλ ζπδεηνχζα καδί ηνπο, 

ιηγνζηέο θνξέο θαη δηαθξηηηθά, αδηαθνξνχζαλ θάπσο γηα ηε ζεμνπαιηθή πιεπξά ηνπ 

ζέκαηνο θαη επηθεληξψλνληαλ ζηελ ηδηφηεηα ηεο κεηξφηεηαο: «Απηά είλαη ζην κπαιφ 

ησλ αλδξψλ, εκείο είκαζηε γπλαίθεο γηα λα θάλνπκε παηδηά» ήηαλ νη απαληήζεηο 

θάπνησλ γπλαηθψλ. ηε ζπδπγηθή ζρέζε ν αλδξηζκφο θαίλεηαη λα επηθεληξψλεηαη ζηε 

δηαδηθαζία ηεο αλαπαξαγσγήο θαη λα ζηακαηάεη εθεί. Σν γεγνλφο απηφ δεκηνπξγεί κηα 

κνλνηνλία, απφ ηελ νπνία νη άλδξεο πξνζπαζνχλ λα δξαπεηεχζνπλ θαιπάδνληαο ζαλ 

ηα άγξηα άινγα πξνο ηελ έξεκν:  «Γελ ζνπ αξθνχλ νη δχν γπλαίθεο;» ξψηεζα κηα 

κέξα ηνλ S. πίλνληαο ηζάη ζηελ έξεκν. «Άιιν ην έλα άιιν ην άιιν, νη γπλαίθεο είλαη 

ην πξέπεη ηεο θνηλσλίαο καο, ελψ νη βξαδηέο καο ζηελ έξεκν είλαη απηφ ην 

δηαθνξεηηθφ, ζην ρσξηφ βαξηέκαη» κνπ απάληεζε. «Σφηε πνην ην λφεκα ηεο δεχηεξεο 

γπλαίθαο; Νφκηδα φηη απηφ ήηαλ ην δηαθνξεηηθφ απφ ηελ πξψηε» ζπλέρηζα ηελ 

εξψηεζε. «Ζ δεχηεξε είλαη γηαηί έηζη ιέεη ε παξάδνζή καο, αιιά ην άιιν είλαη 

δηαθνξεηηθφ, είκαζηε ειεχζεξνη εθεί έμσ» πξφζζεζε. 

Κάπνηα άιιε κέξα βξηζθφκνπλ κε κηα παξέα 5 αηφκσλ ζην ζπίηη ηνπ Μ., φπνπ 

έπαηδαλ ραξηηά. Αλ θαη δελ γλψξηδα ην παηρλίδη πνπ έπαηδαλ, ελ ηνχηνηο 

παξαθνινπζνχζα ρσξίο λα βαξηέκαη επί δχν ψξεο. Ζ παξέα δηαζθέδαδε, έιεγε αζηεία 

θη έπηλε ηζάη. Οη γπλαίθεο ηνπ ζπηηηνχ, παξ‟ φηη παξνχζεο ζην ζπίηη, δελ εκθαλίζηεθαλ 

θαζφινπ ζην ζαιφλη. «Όηαλ δελ πεγαίλνπκε ζηελ έξεκν, παίδνπκε ραξηηά, απηφ καο 
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δηαζθεδάδεη φηαλ είκαζηε ζην ρσξηφ» κνπ είπαλ, «θαηά ηα άιια δελ έρνπκε ηίπνηα 

άιιν λα θάλνπκε, βαξηφκαζηε εθηφο θη αλ ππάξρεη θάπνηνο γάκνο ή ζπγθέληξσζε». 

Πξάγκαηη ν θαηξφο δελ επέηξεπε έμνδν ζηελ έξεκν, είρε ακκνζχειια θαη πγξαζία, δελ 

ππήξρε θαη γθξνππ πνπ λα απαηηεί παξακνλή ζηελ έξεκν θη έηζη φινη είραλ 

πεξηνξηζηεί ζην ρσξηφ. Κάηη ηέηνηεο ζηηγκέο θαηάιαβα θαη έλησζα ηη ζεκαίλεη γηα 

απηά ηα άηνκα ην λα βξίζθεζαη ζηελ έξεκν θαη πψο ελλνηνινγνχζαλ ηε δσή θαη ην 

λφεκά ηεο. «Γηα καο εθεί είλαη ε δσή, γηαηί ηξαγνπδάκε, ραηξφκαζηε, ιέκε αζηεία, 

ζπδεηάκε, είκαζηε ειεχζεξνη, δελ καο πλίγεη ηίπνηα» κνπ είπε ν S. «Δδψ φια είλαη 

βαξεηά θαη λεθξά» ζπκπιεξψλεη ν Α. «ηελ έξεκν βξίζθνπκε ηνλ εαπηφ καο, εθεί 

είκαζηε νη πξαγκαηηθνί βεδνπίλνη εδψ, ζην ρσξηφ ηη λα θάλεη έλαο άλδξαο, ηη έρεη λα 

δείμεη;» ζπλέρηζε. Δμ αληαλαθιάζεσο απηά ηα ζπλαηζζήκαηα άξρηζαλ λα δηαπεξλνχλ 

θαη  κέλα, ηα βίσλα θη εγψ θαζεκεξηλά, θη έηζη, είρα αξρίζεη κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ λα ηαπηίδνκαη κε ηνπο άλδξεο, ππνβαζκίδνληαο ηε ζεκαζία ηεο δσήο ησλ 

γπλαηθψλ.  

Έλα πξσηλφ ηξία άηνκα εηνηκάδνληαλ λα πάλε γηα θπλήγη θαη ηνπο δήηεζα λα 

πάσ θη εγψ καδί. Ήκνπλ πεξίεξγε λα δσ ηη θπλεγνχλ θαη πψο. πλήζσο θεχγνπλ γηα 

ηνπιάρηζηνλ 10-20 εκέξεο γηαηί πεγαίλνπλ αξθεηά βαζηά ζηελ έξεκν θαη πνιιέο 

θνξέο πεξλνχλ θαη ηα ζχλνξα ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο, αιιά απηή ηε θνξά ζα 

πήγαηλαλ γηα ιίγεο κέξεο θαη φρη ηφζν καθξηά. Ξεθηλήζακε ινηπφλ κε ηα απαξαίηεηα 

εθφδηα κε ην jeep θαη ηαμηδεχακε γηα αξθεηέο ψξεο κέρξη πνπ θηάζακε ζην επηζπκεηφ 

κέξνο. Μεηά ηηο θιαζηθέο δηαδηθαζίεο, θσηηά-ηζάη-θαγεηφ-ηζάη θαη θνπβέληα, πήγακε 

γηα χπλν. Σν θπλήγη ζα μεθηλνχζε ηελ επνκέλε ην πξσί, λσξίο. Πεξίκελα κε αγσλία 

ηελ επνκέλε θαη ηειηθά μεθηλήζακε κηα πνξεία ζην πνπζελά. Αλεβνθαηεβαίλακε 

βξάρηα, ςάρλακε ίρλε αιιά ηίπνηα. Μεηά απφ ιίγεο ψξεο είρα αξρίζεη λα βαξηέκαη θαη 

δηεξσηφκνπλ ηειηθά πνπ είλαη απηφ ην θπλήγη. Ο θαζέλαο κφλνο ηνπ έςαρλε θη εγψ δελ 
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θαηαιάβαηλα ηη, θη ελδηάκεζα ζπλαληηφληνπζαλ γηα λα επηβεβαηψζεη ν έλαο ζηνλ άιιν 

φηη δελ βξήθε ίρλνο. Γπξίζακε ζην ρψξν ηεο θαηαζθήλσζεο άπξαθηνη. Σελ επνκέλε 

εγψ θάζηζα ζηνλ θαηαπιηζκφ παξέα κε ηελ εζπρία θαη ηελ νκνξθηά ηεο εξήκνπ θαη 

πεξίκελα ηελ παξέα, ε νπνία ήξζε πάιη κε άδεηα ηα ρέξηα. Αιιά ήηαλ θαη νη ηξεηο 

επραξηζηεκέλνη απφ ηελ φιε δηαδηθαζία. «Σειηθά ηη θπλεγάηε;» ξψηεζα. «Γαδέιεο, 

ιαγνχο» κνπ απάληεζαλ. «Ναη, αιιά εδψ δελ ππάξρεη ηίπνηα, δελ είδαηε νχηε ίρλε» 

ζπλέρηζα. «πκβαίλεη πνιιέο θνξέο, αλάινγα πνχ βξίζθνληαη ηα δψα, αιιά απηφ δελ 

έρεη θακία ζεκαζία, καο αξέζεη» ζπλέρηζαλ. Οη εξσηήζεηο κνπ ήηαλ παηδηθέο αιιά 

είρα ηελ απνξία θαη μαλαξψηεζα: «Πφζεο γαδέιεο θπλεγάηε θαη κεηά ηη θάλεηε ην 

θξέαο;» ε απάληεζε ήηαλ θνθηή θαη ζχληνκε: «Μία, θπζηθά, θη αθνχ θάκε ιίγν απφ 

ην θξέαο, ην ππφινηπν ην κνηξάδνπκε ζην ρσξηφ, εκείο μέξνπκε πφηε θαη γηαηί 

θπλεγάκε». Μεηά απφ ηξεηο κέξεο γπξίζακε ζην ρσξηφ κε δσγξαθηζκέλε ζην 

πξφζσπφ ηνπο ηε δπζαξέζθεηα γηα ηελ επάλνδν.  

Έηζη, άξρηζα λα θαηαιαβαίλσ ηειηθά ηη ζήκαηλε ην θπλήγη θαη επηπξφζζεηα 

γηαηί ηα γθξνππ κε ηνπο ηνπξίζηεο ήηαλ ηφζν ζεκαληηθά γηα ηνπο άλδξεο θαη 

εηδηθφηεξα ηνπο λένπο ηνπ ρσξηνχ. ην ρσξηφ είραλ έλαλ ζαλάζηκν ερζξφ απφ ηνλ 

νπνίν πξνζπαζνχζαλ λα μεθχγνπλ ζε θάζε επθαηξία: „ηελ αλία‟. «Σν ρσξηφ, ην ζπίηη 

κάο πλίγεη, θαζφκαζηε αλαγθαζηηθά, επεηδή πξέπεη λα είκαζηε κε ηελ νηθνγέλεηα» είπε 

ν Α. «Γελ έρνπκε ηη λα θάλνπκε, κε ηε γπλαίθα δελ έρεηο λα ζπδεηήζεηο θαη πνιιά, νη 

ψξεο δελ πεξλνχλ εχθνια, βαξηφκαζηε» ζπλέρηζε ν M.A. θαη ζπλέρηζε πάιη ν Α.: «Αλ 

είζαη ληφπαληξνο θαιά, έρεηο ιίγν πεξηζζφηεξν δηάζεζε λα κείλεηο ζην ζπίηη, αιιά θη 

εθείλν φρη γηα πνιχ, κεηά πάιη αλαδεηάο ηελ έξεκν, δελ ππάξρεη νκνξθφηεξν πξάγκα, 

ην ρσξηφ είλαη βαξεηφ». 

Σα γθξνππ ινηπφλ είλαη ζεκαληηθά, γηαηί ζπάλε ηε κνλνηνλία ηεο δσήο ησλ 

θαηνίθσλ ηνπ ρσξηνχ. Σνπο δίλνπλ ζηηγκέο δηαζθέδαζεο, ραιάξσζεο, ραξάο θαη 
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δηαθνξεηηθφηεηαο. Σνπο δίλνπλ λφεκα ζηε δσή θαη δηάζεζε γηα ην αχξην.  Δίλαη πηα 

εμαξηεκέλνη (αλ δελ είλαη ηνπξηζηηθή πεξίνδνο, κεξηθνί αιιά ιίγνη, βξίζθνπλ δηέμνδν 

πεγαίλνληαο ζηελ Aqaba ή ζην Amman γηα αιιαγή). 

Ζ „αλία‟ (ممل) (mumil), ινηπφλ, εδψ, παξ‟ φιε ηελ αξλεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή 

βαξχηεηα ηεο γηα ηνπο άλδξεο, θαίλεηαη φηη ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο ίδηνπο γηα λα 

απηνπξνζδηνξηζηνχλ θαη λα δηαθνξνπνηεζνχλ απφ ην άιιν θχιν. Ο άλδξαο βαξηέηαη 

γηαηί πξέπεη λα βαξηέηαη, εθ‟ φζνλ είλαη θπξίαξρνο θη αθέληεο ηεο εξήκνπ, δελ ζα 

κπνξνχζε λα κελ βαξηέηαη ζην ρσξηφ. Έηζη, ηνλίδνπλ ηελ αλία. Πεξηγξάθνπλ ηελ αλία 

σο κηα θαηάζηαζε ηνπ λα θάζεζαη ζην ζπίηη, ρσξίο λα θάλεηο ηίπνηα, λα αλαδεηάο 

ηνπο νκφθπινχο ζνπ φηαλ δελ κπνξείο λα παο ζηελ έξεκν, γηαηί δελ ην επηηξέπνπλ νη 

ζπλζήθεο γηα λα πεξάζεηο ηελ ψξα ζνπ. Σελ ελλνηνινγνχλ,  ζε ζρέζε κε ηε δνπιεηά 

πνπ ηνπο πξνζθέξεη ε ηνπξηζηηθή θηλεηηθφηεηα θαη ηα δηάθνξα πξνβιήκαηα ή ζέκαηα 

γηα ηα νπνία πξέπεη λα ιεθζνχλ απνθάζεηο γηα ηελ θνηλφηεηα σο θάηη δειαδή πνπ 

ραξαθηεξίδεη ην αλδξηθφ θχιν. Παξ‟ φιν πνπ νη δξαζηεξηφηεηεο ζην ρσξηφ είλαη 

πεξηνξηζκέλεο θαη γηα ηα δχν θχια θαη παξ‟ φιν πνπ ην ζπλαίζζεκα ηεο αλίαο 

δηαπεξλά θαη ηνπο άλδξεο θαη ηηο γπλαίθεο, εληνχηνηο ππεξηνλίδεηαη ε έλλνηα απφ ηνπο 

άλδξεο, γηα λα ηνπο δηαθνξνπνηήζεη απφ ηηο γπλαίθεο, λα εληζρχζεη γη‟ άιιε κηα θνξά 

ηνλ αλδξηζκφ ηνπο θαη ηέινο λα ηνπο δίλεη ζπλέρεηα θίλεηξν θπγήο απ‟ ην ζπίηη θαη ην 

ρσξηφ. Αλία γηα ηνπο άλδξεο είλαη απξαμία (‘bidun shugul, bidun amal shi‟ - ρσξίο 

δνπιεηά, ρσξίο λα θάλεηο θάηη -  دونڊ عمل شيء دونڊ   شغل  ), ελψ γηα ηηο γπλαίθεο είλαη ε 

θαζεκεξηλφηεηα θαη ην θπζηνινγηθφ. ‘Mumilla  ( مملة) (ην λα βαξηέζαη-ζειπθφ) δελ 

είλαη θάηη πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο γπλαίθεο. «Οη άλδξεο βαξηνχληαη, θαη πάλε ζηελ 

έξεκν, ζηελ Αqaba ή ζε άιια ρσξηά» είπε ε Μ. θαη ζπλέρηζε ε C. «Δκείο θαη λα 

βαξεζνχκε, πνπ πνιιέο θνξέο ζπκβαίλεη απηφ, γηαηί δελ έρνπκε λα θάλνπκε ηίπνηα, 

δελ κπνξνχκε λα αιιάμνπκε θάηη, απηφ είλαη». Οη γπλαίθεο ηελ απνδέρνληαη ρσξίο 
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δηακαξηπξία γηαηί δελ ππάξρνπλ δηέμνδνη. Οη άλδξεο αξλνχληαη ηελ λνεηηθή 

ζπλχπαξμε κε ην γπλαηθείν θχιν κέζσ ηεο αλίαο, ε νπνία ζα ηνπο εληάζζεη ζηελ 

θαηεγνξία εθείλε ησλ αηφκσλ πνπ δελ έρνπλ λα θάλνπλ ηίπνηα γεληθψο θαη 

βαξηνχληαη. 

Όπσο γξάθεη θαη ν Gilmore (1990:226), ν πνιηηηζκφο σο κηα νξγάλσζε αμηψλ 

πνπ ζηεξίδνπλ ηελ θνηλσλία, είλαη κηα ζπλερήο εξγαζία θαη πξνζπάζεηα, θπζηθή θαη 

πλεπκαηηθή ηνπ αηφκνπ, γηα λα παξάγεη θαη λα αλαπαξάγεη ηηο πξνυπνζέζεηο εθείλεο 

πνπ θάλνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε θνηλσλία λα ζπλερίδεη λα ππάξρεη.  ηελ πεξίπησζε ησλ 

βεδνπίλσλ ηνπ Wadi Rum, αλαηξνθνδνηείηαη απφ ηα κέζα ζπλερψο, ην αξζεληθφ απφ 

ην ζειπθφ θη αληίζηξνθα, ζηελ πξνζπάζεηα φκσο ηεο δηαθνξνπνίεζεο θαη 

απνζηαζηνπνίεζεο ηνπ ελφο απφ ην άιιν. Ζ αλία, ζηελ πεξίπησζε ησλ Zalabieh είλαη 

έλα θαηψθιη απηνπξνζδηνξηζκνχ, έλα θαηψθιη ηαπηφηεηαο πνπ δξαζθειίδνπλ νη 

άλδξεο πξνο ηελ εηεξφηεηα. Δδψ βξίζθεη έθθξαζε ε άπνςε ηνπ Gutterman (1994:221) 

„ε ηαπηφηεηα γηα λα ππάξρεη απαηηεί δηαθνξεηηθφηεηα θαη κεηαηξέπεη ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα ζε εηεξνπνίεζε γηα λα δηαζθαιίζεη ηε δηθή ηεο απην-βεβαηφηεηα‟.  Ζ 

αλία ινηπφλ πνπ ραξαθηεξίδεη ηνπο βεδνπίλνπο ηνπ Wadi Rum δεκηνπξγεί ηελ 

απφζηαζε απφ ηνλ άιιν - ηε γπλαίθα, γηα λα θαηαζθεπάζεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ „άιινπ‟, 

ηελ νπνία ηδηφηεηα ηελ ηξνθνδνηεί ζπλερψο γηα λα δηαηεξήζεη  ηελ „άιιε ηαπηφηεηα‟ 

απηή ηνπ „άλδξα‟. Γελ πξέπεη λα ππάξρνπλ θνηλά ζεκεία αλάκεζα ζηα δχν θχια δηφηη 

ηα θνηλά ζεκεία απαηηνχλ θαη θνηλνχο, ή ηέινο πάλησλ παξφκνηνπο, ηξφπνπο 

δηαρείξηζεο θαηαζηάζεσλ θαη νη άλδξεο βεδνπίλνη Zalabieh  δελ είλαη δηαηεζεηκέλνη λα 

αγσλίδνληαη ζηελ ίδηα αξέλα κε ην άιιν θχιν. Ζ ζθπηάιε δηαρείξηζεο ησλ 

θαηαζηάζεσλ πνπ δεκηνπξγνχλ ην ζπλαίζζεκα ηεο αλίαο πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηα 

δηθά ηνπο ρέξηα. Με ηνλ ηξφπν απηφ ειέγρνπλ ηνπο ηξφπνπο θπγήο θαη ηελ έμνδν απφ 

κηα θαηάζηαζε γηα ηελ νπνία νη γπλαίθεο πξέπεη λα βξνπλ κφλεο ηνπο ιχζε.  
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Ο ηνπξηζκφο είλαη κηα ζεκαληηθή παξάκεηξνο ζηε δσή ησλ Zalabieh  κέζα απφ 

ηνλ νπνίν ηα άηνκα ελδπλακψλνπλ ηελ αλδξηθή ηνπο ζεμνπαιηθφηεηα, αλαπηχζζνληαο  

έλαλ βεδνπίληθν αλδξηζκφ πνπ ηνπο δηαθνξνπνηεί απφ ηνπο άιινπο άλδξεο, εθηφο. Ζ 

αίζζεζε ηνπ λα είζαη άλδξαο αγγίδεη ην άηνκν πξνζσπηθά έρνληαο σο βάζε κηα 

ζεμνπαιηθφηεηα ε νπνία ελδπλακψλεηαη κέζσ ησλ μέλσλ γπλαηθψλ, νη νπνίεο θη απηέο 

κε ηε ζεηξά ηνπο παξαζχξνληαη θαη γνεηεχνληαη απ‟ απηφ ην ηειείσο δηαθνξεηηθφ θαη 

παξακπζέλην βεδνπίληθν αλδξηζκφ. Δλ ζπλερεία, απηή ε αίζζεζε ηνπ λα γνεηεχεηο, 

δηαπεξλά φιε ηελ αλδξηθή θνηλφηεηα, κε ηηο ζπδεηήζεηο θαη ηα αζηεία, κε ηηο καηηέο 

γεκάηεο ππνλννχκελα, κε ηνλ θαιψο ελλννχκελν δηαζθεδαζηηθφ αληαγσληζκφ κεηαμχ 

ηνπο θαη δεκηνπξγεί ζηα άηνκα κηα αίζζεζε αλσηεξφηεηαο ζε ζρέζε κε άιινπο 

άλδξεο εθηφο. 

Ο βεδνπίληθνο αλδξηζκφο πνπ εδξάδεηαη ζηε ζεμνπαιηθφηεηα, ελδπλακψλεηαη 

κε ηηο παξαπάλσ πξαθηηθέο, νη νπνίεο δελ θαηαιήγνπλ απαξαίηεηα πάληα ζηε 

ζεμνπαιηθή πξάμε, δεκηνπξγψληαο ζηα άηνκα κηα κνξθή εμάξηεζεο ηελ νπνία κπνξψ 

λα παξνκνηάζσ κε ηελ εμάξηεζε πνπ δεκηνπξγεί ην θάπληζκα. Γλσξίδεηο φηη έρεη 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηνλ νξγαληζκφ ζνπ, αιιά παξ‟ φια απηά ην αλαδεηάο γηαηί ζνπ 

δίλεη ζηηγκέο απφιαπζεο θαη δηέμνδν. Σνπο παξαζχξεη έμσ απφ ηνλ δηθφ ηνπο θφζκν 

θαη ηηο δηθέο ηνπο αμίεο πεξί εζηθήο θαη εληηκφηεηαο απέλαληη ζηε ζχδπγν, αμίεο ηηο 

νπνίεο δελ γλσξίδνπλ νη μέλεο γπλαίθεο, νπφηε θαη δελ είλαη ππνρξεσκέλνη νη άλδξεο 

λα εθαξκφδνπλ. Έρνπλ πηα ζπλεζίζεη λα βγαίλνπλ εθηφο ησλ δηθψλ ηνπο νξίσλ θαη 

αλαδεηνχλ απηή ηε δξαπέηεπζε φιν θαη ζπρλφηεξα. 

Γηα θάπνηνπο κειεηεηέο ν „θπζηθφο-γεσγξαθηθφο ρψξνο‟, σο a priori 

παξαδνρή, είλαη έλλνηα πνπ πξέπεη λα εηδνζεί θξηηηθά (Gupta, 1997 θαη 2001· 

Ferguson, 1992) σζηφζν ε έξεκνο, ν θπζηθφο απηφο ρψξνο, ζηελ πεξίπησζε ησλ 

Zalabieh γίλεηαη ε γεσγξαθηθν-πνιηηηζκηθή θνλίζηξα, φπνπ θαηαζθεπάδεηαη ε 
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εηεξφηεηα ζε ζρέζε κε ην άιιν θχιν, ηνπο ππφινηπνπο πνιίηεο ηνπ θξάηνπο αιιά θαη 

ηνπο άιινπο εθηφο. Ζ ηνπνγξαθηθή δπλακηθή εδψ αληαλαθιά θαη ηελ ηνπνγξαθία ηεο 

δχλακεο. Παξ‟φια απηά ε πξνυπάξρνπζα ηνπηθφηεηα θαη απηνλνκία ησλ βεδνπίλσλ 

ζηελ έξεκν ηνπ Wadi Rum, απνθηά ππφζηαζε κε ηελ ηνπξηζηηθή δηαρείξηζε ηεο 

πεξηνρήο, θη απηφ είλαη αιιειέλδεην κε ηελ νηθνλνκία ηνπ Ηνξδαληθνχ θξάηνπο. Έηζη 

ε δεκηνπξγία απηήο ηεο απηφλνκεο θνηλφηεηαο κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο, κέζα ζ‟ απηφλ ηνλ γεσγξαθηθφ ρψξν είλαη απνηέιεζκα 

πνιππνίθηισλ δηαδξαζηηθψλ ζρέζεσλ. Έηζη ε έξεκνο απνθηά κηα εμέρνπζα  

ηαπηφηεηα σο ρψξνο (Ferguson, 1992: 08) θαηφπηλ δηαδξαζηηθψλ ζρέζεσλ δχλακεο 

θαη εμνπζίαο κεηαμχ ησλ βεδνπίλσλ Zalabieh κε ηνπο θνξείο ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο 

αιιά θαη ησλ επηζθεπηψλ ηαπηφρξνλα. 

   

7.  Η δηαρείξηζε ηνπ θόβνπ: νη γπλαίθεο θαη ηα ηδηλ ηεο εξήκνπ.   

Καζψο έθαλα πάληα αλάθιεζε ζηε κλήκε ην πεδίν θαη ηελ παξακνλή κνπ εθεί κε ηε 

βνήζεηα ησλ ζεκεηψζεσλ ηνπ εκεξνινγίνπ, αλαθάιππηα βέιε θαηά ηνπ αλδξηζκνχ, 

πνπ σο δηα καγείαο έθαλαλ απηνχο ηνπο ππεξήθαλνπο, γεκάηνπο απηνπεπνίζεζε, 

αηξφκεηνπο θαη αθέληεο ηεο εξήκνπ βεδνπίλνπο λα θνβνχληαη. Μνπ θάλεθε αξρηθά 

φηη έθαλα ιάζνο αιιά ηα γεγνλφηα απνδείθλπαλ ην αληίζεην. Κη φκσο „θαη νη άλδξεο 

θνβνχληαη‟. 

Ο Α. ήηαλ αξξαβσληαζκέλνο κε κηα θνπέια απφ άιιν ρσξηφ. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, φπσο γίλεηαη ζπλήζσο, άιινη είραλ απνθαζίζεη αξρηθά θαη εθ ησλ 

πζηέξσλ κε ηελ ζπλαίλεζε θαη ησλ δχν πιεπξψλ γηα ηελ πνξεία ησλ δχν λέσλ. Ο Α. 

είρε δψζεη έλα αξθεηά κεγάιν ρξεκαηηθφ πνζφ ζηνλ παηέξα ηεο θνπέιαο, θάηη πνπ 

επηβάιιεηαη, φπσο θαη ζε πνιιέο άιιεο θνηλσλίεο. Γελ γλσξίδσ πφζνο ρξφλνο είρε 
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απνκείλεη γηα ηνλ γάκν, αιιά ν Α. είρε κεηαληψζεη θαη δελ ήζειε λα παληξεπηεί. «Γελ 

μέξσ νχηε πψο ζα ην πσ, νχηε ζε πνηνλ, νχηε θαη πφηε, είκαη ζε πνιχ δχζθνιε 

θαηάζηαζε» κνπ έιεγε. «Ση πην απιφ, ζα παο ζηνλ παηέξα ηεο θνπέιαο θαη ζα πεηο 

απιά φηη κεηάλησζεο θαη δελ ζέιεηο λα παληξεπηείο» ηνπ έδηλα θη εγψ ηε ιχζε, αιιά 

πάιη εγψ ήκνπλ απηή πνπ δελ θαηαιάβαηλε, σο ζπλήζσο. «Μα ηη ιεο ηψξα, πψο ζα 

πάσ εγψ θαη κε πνηα αηηηνινγία ζα πσ φηη δελ ζέισ ηελ θφξε ηνπ;» έιεγε θαη νη κέξεο 

πεξλνχζαλ κ‟ απηέο ηηο ζθέςεηο. «Μνπ θαίλεηαη φηη κφλνη ζαο θάλεηε ηα απιά 

δχζθνια» ηνπ είπα, αιιά πάιη δελ θαηαιάβαηλα. Μεηά απφ κεξηθέο εκέξεο 

αλαγθάζηεθα λα ξσηήζσ ηνλ Ε. γηαηί ήηαλ ηφζν δχζθνιν λα κεηαληψζεη θάπνηνο πξν 

ηνπ γάκνπ θαη γηαηί ήηαλ αθφκε δπζθνιφηεξν λα ην εθθξάζεη ζηνλ παηέξα ηεο 

θνπέιαο. «Πξψηνλ ππάξρεη κηα ππφζρεζε, θη φηαλ εκείο νη βεδνπίλνη δίλνπκε κηα 

ππφζρεζε, πξέπεη λα ηελ ηεξνχκε, ζηελ θνπιηνχξα καο θαη ζηηο αμίεο καο δελ ππάξρεη 

“ιέγσ θαη μειέγσ”. Γεχηεξνλ, πξέπεη λα αηηηνινγήζεηο θαη ην πξψην πνπ ζα ξσηήζεη ν 

παηέξαο ηεο θνπέιαο είλαη αλ έθαλε θάηη ε θφξε ηνπ ή αλ είδε ν γακπξφο ή θάπνηνο 

άιινο θάηη κεκπηφ ψζηε λα κελ ζέιεη απηφ ηνλ γάκν, είλαη ππνρξεσκέλνο ν 

ππνςήθηνο γακπξφο λα πξνβάιεη κηα ζνβαξή αηηία, έηζη απιά κεηάλησζα δελ ππάξρεη. 

Πξέπεη λα αηηηνινγήζεη ηη θαθφ ή ζηξαβφ έρεη ε θνπέια ή αλ ππάξρεη θάπνηνο άιινο 

γηα ηνλ νπνίνλ ελδηαθέξεηαη ε θνπέια θαη έρεη ππνπέζεη ζηελ αληίιεςε ηνπ λεαξνχ. 

Αιιά απφ ηελ άιιε, αο ππνζέζνπκε φηη έρεη δεη θάπνηνο θάηη, θαη πάιη δελ κπνξεί λα 

κηιήζεη αλνηρηά, γηαηί είλαη κεγάιε πξνζβνιή γηα ηελ ηηκή ηεο θνπέιαο» κνπ είπε. 

«Καιά, δελ κπνξεί λα πεη φηη αγαπάεη άιιε θαη ζέιεη λα παληξεπηεί κε άιιε;» 

ξψηεζα. Γέιαζε θαη κνπ απάληεζε: «Ση είλαη απηά, παηρλίδηα; αγαπάσ ηε κηα, αθήλσ 

ηελ άιιε; Απηά δελ γίλνληαη ζε καο, ην ζέκα είλαη λα πείζεηο κε ην καιαθφ θαη ζηγά 

ζηγά ηελ θνπέια φηη δελ ηελ ζέιεηο θη εθείλν κε πξνζνρή, γηαηί θάεθεο αλ θάλεηο 

ιάζνο βήκα, γηαηί αλ απηή επηκέλεη φηη ζε ζέιεη, δελ ηε γιηηψλεηο κε ηίπνηα». Όια 
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απηά κνπ θαίλνληαλ γεινία θαη πεξίεξγα, λα θνβνχληαη νιφθιεξνη άλδξεο πνπ 

δηαθεληεχνπλ παληνχ, λ‟ αιιάμνπλ γλψκε κεηά ηνλ αξξαβψλα. «Χξαία, ηφηε αο πάεη 

λα ην πεη ζηελ θνπέια» είπα θαη ν Ε. μαλαγέιαζε. «Ναη, αιιά ην ζέκα δελ είλαη ηφζν 

απιφ, γηαηί αλ ε θνπέια θαηαιάβεη ακέζσο θαη ζπκθσλήζεη, θαιψο, αιιά αλ επηκέλεη 

φηη ηνλ αγαπάεη θαη ηνλ ζέιεη κπνξεί λα παίμεη παηρλίδη θαη ηφηε θαήθακε εκείο νη 

άλδξεο» απάληεζε, θη εγψ άθνπγα κε πεξηέξγεηα φιε απηή ηελ αλάιπζε πεξί 

δηαιχζεσο ελφο αξξαβψλα θαη ζπλέρηζε: «Οη γπλαίθεο είλαη πνλεξέο, δελ ηηο μέξεηο, 

κπνξεί γηα λα ηνλ εθδηθεζεί λα πάεη θαη λα πεη ή φηη ηνλ είδε κε άιιε, ή, ην ρεηξφηεξν, 

φηη ηεο θέξζεθε άπξεπα πξηλ ηνλ γάκν θαη κεηά άληε λα μεκπιέμεηο, αξρίδεηο λα 

ηξέρεηο ζηνλ Gadi, κπαίλεη ζηελ ππφζεζε θαη ην Hag Arab θαη είλαη κηα άζρεκε 

θαηάζηαζε». Δίρα αξρίζεη λα εθπιήζζνκαη κε ηελ φιε θαηάζηαζε θαη εηδηθά κε ηηο 

γπλαίθεο, νη νπνίεο είραλ κηα ηέηνηα εμνπζία ζηα ρέξηα ηνπο, αιιά ηαπηφρξνλα 

αγλννχζα ην γεγνλφο ηεο ηηκήο θαη ηεο ππφιεςεο κηαο θνπέιαο, ηεο νπνίαο έλα 

παξειζφλ κε δηαιπκέλν αξξαβψλα ήηαλ έλα ζηίγκα γη‟ απηήλ θαη ηελ νηθνγέλεηά ηεο. 

Αιιά εγψ ήζεια λα βιέπσ ηα πξάγκαηα απφ κηα άιιε νπηηθή, απφ ηελ ζθνπηά ηεο 

ειεχζεξεο βνχιεζεο ηνπ αηφκνπ, αιιά γη‟ άιιε κηα θνξά πξνζγεηψζεθα γξήγνξα ζην 

πνπ βξηζθφκνπλ θαη κε πνηνπο είρα λα θάλσ. Δίρα αξρίζεη πηα, ρσξίο λα ην 

θαηαιαβαίλσ, ρσξίο λα γίλεηαη εζθεκκέλα, λα πεξλάσ γξήγνξα απφ ηνλ έλα ηξφπν 

ζθέςεο - ηνλ δηθφ κνπ, ζηνλ άιιν - ηνλ δηθφ ηνπο. Ζ κεηαηφπηζε γηλφηαλ ηαρέσο θη 

απηφ ζήκαηλε φηη δελ ζθεθηφκνπλ απιά, αιιά βίσλα, δνχζα, άξρηδα λα αηζζάλνκαη 

φπσο απηνί.  πλέρηζα ηηο εξσηήζεηο γηα λα νινθιεξψζσ ην ζθεληθφ κέζα ζην νπνίν 

δηαδξακαηηδφηαλ ην έξγν. Δίπα ζηνλ Ε.: «Καιά, θαη ηφζν εχθνια πηζηεχεη ν Gadi  

απηά πνπ ιέγεη κηα θνπέια γηα έλαλ άλδξα; Πεξί αζέιγεηαο, πεξί παξελφριεζεο ή, 

αθφκα θαη ζηε ρεηξφηεξε πεξίπησζε, πεξί βηαζκνχ;». «Ναη!!» κνπ απάληεζε μεξά θαη 

θνθηά. «Δδψ ζ‟ απηά ηα ζέκαηα ππνζηεξίδνπλ ηε γπλαίθα, γη‟ απηφ ηξέκνπκε 
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κπξνζηά ζε ηέηνηεο θαηαζηάζεηο, πξέπεη λα θεξζείο έμππλα» ζπλέρηζε θη εγψ είρα 

κείλεη άλαπδε. «Να θη έλα ζεκείν αδχλαην ησλ αλδξψλ πνπ ηνπο μεθεχγεη ν έιεγρνο 

θαη πεξλάεη ζηα ρέξηα ηεο γπλαίθαο, θαη εηδηθά ηεο αλχπαληξεο» ζθέθηεθα. Καη 

νινθιήξσζε ν Ε.: «Καη ζηελ πην απιή πεξίπησζε, αλ ε θνπέια επηκέλεη φηη ηνλ ζέιεη, 

έηζη απιά ρσξίο απεηιέο θαη πνλεξηέο, πάιη δελ κπνξείο λα θάλεηο ηίπνηα, φια 

ηειεηψλνπλ».   

Γη‟ απηφ, ινηπφλ, ν Α. δελ κπνξνχζε λα βξεη ιχζε ζην πξφβιεκά ηνπ. Μεηά 

απφ ιίγν θαηξφ ξψηεζα ηνλ Α. ηη είρε θάλεη, αιιά πάιη ήηαλ απνγνεηεπκέλνο. 

«Έζηεηια ηνλ ζείν κνπ, απηφλ πνπ έγξαθεο καδί ηνπ ηηο νηθνγέλεηεο ζην W.R., 

(ελλννχζε ηνλ εθπαηδεπηή ησλ αιεμηπησηηζηψλ), γηαηί φπσο μέξεηο απηά ηα 

θαλνλίδνπλ νη Kabir ησλ νηθνγελεηψλ θη φρη εκείο, ν νπνίνο βξήθε κηα δηθαηνινγία λα 

επηζθεθζεί ηελ νηθνγέλεηα, αιιά δελ βξήθε ηνλ ηξφπν λα κηιήζεη, δελ ηα θαηάθεξε, 

δελ ήμεξε ηη λα πεη θαη πψο, δειαδή κεδέλ, πξνζπάζεζε λα θέξεη ην ζέκα πιαγίσο, 

αιιά είδε φηη ην θιίκα δελ επέηξεπε ηίπνηα πεξαηηέξσ». Οιφθιεξνο γαινλάο δελ 

ηνικνχζε λα κηιήζεη ζηνλ παηέξα ηεο θνπέιαο γηαηί ν αλεςηφο ηνπ είρε κεηαληψζεη γηα 

ηνλ γάκν. Όηαλ επέζηξεςε είπε φηη δελ γίλεηαη ηίπνηα θαη φηη ε θαηάζηαζε είλαη 

δχζθνιε θαη κάιινλ αδχλαηε. 

Ζ ηειεπηαία ειπίδα ήηαλ ν παηέξαο ηνπ Α., ν Ζ. Έλαο άλζξσπνο αγξάκκαηνο,  

πνπ κεηά δπζθνιίαο είρε κάζεη λα γξάθεη ην φλνκά ηνπ, ν κνλαδηθφο ζπληαμηνχρνο 

πνπ είρε ηηκεζεί απφ ην Βαζηιηά Hussein θαη ν κνλαδηθφο βεδνπίλνο ζε νιφθιεξε ηε 

ρψξα πνπ είρε έγγξαθε άδεηα απφ ην Βαζηιηά Hussein λα νπινθνξεί κε θαξακπίλα θαη 

κέζα ζηελ πφιε. Ο κφλνο πνπ είρε θαηαθέξεη λα δεηήζεη αθξφαζε απφ ην Βαζηιηά 

πνιιά ρξφληα πξηλ, ρσξίο πξσηφθνιιν, ρξεζηκνπνηψληαο κφλν ηε ξεηνξηθή ηνπ 

ηθαλφηεηα. Έλαο άλζξσπνο πνπ πεξλνχζε πηα φιε ηε δσή ηνπ ζηελ έξεκν, αιιάδνληαο 

θαηαπιηζκφ θαηά δηαζηήκαηα, θαη πνπ εξρφηαλ ζην ρσξηφ λα πάξεη ηε ζχληαμή ηνπ 
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ηελ νπνία θη απηήλ ηηκεηηθά ηελ έθεξλε εθπξφζσπνο ησλ αλαθηφξσλ γηα ηνλ Ζ. 

νθφο, ηειενινγηθφο, απνηειεζκαηηθφο, αιιά θαη παλνχξγνο πνιιέο θνξέο, 

πξνθαινχζε ηφζν ηνλ ζεβαζκφ, φζν θαη ηελ θαιψο ελλννχκελε αλεζπρία ησλ 

ζπγρσξηαλψλ ηνπ, γηαηί κεξηθέο θνξέο ηνπο εμαπαηνχζε κε ηελ πξφζεζε λα 

δηαζθεδάζεη. Δζεινθψθεπε θαη εζεινηπθινχζε ζπρλά, αιιά γλψξηδε. Ήηαλ πηα ε 

ηειεπηαία ειπίδα ηνπ Α. γηα ην πξφβιεκά ηνπ. Αθνχ άθνπζε ν Ζ. ηνλ γηφ ηνπ 

πξνζεθηηθά ρσξίο λα δηαθφπηεη θαη πείζηεθε γηα ηηο πξνζέζεηο ηνπ, απνθάζηζε λα πάεη 

ζηελ νηθνγέλεηα ηεο θνπέιαο. Δίραλ πεξάζεη αξθεηέο εκέξεο θαη ν Ζ. βξηζθφηαλ 

αθφκε εθεί, θηινμελνχκελνο, ζπδεηψληαο θαη ραξηηνινγψληαο κε ηνλ παηέξα θαη ηνπο 

ππφινηπνπο άλδξεο ηεο νηθνγέλεηαο. Μεηά απφ ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, γηα ην 

νπνίν θαλέλαο δελ γλψξηδε πνχ βξηζθφηαλ, επέζηξεςε ζην ρσξηφ θέξλνληαο καδί ηνπ 

θαη ηελ ρξεκαηηθή πξνίθα πνπ είρε πιεξψζεη ν γηφο ηνπ γηα ηελ κέιινπζα λχθε. Όινη 

είραλ κείλεη άλαπδνη, φρη κφλν γηαηί θαηάθεξε λα δηεπζεηήζεη ην δήηεκα αιιά ηνχ 

επεζηξάθε θαη νιφθιεξν ην πνζφ, πξάγκα αζχιιεπην θαη αδηαλφεην γηα ηα δεδνκέλα 

ηεο θνηλσλίαο ηνπο. Ο Α. ήηαλ ηξηζεπηπρηζκέλνο αιιά ν Ζ. δελ απνθάιππηε ην 

πεξηερφκελν ηεο ζπδήηεζεο θαη ηα επηρεηξήκαηα πνπ είρε πξνβάιιεη γηα λα δψζεη 

ιχζε ζην πξφβιεκα. Πέξαζε αξθεηφο θαηξφο ψζπνπ λα ηνλ πείζεη ν Α. λα ηνπ 

εμεγήζεη ηα φζα ζπλέβεζαλ. Πείζηεθε φκσο θάπνηα κέξα ν Ζ. θαη άξρηζε λα εμεγεί: 

«Πήγα, ινηπφλ, θη αθνχ έθαγα θαη ήπηα κεξηθέο εκέξεο θαη ζπδήηεζα πεξί αλέκσλ θαη 

πδάησλ, ηνπο είπα: αθνχζηε λα δείηε, ν πηφο κνπ ππέγξαςε ζπκβφιαην κε κηα 

Δπξσπατθή εηαηξεία γηα 20 ρξφληα, θαη απηή ηε ζηηγκή εξγάδεηαη ζηελ Δπξψπε. Ζ 

θφξε ζνπ είλαη πηα θφξε κνπ θαη είλαη ππφ ηελ πξνζηαζία κνπ, γηα φζν δηάζηεκα ζα 

ιείπεη ν πηφο κνπ. ‟ απηφ ην δηάζηεκα ησλ 20 εηψλ θαη μεθηλψληαο απφ ζήκεξα 

θηφιαο, αλαιακβάλσ εγψ ηα έμνδά ηεο, λα ηε θξνληίδσ, θη επηπιένλ, ζα ζνπ δίλσ 

(απεπζπλφκελνο ζηνλ παηέξα ηεο) θαη 30JD γηα θάζε κέξα (Ηνξδαληθφ δελάξην πνπ 
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αληηζηνηρνχζε πεξίπνπ ζε 40€, κεγάιν πνζφ γηα ηα δεδνκέλα). Όιν απηφ ην δηάζηεκα 

φκσο ε θφξε ζνπ είλαη ππνρξεσκέλε λα πεξηκέλεη ηνλ Α., αλ φκσο ζηελ πνξεία 

αιιάμεη γλψκε θαη κεηαληψζεη γηα ηνλ αξξαβψλα θαη ζειήζεη λα ηνλ δηαιχζεη θαη λα 

παληξεπηεί θάπνηνλ άιινλ, ηφηε ζα κνπ επηζηξέςεηο θαη ηα 30JD γηα θάζε κέξα πνπ 

έρσ πιεξψζεη, αιιά θαη φ,ηη άιιν έμνδν έρσ θάλεη γηα εθείλε. Κη αθνχ είπα απηά 

ζεθψζεθα θαη έθπγα. Μεηά απφ κεξηθέο εκέξεο κε έςαρλαλ απεγλσζκέλα, κελχνληαο 

ζ‟ φιν ηνλ θφζκν λα κελ μαλαπαηήζσ εθεί, φηη δελ ζέινπλ λα μαλαδνχλ νχηε εκέλα 

νχηε θαη ηνλ γηφ κνπ θαη κνχ έδσζαλ πίζσ θαη ηα ρξήκαηα πνπ ηνπο είρακε δψζεη». 

Όινη ζην ρσξηφ είραλ εθπιαγεί θαη παξαδέρηεθαλ φηη κφλν έλαο Ζ. ήηαλ ηθαλφο λα 

δηαρεηξηζηεί ην ζέκα κε εμππλάδα, ρσξίο λα παξεθθιίλεη απφ ηα ηεο παξάδνζεο θαη 

ρσξίο λα δίλεη δηθαίσκα δεπηεξνινγίαο.    

Όινη πήξαλ κηα αλάζα θαη πξψηνο ν Α. γηαηί ν „θφβνο‟ ν νπνίνο δηαθέληεπε 

ηφζν θαηξφ είρε εθιείςεη πηα. Κη απηφ ήηαλ θη έλα παξάδεηγκα γηα ηνπο άιινπο άλδξεο 

ηνπ ρσξηνχ, νη νπνίνη γλψξηδαλ θαιά φηη πάληα δελ ζα βξίζθεηαη θάπνηνο Ζ. λα ηνπο 

μειαζπψλεη, φηη δελ είραλ ηα ραξίζκαηά ηνπ θη φηη έπξεπε λα είλαη πξνζεθηηθνί ζηηο 

απνθάζεηο ηνπο.  

Φνβνχληαλ, ινηπφλ, νη άλδξεο ηε γπλαίθα, ηελ πνλεξηά ηεο, κήπσο εθηεζνχλ 

απφ ηνλ ιφγν ηεο θαη ζηρηεί ε αμηνπξέπεηα θαη ν αλδξηζκφο ηνπο. Ήηαλ ππνρείξηνη 

ιεθηηθψλ παηρληδηψλ ηεο, ε νπνία δηαρεηξηδφκελε ηα δεδνκέλα ηεο παξάδνζεο 

κπνξνχζε λα ππνλνκεχζεη ηελ αλδξηθή ππφζηαζε γηα λα δηαπξαγκαηεπηεί θαη λα 

δηεθδηθήζεη ηα δηθά ηεο δηθαηψκαηα.  

Ο θφβνο απηφο ησλ αλδξψλ πξνεξρφηαλ απφ θάηη ην νπνίν δελ κπνξνχζαλ λα 

πξνβιέςνπλ θαη θαηά ζπλέπεηα λα ειέγμνπλ. Ο αλδξηζκφο ηνπο κέρξη ζηηγκήο ήηαλ 

δηαρεηξηδφκελνο. Οη εμσηεξηθέο απεηιέο θαηά ηεο ππφζηαζήο ηνπο σο άλδξεο θαη σο 

βεδνπίλνη ήηαλ άιινηε νξαηέο θη άιινηε πξνβιέςηκεο. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο είραλ 
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λα θάλνπλ κε παξάγνληεο ηνπ θξάηνπο, ηνπ νπνίνπ ήηαλ ελεξγά κέιε θαη ηα νπνία 

ήηαλ απαξαίηεηα γηα ηελ εζληθή ηαπηφηεηα θαη ηε δηαηήξεζε ηεο θπξίαξρεο 

ηδενινγίαο. Δδψ, φκσο, είραλ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ γπλαηθεία γιψζζα θαη πνλεξηά. 

Δδψ ην παηρλίδη παηδφηαλ ζην ςέκα, γπλαηθείν ραξαθηεξηζηηθφ ην νπνίν δελ ήηαλ 

ηθαλνί λα πξνβιέςνπλ. Γελ ήηαλ θάηη πνπ αληηκεησπηδφηαλ κε φπια, νχηε κε ηελ 

απζεληία ηεο γλψζεο ηεο εξήκνπ, πφζν κάιινλ κε ηα γαιφληα ηα νπνία έθεξαλ ζηηο 

πιάηεο. Γελ είραλ λα αληηκεησπίζνπλ ηνπο „ππνδεέζηεξνπο‟ θπβεξλεηηθνχο 

παξάγνληεο ή αθφκε θαη ηνλ ίδην ηνλ Μνλάξρε, ην Κξάηνο, πνπ ηνπο είρε αλάγθε γηα 

λα έρεη κηα ηαπηφηεηα. Δίραλ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο γπλαίθεο, νη νπνίεο δελ ηνπο είραλ 

αλάγθε νη ίδηεο γηα θάηη ην ηδηαίηεξν. Οη άλδξεο είραλ ηελ ππνρξέσζε πνπ ηνπο 

επέβαιε ε παξάδνζε λα βξίζθνληαη δίπια ζ‟ απηέο κε ηηκή θαη αμηνπξέπεηα. Ζ 

γιψζζα, φκσο, κπνξνχζε λα θάλεη πνλεξά παηρλίδηα, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα ηνπο 

ζηηγκαηίζνπλ. Έλαο πηζαλφο ιφγνο θάπνηαο θνπέιαο εθ ηνπ πνλεξνχ, ν νπνίνο 

εθηνμεπφηαλ εθ ηνπ αζθαινχο πίζσ απφ ην παξαπέηαζκα ηνπ εζηθνχ θψδηθα, 

δεκηνπξγνχζε θφβν ζηνλ άλδξα. Όπσο αλαθέξεη ε Abu Lughod (2006 [1990]:231), 

δελ είλαη „ν εζηθφο θψδηθαο κφλν έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα κέζα δηαηήξεζεο ησλ 

άληζσλ δνκψλ εμνπζίαο…‟, αιιά ηα ππνθείκελα ηνλ δηαρεηξίδνληαη, πξνθαιψληαο 

θαηά ην δνθνχλ θαη θαηά πεξίζηαζε έζησ θαη „θφβν‟, πξνθεηκέλνπ λα πξνθαιέζνπλ 

ηηο δνκέο απηέο εμνπζίαο θαη λα ηηο αληηζηξέςνπλ.   

Ο θφβνο παξακφλεπε λα κνπ δψζεη θαη ην δεχηεξν ζεκάδη ηνπ. Δθεί έμσ ζηελ 

έξεκν πνπ ηφζν αγαπνχζαλ θη έκνηαδαλ λα δηαθεληεχνπλ νη άλδξεο, παξακφλεπαλ ηα 

ηδηλ. 

Έλα απφγεπκα θαζψο θαζφκνπλα ζην εζηηαηφξην ηνπ ρσξηνχ θαη 

παξαθνινπζνχζα ηελ ειάρηζηε θηλεηηθφηεηα γχξσ, κε πιεζίαζε ν Α. θαη κνπ έδσζε 

θξπθά θάηη ζην ρέξη. Ήηαλ έλα κεηαιιηθφ αληηθείκελν ζε κέγεζνο κεληαγηφλ θαη πάλσ 
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ηνπ είρε Οζσκαληθή γξαθή. Γηαβάδνληάο ηελ, ακέζσο θαηάιαβα φηη ήηαλ λφκηζκα 

Οζσκαληθφ ζε αμία ¼ ηεο ιίξαο. Ο Α. ήμεξε φηη κνπ άξεζαλ θάηη ηέηνηα ελζχκηα θαη 

ην είρε θέξεη εηδηθά γηα κέλα. Ακέζσο ηνλ ξψηεζα πνχ ην βξήθε, αιιά ζηελ αξρή δελ 

ήζειε λα κνπ απαληήζεη, γηαηί, φπσο είρα αξρίζεη λα θαηαιαβαίλσ εγψ απηνχο, 

θάπνηνη κε ηνπο νπνίνπο είρα ζηελφηεξεο επαθέο, είραλ αξρίζεη λα θαηαιαβαίλνπλ θη 

εκέλα. Καη ν Α. ήηαλ ζίγνπξνο φηη ζα ηνπ δεηνχζα λα πάκε ζην ζπγθεθξηκέλν κέξνο 

θαη δελ είρε άδηθν ζην ζεκείν απηφ. Δπέκελα, φκσο, θη άξρηζε λα κνπ εμεγεί: «Δίρακε 

πάεη γηα θπλήγη, απηή ηε θνξά αξθεηά καθξηά, κπήθακε θαη ιίγν ζηε ανπδηθή 

Αξαβία. Δθεί πνπ θπλεγνχζακε βξήθακε θάηη βξάρηα ζαλ ξάθηα θαη ήηαλ γεκάηα 

ζθειεηνχο, ζχξζεθα κέζα ζηα ξάθηα θαη βξήθα ην κεληαγηφλ, είρε θαη φπια αιιά δελ 

κπφξεζα λα θαζίζσ παξαπάλσ γηαηί άξρηζα λα αθνχσ θάηη θσλέο ζαλ νπξιηαρηά 

πεξίεξγα θαη θνβήζεθα. Όρη κφλν εγψ, φινη καο θνβεζήθακε θαη θχγακε ηξέρνληαο 

απφ θεη». Δκέλα κε είρε ζπλαξπάζεη ε ηζηνξία κε ηα ξάθηα θη επέκελα λα κε πάεη, 

αιιά αδίθσο πξνζπαζνχζα, ήηαλ αλέλδνηνο. «Γελ μέξεηο ηα πξάγκαηα θαιά» είπε. 

«Δδψ ζηελ έξεκν ππάξρνπλ ηδηλ πνπ θπιάλε θάπνηα κέξε, εθεί δελ ηνικάεη θαλέλαο 

καο λα πιεζηάζεη». «Καη ηη είλαη απηά ηα ηδηλ;» ξψηεζα. «Γηαβαζκέλα πλεχκαηα πνπ 

ηά „ρνπλ βάιεη εθεί γηα λα θπιάλε θάπνηα κέξε» κνπ απάληεζε. Δγψ επέκελα λα πάσ 

ζ‟ απηά ηα κέξε πνπ ηα θπιάλε ηα ηδηλ, αιιά θαλέλαο δελ ήηαλ δηαηεζεηκέλνο ζην 

ρσξηφ λα κε πάεη. «Έρεηο ηξειαζεί, ζέιεηο λα ζε ζθνηψζνπλ ηα ηδηλ;» κνπ έιεγαλ, θαη 

ζηελ πξνζπάζεηά κνπ λα ηνπο πείζσ, ηνπο είπα: «Δγψ είκαη Υξηζηηαλή, δελ κε πηάλνπλ 

ηα ηδηλ», αιιά ε απάληεζε ήηαλ θαη πάιη αξλεηηθή. «Άκα ζέιεηο, πήγαηλε κφλε ζνπ, 

εκείο δελ αλαθαησλφκαζηε ζε ηέηνηα, εδψ έρνπκε πξαγκαηηθέο ηζηνξίεο κε ηα ηδηλ θαη 

είλαη θάηη πνπ καο ηξνκάδεη». Αθνχ είρα ράζεη ηη ειπίδεο κνπ λα πάσ, αξθέζηεθα 

ηνπιάρηζηνλ λα κάζσ ηηο ηζηνξίεο-γεγνλφηα κε ηα ηδηλ θαη δήηεζα απφ ηνλ Α. λα κνπ 

ηηο εμεγήζεη. Κάπνηα κέξα, ινηπφλ, πνπ είρακε πάεη γηα δηαλπθηέξεπζε ζηελ έξεκν, 
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άξρηζε ηελ ηζηνξία: «Πξηλ κεξηθά ρξφληα θάπνηνο απφ ην ρσξηφ, ν Μ. έςαρλε ζηελ 

έξεκν γηα ρξπζφ, γηα ζεζαπξφ. Δδψ, μέξεηο, ππάξρεη πνιχ ρξπζάθη ζακκέλν, κπνξεί 

απ‟ ηνπο Οζσκαλνχο, δελ μέξσ θαη είλαη δηάζπαξηα απηά ηα κέξε. Πνιινί ςάρλνπλ 

φιε ηνπο ηε δσή. Ο Μ. ινηπφλ θη απηφο έςαρλε γηα ρξπζφ θαη κηα κέξα γχξηζε ζην 

ρσξηφ θαη καο είπε φηη ην βξήθε. Μπήθακε ζη‟ απηνθίλεηα θη αξρίζακε λα 

θαηεπζπλφκαζηε πξνο ην ζεκείν. Μαο θαζνδεγνχζε ν Μ. θαη μέξεηο πφζν θαιά 

γλσξίδνπκε εκείο ηελ έξεκν, αθφκε θαη λα ραζνχκε, πνπ ζπκβαίλεη κεξηθέο θνξέο 

φηαλ θπλεγάκε, μέξνπκε λα μαλαβξνχκε ην δξφκν καο. Κάπνηα ζηηγκή εθεί πνπ 

πεγαίλακε ζηακάηεζε μαθληθά ην κπαιφ ηνπ θαη δελ κπνξνχζε λα ζπκεζεί παξαπέξα. 

Όζν θη αλ πξνζπάζεζε λα ζπκεζεί ην κέξνο δελ ηα θαηάθεξε θη έηζη γπξίζακε πίζσ 

ζην ρσξηφ. Σελ επνκέλε ην πξσί καο είπε φηη ζπκήζεθε ηε δηαδξνκή θαη 

μαλαμεθηλήζακε, αιιά πάιη ζε θάπνην ζεκείν ηεο δηαδξνκήο ζηακάηεζε ην κπαιφ 

ηνπ. Μαο είρε θπξηεχζεη έλαο θφβνο αιιά δελ δψζακε ζεκαζία, εγθαηαιείςακε, φκσο, 

γηα ιίγν ηελ πξνζπάζεηα λα πάκε ζην κέξνο. Μεηά απφ ιίγεο εκέξεο κάο είπε ν Μ. φηη 

ζπκφηαλ ην ζεκείν αιιά απηή ηε θνξά ηνπ δεηήζακε λα καο ην πεξηγξάςεη, γηαηί δελ 

κπνξνχζακε λα ζπαηαιάκε βελδίλε άδηθα, θαη ηελ ψξα πνπ καο πεξηέγξαθε ηε 

δηαδξνκή πηάζηεθε ε γιψζζα ηνπ θαη ηνπ θφπεθε ε ιαιηά. Όινη ηξνκάμακε πνιχ θαη 

θαηαιάβακε φηη είλαη δνπιεηά ησλ ηδηλ. Σα ηδηλ ήηαλ θχιαθεο ηνπ ρξπζαθηνχ θαη δελ 

επέηξεπαλ θαλέλαλ λα πάεη εθεί».  

Όια απηά κνπ θαίλνληαλ παξακχζηα, αιιά φινη ήμεξαλ απηή ηελ ηζηνξία θαη 

φινη θνβνχληαλ. Καη γηα λα δηαζηαπξψζσ γηα ην αιεζέο, ξψηεζα θάπνηα άιιε κέξα 

ηνλ Τ. αλ είλαη αιήζεηα θη αλ πηζηεχεη ζε ηέηνηα. Μνπ είπε ηα εμήο: «Ναη, ηε γλσξίδσ 

ηελ ηζηνξία θαη ζα ζνπ πσ θαη άιιε πνπ έρεη ζρέζε κε ηα ηδηλ. Καη θάπνηνο άιινο απφ 

ην ρσξηφ έςαρλε γηα ρξπζφ ζηελ έξεκν θαη, κάιηζηα, απηφο πήγαηλε θη έζθαβε, θαη 

κηα κέξα πνπ γχξηζε ζην ρσξηφ κάο είπε φηη βξήθε θάηη. Δθείλε ηε ζηηγκή πνπ κηινχζε 
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παξέιπζε ην ρέξη ηνπ θαη ην πφδη θαη κεηά απφ ιίγν θαηξφ πέζαλε ρσξίο λα μέξνπκε 

γηαηί. Όινη καο είπακε φηη είλαη απφ ηα ηδηλ». Σνπ είπα φηη απηφ ήηαλ εγθεθαιηθφ, θη 

φηη θαη νη δχν πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα εμεγεζνχλ επηζηεκνληθά ηαηξηθά. «Μπνξεί λα 

έρεηο δίθην, κπνξεί λα είλαη ζπκπηψζεηο, αιιά ηφζν ζχκπησζε;» Δλ πάζε πεξηπηψζεη 

εκείο μέξνπκε φηη ππάξρνπλ ηδηλ θαη θνβφκαζηε απφ θάηη ηέηνηα». Γελ ήζεια λα 

αλαθέξσ ηα ξάθηα απφ ηα νπνία κνπ είρε θέξεη ν Α. ην λφκηζκα, γηαηί ήηαλ κέζα ζηε 

ανπδηθή Αξαβία. Αιιά ν Α. κνπ είρε πεη φηη θαη ζηελ Ηνξδαλία ππάξρνπλ παξφκνηα 

ξάθηα κε ζθειεηνχο, αιιά δελ ηνικάεη λα κπεη θαλέλαο κέζα. 

Ζ νπζία εδψ δελ βξίζθεηαη ζην γεγνλφο αλ αιεζεχνπλ νη ηζηνξίεο κε ηα ηδηλ, 

αλ εμεγνχληαη ηαηξηθά ηα ζπκβάληα ή αλ ζηα ξάθηα άθνπζε ν Α. νπξιηαρηά. 

εκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη απηνί νη άλζξσπνη πνπ κέρξη ηψξα γλψξηδαλ, 

αγαπνχζαλ θαη ζέβνληαλ ηελ έξεκν, είραλ ιφγνπο λα θνβνχληαη απφ πξάγκαηα πνπ 

ζπλέβαηλαλ κέζα ζ‟ απηήλ. Ο αλδξηζκφο θαη ν βεδνπηληζκφο ηνπο εδψ δελ κπφξεζαλ 

λα απαιιάμνπλ ηα άηνκα απφ ηνλ θφβν πνπ πξνθαινχζε ην άγλσζην θαη ην 

ππεξθπζηθφ. 

Σν Ηζιάκ παξαδέρεηαη φηη ηα ηδηλ είλαη νληφηεηεο-πλεχκαηα, ηα νπνία 

ππάξρνπλ παξάιιεια κε ηνλ θφζκν ησλ δσληαλψλ, θαη φηη θαηά θαηξνχο 

επηζθέπηνληαη ηνπο αλζξψπνπο γηα δηάθνξνπο ιφγνπο
57

. Τπάξρεη ε πεπνίζεζε φηη ζε 

ηδηαίηεξεο πεξηπηψζεηο θαηαιακβάλνπλ ηα άηνκα, ειέγρνπλ ηηο πξάμεηο θαη ην κπαιφ 

ηνπο θαη δεκηνπξγνχλ ςπρνινγηθέο δηαηαξαρέο. Παξ‟ φιν πνπ νη βεδνπίλνη ηνπ Wadi 

Rum ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα κε ην Αξαβηθφ Γίθαην, δελ 

εθαξκφδνπλ ηηο επηηαγέο ηνπ Κνξαλίνπ αιιά αληίζεηα εθαξκφδνπλ λφκνπο 

θαλνληζηηθνχο πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη νη ίδηνη, ζηελ πεξίπησζε ησλ ηδηλ, δειαδή ηνπ 

ππεξθπζηθνχ, ην νπνίν ηαπηφρξνλα κάρεηαη ην Θείν, δελ έρνπλ πξνζπαζήζεη λα 

                                                 
57

 γηα ηελ αθξίβεηα ηνπο ζέηνπλ ζε δνθηκαζία. 
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επέκβνπλ θαη, θαηά ζπλέπεηα, δελ κπνξνχλ λα ξπζκίζνπλ θαηαζηάζεηο. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε απέλαληί ηνπο ππάξρεη θάηη πνπ δελ βιέπνπλ θαη δελ γλσξίδνπλ ηηο 

δπλάκεηο θαη ηα φξηά ηνπ.  

Ζ Rothenberg  (2006:92) αλαθέξεηαη ζε κηα εξσηηθή ηζηνξία ζε έλα πεξηνδηθφ, 

κεηαμχ ηνπ Παιαηζηίληνπ Υάζαλ, πνπ επηζηξέθεη απφ ηελ μεληηηά ζηελ παηξίδα ηνπ, 

θαη κηαο ηδηλ, ηεο Ghada (ή λεξάηδαο, ζα ιέγακε). Οη εξσηεπκέλνη παληξεχνληαη θαη 

δνπλ επηπρηζκέλνη γηα έλα δηάζηεκα ζηνλ θφζκν ησλ ηδηλ κέρξη λα εκθαληζηεί ν 

άξρνληαο ησλ ηδηλ, ν νπνίνο απνθαζίδεη λα ηηκσξήζεη ηνπο εξσηεπκέλνπο. Σν δεπγάξη 

απνθαζίδεη λα απνδξάζεη απφ ηνλ θφζκν ησλ ηδηλ θαη λα δήζεη ζηνλ θφζκν ησλ 

αλζξψπσλ, δειαδή ηνπ Υάζαλ. Ζ Ghada φκσο δελ αλήθεη ζε απηφλ ηνλ θφζκν θαη ν 

άξρνληαο ηνπ θφζκνπ ησλ ηδηλ ζπλερίδεη κε δηάθνξεο κεραλνξξαθίεο λα απνπιαλεί 

θαη λα θπξηεχεη ηνπο ζλεηνχο θαη ε ηζηνξία ζπλερίδεηαη. 

χκθσλα κε ηελ άπνςε ηνπ Teeffelen (ν.π.), ε „ιατθή θαληαζία παίδεη κ‟ απηά 

πνπ είλαη ήδε γλσζηά θη επηπιένλ απνδεθηά απ‟ ηα άηνκα ζηελ εθάζηνηε θνηλσλία‟, ε 

Rothenberg εξκελεχεη ηελ είζνδν ηνπ Υάζαλ ζηνλ θφζκν ησλ ηδηλ σο απφδξαζε απφ 

ηελ θαλνληθή δσή ηνπ ρσξηνχ, ν νπνίνο αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο ζηελ επαλέληαμή ηνπ 

κε ηελ επηζηξνθή ηνπ. Ζ Rothenberg βξίζθεη επίζεο ζπλάθεηα κεηαμχ ηεο επηινγήο 

ηνπ Υάζαλ λα ζπλαλαζηξαθεί κε έλα ππεξθπζηθφ νλ θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα είλαη έλα κνλαρηθφ θαη θνηλσληθά απνκνλσκέλν άηνκν. Ζ 

κνλαρηθφηεηά ηνπ αθελφο δίλεη επθαηξία ζην ηδηλ λα ηνλ δηαθεληεχεη εξσηηθά, 

αθεηέξνπ πεξηζσξηνπνηεί ηνλ Υάζαλ ζην δηθφ ηνπ θφζκν, δηφηη ε αληίιεςε πεξί 

αλδξηζκνχ ζηελ θνηλσλία ηνπ δελ αθήλεη πεξηζψξηα γηα κνλαρηθφηεηα, εξσηηθέο 

νλεηξνπνιήζεηο θαη καθξφρξνλεο απνπζίεο απφ ηελ θνηλφηεηα.     

Οπζηαζηηθά, γηα ηελ πεξίπησζε ησλ Zalabieh ηνπ Wadi Rum, δελ καο 

ελδηαθέξεη ε έθβαζε ηεο ηζηνξίαο, ην ζεηηθφ ή αξλεηηθφ απνηέιεζκά ηεο, αιιά ην φηη 
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έλαο ζλεηφο ζπλαλαζηξέθεηαη κε έλα ππεξθπζηθφ νλ ηνπ νπνίνπ νη δπλάκεηο είλαη 

απξφβιεπηεο θαη κε αληηκεησπίζηκεο. Αληίζεηα, ζηνπο Zalabieh, ε ηδέα θαη κφλν ηεο 

χπαξμεο ησλ ηδηλ, δεκηνπξγεί θφβν. Πηζηεχσ φηη ν θφβνο ηνπο δελ πξνέξρεηαη απφ ηηο 

πεπνηζήζεηο γηα ην ηη κπνξνχλ λα θάλνπλ ηα ηδηλ ζηνπο αλζξψπνπο, αιιά απ‟ ην 

γεγνλφο φηη έρνπλ λ‟ αληηκεησπίζνπλ θάηη αλεμέιεγθην, γηα ην νπνίν δελ γλσξίδνπλ ηη 

λα θάλνπλ θαη πψο, γηα λα κελ απεηιεζεί ε αθεξαηφηεηά ηνπο σο άλδξεο. Αλ 

πνιηηηζκηθά ηνπο δηλφηαλ ιχζε ζην πξφβιεκα, ζα είραλ δπλαηφηεηα λα ππεξληθήζνπλ 

απηφλ ηνλ θφβν, αιιά θαίλεηαη φηη πνιηηηζκηθά δελ δφζεθε ηδηαίηεξε ζεκαζία ζ‟ απηή 

ηελ παξάκεηξν, φπσο ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ησλ λεαξψλ αγνξηψλ ζην Fuenmayor 

ηεο Ηζπαλίαο, ηα νπνία σο απφδεημε ηνπ αλδξηζκνχ ηνπο πεξηπιαλνχληαη ζην 

λεθξνηαθείν ηνπ ρσξηνχ, πξνθαιψληαο ηα θαληάζκαηα. Αληαγσλίδνληαη δε πνηνο ζα 

κείλεη πεξηζζφηεξν (Gilmore, 1990:45) γηα λα αληηκεησπίζεη απηφλ ηνλ ππεξθπζηθφ 

αληίπαιν. 

Οη Zalabieh, φκσο, θαίλεηαη λα κελ επηιέγνπλ πξαθηηθέο
58

 (πνπ ζίγνπξα 

πξνβιέπνληαη ζην θνξάλη ή ζηηο ηνπηθέο παξαδφζεηο) γηα λα αληηκεησπίζνπλ / 

εμνπδεηεξψζνπλ ηα ηδηλ. Αληίζεηα επηιέγνπλ ηε „ζησπή‟ σο πξαθηηθή (Tsibiridou, 

2007: 49-73), ε νπνία εκπνδίδεη ηελ ήηηα ηνπ αλδξηζκνχ απφ ην ππεξθπζηθφ. Ζ 

„ζησπή‟ σο άινγνο ιφγνο ζπληζηά „ιφγν‟ άξλεζεο ήηηαο γηα ηνπο άλδξεο, ν νπνίνο 

ιφγνο θαζηζηά ην θφβν έλαληη ησλ ηδηλ αθαλή ζηελ θαζεκεξηλφηεηα. Οη κέρξη ηψξα 

πεξήθαλνη άλδξεο, πνπ είραλ ιφγν θαη πξαθηηθέο έληνλεο αληίζηαζεο γηα φ,ηη 

ππνλφκεπε ηνλ αλδξηζκφ-βεδνπηληζκφ θαη ηελ ππφζηαζή ηνπο σο ελεξγά ππνθείκελα 

ηνπ λεσηεξηθνχ θξάηνπο ηεο Ηνξδαλίαο, αληηκεηψπηδαλ ηα ηδηλ θαη ην θφβν γη‟ απηά κε 

„ζησπή‟,  ε νπνία σο κε ιεθηηθφο θψδηθαο δηαηεξεί ηε δηαθεληεχνπζα ηδενινγία ηνπ 

                                                 
58

 Σνπιάρηζηνλ έηζη απέξξεε ηε δεδνκέλε ζηηγκή απφ ηελ επηηφπηα έξεπλα. Οη πιεξνθνξεηέο κνπ δελ 

κνπ αλέθεξαλ πνηέ ηξφπνπο ή πξαθηηθέο αληηκεηψπηζεο ηνπ ππεξθπζηθνχ, δειαδή ησλ ηδηλ. 
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βεδνπηληζκνχ θαη ηνπ αλδξηζκνχ ηεο δσήο ησλ Zalabieh, ελεξγή θαη ζπλερή. Απφ ηελ 

άιιε αλαδεηθλχεη ην κέγεζνο ηνπ θφβνπ, ηφζν γηα ην άγλσζην ππεξθπζηθφ, φζν θαη 

γηα ηελ ήηηα πνπ ζα ππνλφκεπε ηηο ζρέζεηο εμνπζίαο ζε ζρέζε κε ην άιιν θχιν θαη ζα 

θαζηζηνχζε ηηο έκθπιεο ζρέζεηο πεξηζζφηεξν δηαρεηξίζηκεο απφ ηηο γπλαίθεο. 

 

ε απηφ ην θεθάιαην αλέιπζα ηνλ αλδξηζκφ κέζα απφ ηηο θακεινδξνκίεο, ηηο 

πνιηηηθέο ηνπ ηνπξηζκνχ απφ ηα πάλσ θαη απφ ηα θάησ, ηε δηαρείξηζε ησλ εζσηεξηθψλ 

ηεξαξρηψλ θη απηψλ ζε επίπεδν θξάηνπο. Οη ζρέζεηο ππαγσγήο θη αληίζηαζεο ηνπ 

άιινπ θχινπ πξνο ηελ αλδξηθή πξνηεξαηφηεηα απηήο ηεο θνηλσλίαο ζα καο 

απαζρνιήζνπλ ζην επφκελν θεθάιαην. Σν θεθάιαην γηα ηα παηδηά, θη απηφ θηινδνμεί 

λα εμεηάζεη ηα δχν θχια ζε θαζεζηψο δηάδξαζεο ζην επίπεδν ηεο παηδηθήο ειηθίαο. 

Έηζη, ζην ζχλνιν, πξνβιεκαηνπνηείηαη ην δήηεκα ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ 

ηεξαξρηψλ, έηζη φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο πξαθηηθέο ηεο παξάδνζεο θαη ηηο άιιεο 

λεσηεξηθέο , αιιά θαη απνθξπζηαιιψλεηαη ε πξνβιεκαηηθή γηα ηα θχια, ηελ εμνπζία 

θαη ηα δεηήκαηα ηεξαξρήζεσλ ζηελ θνηλσλία ησλ Εalabieh πνπ δνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Wadi Rum ηεο Ηνξδαλίαο.  

Έηζη, νη θακεινδξνκίεο ζην Wadi Rum ιεηηνπξγνχλ απνθιεηζηηθά γηα λα 

δηαπξαγκαηεπηνχλ νη άλδξεο ηελ ηαπηφηεηά ηνπο κεηαμχ ηνπο. Μέζα ζηνλ ίδην ηνπο 

ηνλ εαπηφ αγθηζηξψλνπλ ηηο πνιηηηζκηθέο ηνπο αμίεο, φπσο απηή ηεο γελλαηνδσξίαο, 

ηεο αιιεινβνήζεηαο, ηεο ππνζηήξημεο ησλ φκαηκσλ, ηηο νπνίεο αμίεο ηηο 

νηθεηνπνηνχληαη σο κνλαδηθέο θαη θαη‟ απνθιεηζηηθφηεηα. Βξηζθφκελνη ζε κηα 

θνηλσληθή ππφζηαζε φπνπ φινη είλαη ίζνη, φπνπ δελ ππάξρνπλ ηαμηθέο δηαθνξέο, φπνπ 

νη ηίηινη θαη νη βαζκνί δελ παίδνπλ θακία ζεκαζία ζηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο, 

αλαδεηνχλ αληζφηεηεο έμσ απ‟ απηνχο, γηα λα δηαθνξνπνηεζνχλ θαη θαηά ζπλέπεηα λα 
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ελδπλακψζνπλ απηά πνπ έρνπλ, απηά γηα ηα νπνία αγσλίδνληαη λα δηαηεξήζνπλ, ηνλ 

αλδξηζκφ θαη ηνλ βεδνπηληζκφ ηνπο. Ο αλδξηζκφο ηνπο θαηαζθεπάδεηαη κέζα απφ ηελ 

νκφθπιε θνηλσληθφηεηα ησλ αλδξψλ απνθιείνληαο ην άιιν θχιν, φρη εμ αηηίαο 

ζεκάησλ ηηκήο θαη ληξνπήο, αιιά ιφγσ κηαο ηδενινγίαο πνπ θαηαζθεπάζηεθε θη 

εληζρχζεθε απφ πξαθηηθέο θαη ηδενινγίεο ηνπ λεσηεξηθνχ θξάηνπο. Υσξίο αληίπαιν 

ηίπνηα δελ ζα είρε αμία. Ο αληίπαιφο ηνπο, φκσο, είλαη έλαο άγλσζηνο, ηνλ νπνίν δελ 

ηνλ νξίδνπλ απφιπηα. Οκφθπινο, αιιά πνιηηηζκηθά „άιινο‟, πξσηαγσληζηεί καδί κε 

απηνχο ζην παηρλίδη ρσξίο λα είλαη παξψλ. Ζ εζσηεξηθή δχλακε πνπ ηνπο δίλεη ε 

απφιπηε γλψζε ηεο εξήκνπ, θαη φ,ηη απηή πεξηθιείεη, ηνπο δίδεη ην πξνβάδηζκα ζην 

παηρλίδη ηνπ αλδξηζκνχ ην νπνίν παίδεηαη κέζα ζηε δηθή ηνπο αξέλα κε ηνπο δηθνχο 

ηνπο θαλφλεο. Γηα ζχκκαρν έρνπλ ηελ θακήια, ε νπνία πνιηηηζκηθά ηνχο δηαρσξίδεη 

θαη απφ ην άιιν θχιν ζηεξψληαο ην αθφκε θαη απφ ηε ραξά απφιαπζεο ηεο εξήκνπ. 

Σν δψν πνπ γηα αηψλεο ζπληξφθεπε ηνπο λνκάδεο ηεο εξήκνπ ζην εκπφξην, ηψξα πάιη 

παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπο κέζα απφ ηηο πξαθηηθέο ηνπ 

ηνπξηζκνχ. 

O αλδξηζκφο ηνπο θαίλεηαη φηη ελδπλακψλεηαη ηζηνξηθά κέζα απφ άκεζεο 

ζπλαιιαγέο κε ηελ εμνπζία, ηφζν γηα εζληθνχο (εζληθή ηαπηφηεηα ηεο Ηνξδαλίαο), φζν 

θαη γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο (ηνπξηζκφο), αιιά θαη κέζα απφ ηηο αληηπαξαζέζεηο κε 

άηνκα ηεο θξαηηθήο κεραλήο θαη ηηο εηαηξείεο νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ.  

Ο ηξφπνο πνπ ρεηξίζηεθε θαη δηαρεηξίζηεθε ε θξαηηθή εμνπζία ηελ έλλνηα ηνπ 

βεδνπηληζκνχ κέζα ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ είλαη απφξξνηα ησλ πνιηηηθψλ ζρέζεσλ 

ηεο ρψξαο κε ηνπο Αξαβεο ηεο πεξηνρήο (Παιαηζηίληνη θ.α.) θαη ηελ παξνπζία ηνπ 

Ηζξαειηλνχ θξάηνο, γεγνλφο πνπ δηεζλνπνίεζε ηνλ ξφιν ηνπ Ηνξδαληθνχ θξάηνπο. Ζ 

επηζπκία γηα ηε δεκηνπξγία ελφο νκνγελνχο θξάηνπο πνπ ζα ιεηηνπξγνχζε σο 

αληίπαιν δένο πξνο ην Ηζξαήι, αιιά ζπγρξφλσο δελ ζα πεξηιάκβαλε ηνπο 
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Παιαηζηηλίνπο είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ ελδπλάκσζε ηνπ αλδξηζκνχ θαη ηελ απφιπηε 

ηαχηηζε ηνπ κε ηνλ βεδνπηληζκφ.  

Ζ απηνπεπνίζεζε ησλ αλδξψλ ηνπ Wadi Rum θαη ε εκκνλή ζηε δηαηήξεζε ηεο 

δηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο εληζρχεηαη θαη απφ ηελ ζρέζε ηνπο κε ηνπο θξαηηθνχο θνξείο, 

εηδηθφηεξα κε ηνλ ζηξαηφ θαη ηελ αζηπλνκία, νη νπνίνη εδξαηψλνπλ ζεζκηθά 

εμνπζηαζηηθέο ζρέζεηο. Οη ηίηινη θαη νη βαζκνί πνπ θαηέρνπλ ηα άηνκα ηεο πεξηνρήο 

ιεηηνπξγνχλ σο αζθαιηζηηθέο δηθιείδεο ζε ζρέζε κε ηνπο πςειά θαη θεληξηθά 

ηζηάκελνπο θνξείο εμνπζίαο ζηελ πεξίπησζε πνπ απεηιείηαη ε βηνπνξηζηηθή θαη 

θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηεο θνηλφηεηαο. Χο επί ην πιείζηνλ, δελ παίδνπλ ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηηο ελδνθνηλνηηθέο ηνπο ζρέζεηο, φκσο νη ηίηινη απηνί ελίνηε ελδπλακψλνπλ ηα 

ηνπηθά επηρεηξήκαηα. 

ηελ ίδηα ινγηθή θαη ην εζηκηθφ δίθαην, κηα επηιεθηηθή κνξθή εζηκηθψλ 

αλαπαξαζηάζεσλ θαη πξαθηηθψλ, ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη ππφ ηελ αλνρή ηεο θεληξηθήο 

εμνπζίαο θη έξρεηαη λα επηιχζεη θάπνηα εζσηεξηθά ζέκαηα ηεο θνηλφηεηαο.  

εκαληηθή παξάκεηξνο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ αλδξψλ θάλεθε λα είλαη θαη 

ε θαηάζηαζε ηεο „αλίαο‟ ηελ νπνία δηαρεηξίδνληαη ελλνηνινγηθά κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε 

λα ηελ νηθεηνπνηνχληαη θαη λα ηελ κεηαηξέπνπλ ζε πξνλνκηαθή ηδηφηεηα γηα λα 

δηαθνξνπνηεζνχλ απφ ην άιιν θχιν. 

Ο αλδξηζκφο ηνπο φκσο εηηάηαη ππφ ηε ζθηά αθελφο ηεο πνλεξηάο ηεο 

γπλαίθαο θαη αθεηέξνπ ηνπ ππεξθπζηθνχ, ησλ ηδηλ ηεο εξήκνπ, πξάγκαηα ηα νπνία 

είλαη εθηφο ειέγρνπ απφ ηελ πιεπξά ησλ αλδξψλ. Αλίθαλνη λα δηαρεηξηζηνχλ ηνλ θφβν 

πνπ ηνπο πξνθαιεί ην ελδερφκελν ηεο αζέηεζεο ηνπ ιφγνπ ηνπο, ηεο ζπθνθαληίαο θαη 

πνλεξηάο ησλ γπλαηθψλ, αιιά θαη ηα ηδηλ, επηιέγνπλ ηε ζησπή σο „άινγν ιφγν‟ πνπ 

θαζηζηά ηνλ θφβν αθαλή.  
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Ζ απνδνρή απφ ηνπο Zalabieh ησλ εγεκνληθψλ πνιηηηθψλ ηνπ εζληθηζκνχ 

ζεκαίλεη ζσκαηνπνίεζε κε ηε κνξθή έμεσλ θαη δηαζέζεσλ θαη θαηά ζπλέπεηα λέσλ 

λνεηηθψλ ζρεκάησλ πνπ επηθάζνληαη ζηα πξνεγνχκελα. ηελ πεξίπησζε, ινηπφλ, ηνπ 

Wadi Rum, ν ήδε ππάξρσλ „αλδξηζκφο‟ θαη  „βεδνπηληζκφο‟ ζπζηεκαηηθά θαη 

επηηειεζηηθά εληζρχεηαη κε ηηο πξαθηηθέο απνδνρήο θαη αληίζηαζεο.  
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ΜΔΡΟ  ΙΙ. 

 

               ΣΑΙ, ΜΗΣΡΟΣΗΣΑ, ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΙΚΗ ΘΗΛΤΚΟΣΗΣΑ 

Ο γάκνο ηφζν σο κηα δηαβαηήξηα δηαδηθαζία γηα ηηο γπλαίθεο φζν θαη σο 

ηειεηνπξγηθή πξαθηηθή ζπληζηά ην πεδίν φπνπ επηηειείηαη ε ζειπθφηεηα θαη 

αλαδεηθλχνληαη  νη ζρέζεηο εμνπζίαο , ππαγσγήο θαη αληίζηαζεο. 

Ζ πεξηγξαθή ηεο ζρέζεο ησλ γπλαηθψλ κε ηνλ πιηθφ πνιηηηζκφ ηεο 

λεσηεξηθφηεηαο θαη ηνλ ρψξν εληφο φζν θαη εθηφο ζπηηηνχ θαη ε δηαρείξηζε απηνχ θη 

απ‟ ηα δχν θχια θαζίζηαηαη πεδίν παξαηήξεζεο γηα ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ ησλ 

γπλαηθψλ σο γπλαίθεο / ζειπθά θαη γηα ηελ αλάδεημε ησλ λέσλ ζρέζεσλ εμνπζίαο πνπ 

πξνσζνχληαη απφ ηελ θαπηηαιηζηηθή παγθφζκηα πνιηηηθή. 

 

1. Γάκνο, κεηξόηεηα θαηώθιη ζηε ζειπθόηεηα 

 Έλα αληαξφ βξάδπ, θαζψο ζθεθηφκνπλ πψο ζα πεξάζεη ε ψξα κέρξη λα κε πάξεη ν 

χπλνο, έξρεηαη ν Ε. θαη κνπ ιέεη φηη γίλεηαη γάκνο θάπνπ βαζηά κέζα ζηελ έξεκν, θη 

αλ ήζεια λα πάσ. Μα ήηαλ δπλαηφλ λα αξλεζψ; Πήξακε ην jeep θαη αξρίζακε ηελ 

πνξεία κέζα ζηελ έξεκν. Πήγακε αξθεηή ψξα, ψζπνπ θηάζακε κπξνζηά ζε δχν 

ηέληεο. Μέζα ζην ζθνηάδη δελ θαηλφηαλ ηίπνηα. Δγψ, ηνπιάρηζηνλ, δελ έβιεπα πέξα 

απφ θάπνηεο ζθηέο. Όινη φκσο ζίγνπξα μερψξηδαλ ηνπο γλσζηνχο ηνπο. 

Γελ παληξεπφηαλ θάπνηνο απφ ην ρσξηφ αιιά απηφ εθείλε ηελ ζηηγκή δελ είρε 

θαη ηφζε ζεκαζία. Σν ζεκαληηθφ ήηαλ φηη γηλφηαλ γάκνο θάπνηαο άιιεο θπιήο / 

νηθνγέλεηαο βεδνπίλσλ. Δίρακε θηάζεη πξνο ην ηέινο ηεο φιεο δηαδηθαζίαο θαη ην 

ζθνηάδη δελ ήηαλ θαη πνιχ ζχκκαρνο γηα εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε. Δγψ δελ ήμεξα ηη 

λα θάλσ, πνχ λα πάσ, θαη ν Ε. κνπ είπε λα ηνλ αθνινπζήζσ κέζα ζην ζθνηάδη. 
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Γηέθξηλα ηηο θηγνχξεο ησλ αλδξψλ ε κηα δίπια ζηελ άιιε. 8-10 άηνκα πεξίπνπ, ν 

έλαο δίπια ζηνλ άιινλ ηξαγνπδνχζαλ έλα ζηαζεξφ ξπζκφ θη επαλαιάκβαλαλ 

ζπλέρεηα ηελ ίδηα ιέμε, ή ηέινο πάλησλ θψλεκα, ην νπνίν ζπλφδεπαλ ξπζκηθά κε 

παιακάθηα θαη επηηφπηεο ειαθξέο ηαιαληεχζεηο (daheia-daheia-daheia). ηελ αξρή 

δελ θαηάιαβα ηη ζπκβαίλεη, απιψο παξαθνινπζνχζα επί αξθεηή ψξα ην ίδην θαη ην 

ίδην, ρσξίο απηφ πνπ έβιεπα λα έρεη έλα ηέινο. Ξαθληθά εκθαλίζηεθε κέζα ζην 

ζθνηάδη θαη κπξνζηά ζηνπο άλδξεο κηα γπλαηθεία θηγνχξα, θαιπκκέλε κ‟ έλα καθξχ 

πέπιν, ψζηε λα κελ αλαγλσξίδεηαη, κ‟ έλα μχιν ζην ρέξη, ε νπνία άξρηζε λα ρνξεχεη 

κπξνζηά απ‟ απηή ηελ νκάδα ησλ αλδξψλ, θνπλψληαο ην μχιν θαη αθνινπζψληαο ην 

ξπζκφ. Κάπνηα ζηηγκή απνκαθξχλζεθε θη άδεηαζε ν ρψξνο κπξνζηά απ‟ ηνπο άλδξεο. 

Αξρηθά λφκηζα φηη ηειείσζε ε δηαδηθαζία, αιιά μαθληθά δπλάκσζε ε έληαζε ηνπ 

ηξαγνπδηνχ θαη θιηκαθσηά θαη ε ηαρχηεηά ηνπ, έηζη ψζηε λα επαλεκθαληζηεί ε 

γπλαηθεία θηγνχξα θαη λα αξρίζεη λα ρνξεχεη εθ λένπ. Ζ δηαδηθαζία απηή 

επαλαιήθζεθε αξθεηέο θνξέο, κέρξη πνπ ε λχρηα επέβαιε ηε ιήμε ηεο ηειεηήο. Ήηαλ 

ην θιαζηθφ θάιεζκα - ηξαγνχδη ησλ αλδξψλ ζηηο γπλαίθεο λα έξζνπλ λα ρνξέςνπλ θη 

αληίζηνηρα απηέο λα ηνπο πξνθαιέζνπλ λα ηηο μαλαθαινχλ επαλεηιεκκέλσο, κέρξη λα 

θέξνπλ έλα ηέινο ζην ηξαγνχδη θαη ζηελ ηειεηή ηνπ γάκνπ. Πξψηε θνξά γπλαίθα 

ρφξεπε κπξνζηά ζηνπο άλδξεο έζησ θαη θαιπκκέλε κε καχξν χθαζκα απφ πάλσ 

κέρξη θάησ. Καη πξψηε θνξά άλδξεο θαινχζαλ κε ηξαγνχδη μαλά θαη μαλά ην άιιν 

θχιν λα ρνξεχεη κπξνζηά ηνπο. Ήηαλ κηα εμαίξεζε απφ ηελ θαζεκεξηλή 

πξαγκαηηθφηεηα, θάηη πνπ ζπλέβαηλε κφλν θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο ηειεηήο ηνπ 

γάκνπ. 

Παξ‟ φηη θαιπκκέλεο νη γπλαίθεο απφ πάλσ κέρξη θάησ, έηζη ψζηε λα κελ 

κπνξεί θάπνηνο λα δηαθξίλεη ην άηνκν, ηφζν νη άλδξεο πνπ ηξαγνπδνχζαλ, φζν θη 

φζνη δελ ζπκκεηείραλ ζην ρνξφ αιιά απιψο παξαθνινπζνχζαλ, θαηαιάβαηλαλ πνηα 
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βξίζθεηαη θάησ απφ ην καθξχ πέπιν. Άιινη ήηαλ ζίγνπξνη, άιινη έθαλαλ ππνζέζεηο. 

Δλ πάζε πεξηπηψζεη ζρνιίαδαλ πεξί ηεο θεθαιπκκέλεο. Σα ζρφιηα ήηαλ πνηθίια, απφ 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζψκαηφο ηεο, κέρξη ζρφιηα ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηεο ή αθφκε 

θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο κέζα ζην ρσξηφ. Με άιια ιφγηα έλα αλδξηθφ 

θνπηζνκπνιηφ.  

Μεηά απφ αξθεηή ψξα, φηαλ είραλ απνρσξήζεη πηα νη πεξηζζφηεξνη 

θαιεζκέλνη, ζηακάηεζε θαη ην ηξαγνχδη κε ηνλ ρνξφ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ ήηαλ 

θάηη πνπ παξαθνινπζνχζαλ φινη. Γελ γηλφηαλ δειαδή γηα λα δειψζεη ηε ιήμε ηεο 

γακήιηαο ηειεηήο, πνιινί ήηαλ αδηάθνξνη, πνιινί είραλ απνρσξήζεη λσξίηεξα, άιινη 

θάζνληαλ ζηελ ηέληα θαη απιά άθνπγαλ απφ καθξηά. Αδηάθνξεο ήηαλ εηδηθφηεξα νη 

γπλαίθεο νη νπνίεο δελ πιεζίαδαλ θαλ ζην ρψξν φπνπ γηλφηαλ ν ρνξφο. Απιά ήηαλ κηα 

πξαθηηθή γη‟ απηνχο πνπ ήζειαλ λα ηελ επηηειέζνπλ θαη λα ιάβνπλ ελεξγά κέξνο θαη 

γηα ηνπο ιίγνπο άλδξεο πνπ ήζειαλ λα παξαθνινπζήζνπλ απηφ ην παηρλίδη ηεο 

πξφθιεζεο θαη απάληεζεο. Μνπ θάλεθε πεξίεξγν ην γεγνλφο φηη δελ 

παξαθνινπζνχζαλ γπλαίθεο ηε δηαδηθαζία ηνπ ρνξνχ. 

Φχγακε θη εκείο κε ηνλ Ε., θη εγψ κε ιηγνζηέο εζλνγξαθηθέο παξαηεξήζεηο 

αλέκελα πηα ηελ επφκελε γακήιηα ηειεηή, ζηελ νπνία ζα ζπκκεηείρα απφ ηελ αξρή 

θαη φρη ζην ηέινο θαη κέζα ζην ζθνηάδη. 

Όκσο κνπ θίλεζε ην ελδηαθέξνλ ην ηξαγνχδη ησλ αλδξψλ, ην νπνίν, φπσο 

αλέθεξα θαη παξαπάλσ, ήηαλ κηα επαλαιακβαλφκελε ιέμε. Άξρηζα λα ξσηάσ ην 

λφεκα απηήο ηεο ιέμεο θαη πνιινί κνπ απαληνχζαλ: «Σίπνηα». Άιινη πάιη κνπ 

έιεγαλ φηη δελ μέξνπλ. Ώζπνπ θάπνηα κέξα ζε αλχπνπην ρξφλν θάπνηνο κνπ έδσζε 

ηελ εξκελεία (ηελ νπνία επηβεβαίσζαλ θη άιινη αξγφηεξα). «Γε ζεκαίλεη ηίπνηα, 

απιά είλαη έλα θψλεκα ην νπνίν επαλαιακβάλεηαη πνιιέο θνξέο θη απμάλεη ζε 

έληαζε γηα λα θαιχςεη ηηο ππνηηζέκελεο θσλέο πνπ ζ‟ αθνχγνληαη ηφζν απφ ηνλ 
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γακπξφ φζν θη απφ ηε λχθε ηελ πξψηε λχρηα ηνπ γάκνπ, είλαη φπσο θακηά θνξά 

βήρεη θάπνηνο γηα λα θαιχςεη θάπνηνλ άιιν ήρν». Δίλαη έλα θαηάινηπν απ‟ ηελ επνρή 

πνπ έκελαλ ζηηο ηέληεο, φπνπ δελ ππήξραλ ηνίρνη γηα ερνκφλσζε θαη απνκφλσζε ηνπ 

δεπγαξηνχ.  

Ζ εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε είρε δείμεη φηη ηα θχια δνχζαλ απζηεξά 

μερσξηζηνχο ρψξνπο θη απνξξηπηφηαλ πνιηηηζκηθά ν θνηλφο ρνξφο, αιιά ε παξαπάλσ 

πεξίπησζε απνηεινχζε εμαίξεζε. Ζ ενξηαζηηθή επηηέιεζε έζεηε ηε γπλαίθα πνπ 

ρφξεπε θαιπκκέλε κε ην πέπιν ζην επίθεληξν ζρνιίσλ εθ κέξνπο ησλ αλδξψλ, αιιά 

απηφ ήηαλ κηα έθζεζε θαη ηαπηφρξνλα πξφθιεζε.  Ζ εζεινχζηα έθζεζή ηεο κέζα απ‟ 

ην ρνξεπηηθφ γεγνλφο θαη ε „έμνδφο‟ ηεο απφ ηνπο έκθπινπο πεξηνξηζκνχο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο, δειαδή απφ ηηο πνιηηηζκηθέο ζπκβάζεηο πνπ νξίδνπλ θηλήζεηο, 

ρεηξνλνκίεο θαη ζηάζεηο (Cowan, 1990: 100), θαηά ηελ άπνςή κνπ δήισλε ηελ αλνρή, 

αληνρή αιιά ηαπηφρξνλα θαη ηελ αδηαθνξία ηεο ζηα αλδξηθά ζρφιηα, ηα νπνία 

ζπλερίδνληαλ θάζε θνξά πνπ επαλεξρφηαλ ζην πεδίν γηα λα ρνξέςεη. Πξνθαινχζε ην 

ζρνιηαζκφ θαη ηνλ αληηκεηψπηδε κε κηα αθφκε είζνδφ ηεο ζην ρνξφ. Ζ „δηάζεζή‟ ηεο 

θαη ην ζψκα ηεο φπσο ιέεη ν Bourdieu (2007:214) κπνξεί λα ζεκαίλεη κηα 

„πξνδηάζεζε, ηάζε, ξνπή ή θιίζε‟ γηα αληίζηαζε ζηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα 

έζησ θαη κέζα απ‟ απηέο ηηο ζχληνκεο ρνξεπηηθέο επηηειέζεηο.  

Μεηά απφ κεξηθέο κέξεο, έλα πξσηλφ ηεο Σεηάξηεο, ππήξμε κηα θηλεηηθφηεηα 

ζην ρσξηφ. Μηα παξέα έζηελε δχν ηέληεο, κηα γηα ηνπο άλδξεο θαη κηα γηα ηηο 

γπλαίθεο, αλεμάξηεηα ε κηα απ‟ ηελ άιιε, θάπνηνη έζθαδαλ θαηζίθηα, θάπνηνη 

κεηέθεξαλ κεγάια θαδάληα θαη θάπνηνη έβξαδαλ θάπνπ αιινχ ξχδη. Τπήξρε γάκνο 

ζην ρσξηφ. Παληξεπφηαλ ν S. Καη φινη ήηαλ ζε κηα θηλεηηθφηεηα γηα λα καγεηξεπηεί 

ην παξαδνζηαθφ, επίζεκν θαγεηφ ησλ γάκσλ, ησλ δεμηψζεσλ θαη ησλ ζπλαληήζεσλ, 

ην mensaf. Καηζίθη βξαζκέλν κε ξχδη θαη εηδηθφ πεξίρπκα πνπ δίλεη κηα ηδηαίηεξε 
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γεχζε. Οη γπλαίθεο απνχζεο απφ ηελ φιε δηαδηθαζία, δελ θαίλνληαλ πνπζελά. Όια ηα 

έθαλαλ νη άλδξεο. Ζ ηέληα ησλ γπλαηθψλ βξηζθφηαλ θνληά ζην ζπίηη ηνπ γακπξνχ θαη 

ηεο λχθεο, απηή δε ησλ αλδξψλ θάπνπ παξαπέξα, φπνπ ππήξρε αλνηρηφο ρψξνο ζην 

ρσξηφ. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο νη λένη πνπ ζα παληξεπηνχλ πξνέξρνληαη κέζα 

απφ ην επξχηεξν ζπγγεληθφ δίθηπν, μαδέιθηα, θνπληάδνη/εο μαδέιθσλ, αδειθνί/εο ησλ 

ζπδχγσλ ησλ μαδέιθσλ θ.ν.θ. αιιά ππάξρνπλ θαη θάπνηεο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο 

νπνίεο ην δεπγάξη δελ έρεη θαλέλα ζπγγεληθφ δεζκφ. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ε 

εγθαηάζηαζε είλαη αλδξνηνπηθή. 

Πεξηθεξφκνπλ ινηπφλ γχξσ γχξσ παξαθνινπζψληαο ηηο δηαδηθαζίεο, ησλ 

αλδξψλ θαη έςαρλα λα βξσ πψο ζπκβάιινπλ νη γπλαίθεο ζηελ πξνεηνηκαζία. 

Δπηζθέθηεθα θάπνηα ζπίηηα, ηα άκεζα ζπγγεληθά ηνπ S. Αιιά δελ είδα θακία 

δξαζηεξηνπνίεζε ησλ γπλαηθψλ. Ρψηεζα ινηπφλ ηελ F. γηαηί δελ καγεηξεχνπλ απηέο 

θαη κνπ είπε: «Απηέο είλαη αλδξηθέο δνπιεηέο, ην mensaf  (ην παξαδνζηαθφ θαγεηφ 

ηνπ γάκνπ καδί κε ηε magluba) είλαη ππφζεζε ησλ αλδξψλ». Κη επεηδή πέξα απφ ην 

ζηήζηκν ησλ ηεληψλ θαη ην καγείξεκα δελ ππάξρεη άιιε δηαδηθαζία πξνεηνηκαζίαο 

ζην ρσξηφ, δελ απνκέλεη ηίπνηα γηα ηηο γπλαίθεο. 

Σν απφγεπκα, ινηπφλ, ηεο Σεηάξηεο, άξρηζαλ λα καδεχνληαη ζηγά-ζηγά ζηελ 

ηέληα ησλ γπλαηθψλ λεαξέο θνπέιεο, άιιεο πξφζθαηα παληξεκέλεο, άιιεο 

αξξαβσληαζκέλεο θη άιιεο ζε ειηθία γάκνπ, θη άξρηζαλ λα ηξαγνπδνχλ ζπλνδεχνληαο 

ηα ηξαγνχδηα κε θξνπζηά. Όξζηεο, θπθιηθά θαη αθαηάζηαηα ζα κπνξνχζα λα πσ, 

ηξαγνπδνχζαλ ην έλα ηξαγνχδη πίζσ απφ ην άιιν. Οκνινγψ φηη ηα ηξαγνχδηα ήηαλ 

κεγάια ζε δηάξθεηα, γηαηί ηα ξεθξέλ επαλαιακβάλνληαλ ζπρλά. Μνπ δφζεθε έηζη ε 

επθαηξία λα ζπδεηήζσ κε απηέο ηηο θνπέιεο πεξί γάκνπ θαη έξσηα. 

Γελ ήμεξα πψο λα μεθηλήζσ ηηο εξσηήζεηο, ψζπνπ κε ξψηεζε κηα απφ ηηο 

θνπέιεο αλ είκαη παληξεκέλε. Με ηελ αξλεηηθή κνπ απάληεζε άξρηζε θαη ε 
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θνπβέληα: «Πψο είλαη δπλαηφλ λα κελ είζαη παληξεκέλε ζ‟ απηή ηελ ειηθία, ηφηε ηη 

θάλεηο ζηε δσή;». Όηαλ ηεο είπα φηη ηαμηδεχσ, γηαηί δελ είρα άιιε απάληεζε λα ηεο 

δψζσ εθείλε ηε ζηηγκή, κνπ απάληεζε: «Γελ ππάξρεη θαιχηεξν πξάγκα γηα κηα 

γπλαίθα απ‟ ην λα παληξεπηεί θαη λα θάλεη παηδηά». Ζ ίδηα ήηαλ πξφζθαηα 

παληξεκέλε αιιά δελ είρε αθφκε παηδηά. Πεξηθεξφκνπλ κέζα ζηελ ηέληα θη άιινηε 

θαζφκνπλ θαη ζπδεηνχζα κε ηηο γπλαίθεο, άιινηε ζπλφδεπα θη εγψ ηα ηξαγνχδηα, φρη 

ηξαγνπδψληαο αιιά κε παιακάθηα ή ρνξφ επηηφπνπ. πλέρεηα άθνπγα ηα ίδηα 

πξάγκαηα: «θνπφο ηεο γπλαίθαο είλαη λα θάλεη παηδηά»,  «Ζ κνλαδηθή καο  επηπρία  

είλαη απηφ, ηη άιιν ζα είρακε;», «Σν λφεκα ηεο δσήο είλαη ν γάκνο» („mabsutah 

indama mittazauj‟ – „επηπρηζκέλε φηαλ είζαη παληξεκέλε‟). Πεξί ηνπ ζέκαηνο δελ 

ππήξρε πεξίπησζε λα αθνχζσ θάηη δηαθνξεηηθφ απφ ηηο κεγάιεο γπλαίθεο θη απφ ηηο 

ήδε παληξεκέλεο λέεο θνπέιεο, γη‟ απηφ επηθεληξψζεθα ιίγν ζηε ζπδήηεζε κε ηηο 

λεφηεξεο, ή ηνπιάρηζηνλ κε ηηο ειεχζεξεο αθφκε αιιά ζε ειηθία γάκνπ. Ρψηεζα ηελ 

Α., ε νπνία ήηαλ ζηελ ηειεπηαία ηάμε ηνπ ζρνιείνπ, ηη ζα ήζειε λα θάλεη θαη κνπ 

απάληεζε: «Θα ήζεια λα ζπνπδάζσ Γαιιηθά, αιιά βιέπεηο εδψ ε θνπιηνχξα καο 

(„thaqafatul bedu‟ -  ζέιεη λα παληξεπηνχκε θαη λα θάλνπκε παηδηά, εμ άιινπ (  اقافة البو

απηή είλαη θαη ε πξαγκαηηθή επηπρία». Ζ C. κπήθε ζηε ζπδήηεζε θαη πξφζζεζε: «Κη 

εγψ πεξηκέλσ πψο θαη πψο λα παληξεπηψ θαη λ‟ αγαπήζσ ηνλ άληξα κνπ θαη λα θάλσ 

παηδηά, είλαη σξαίν λ‟ αγαπάο». Απηφ ην „πεξηκέλσ λα παληξεπηψ γηα λα αγαπήζσ‟ 

κνπ είρε θάλεη εληχπσζε. Γελ ήμεξα πψο ήηαλ κηα „αλακνλή‟ γηα λα αγαπήζεηο, δηφηη 

ζην δηθφ κνπ πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν δελ πξνβιέπνληαη „αλακνλέο γηα ζπλαηζζήκαηα‟. 

Δπηθεληξψζεθα, ινηπφλ, αξρηθά ζ‟ απηφ θαη άξρηζα λα θάλσ εξσηήζεηο γηα ηελ αγάπε 

κεηαμχ ησλ θχισλ. Ρψηεζα ηελ F., ε νπνία ήηαλ πξφζθαηα παληξεκέλε, πψο θαη πφηε 

αγάπεζε ηνλ άληξα ηεο θαη κνπ απάληεζε: «Δγψ ηνλ αγάπεζα κεηά ηνλ γάκν, βιέπεηο 

λσξίηεξα δελ ηνλ ήμεξα θαη δε γλψξηδα ηη άλζξσπνο είλαη, αιιά ε αγάπε ήξζε κεηά 
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ην γάκν» H L. πνπ είρε δχν παηδάθηα κπήθε ζηε ζπδήηεζε θαη πξφζζεζε: «Ζ γπλαίθα 

πξέπεη λα αγαπάεη ηνλ άλδξα ηεο θαη ν γάκνο είλαη ζεκαληηθφο γη‟ απηφ». 

Βέβαηα, νη ζπδεηήζεηο ήηαλ ζχληνκεο γηαηί βξηζθφκαζηαλ ζηε γηνξηή ηνπ 

γάκνπ θαη νη θνπέιεο ήζειαλ λα ηξαγνπδήζνπλ θαη είρα απνθαζίζεη κηαο θαη ζα 

ππήξρε θαη ε επνκέλε εκέξα λα επηβεβαηψζσ απηέο ηηο πεπνηζήζεηο αξγφηεξα. 

Αθνινπζνχζα θη εγψ ην ξεχκα, άιινηε ζπκκεηέρνληαο ζην ηξαγνχδη, άιινηε 

θαζηζκέλε λα παξαθνινπζψ, άιινηε αζρνινχκελε κε ηα παηδηά ηα νπνία κε 

ηξηγχξηδαλ θαη άιινηε θάλνληαο παξέα ζηηο γεξαηέο γπλαίθεο, νη νπνίεο 

ηξαγνπδνχζαλ θαζηζηέο. Γελ ζπκκεηείραλ δειαδή ζηνλ ίδην θχθιν κε ηηο λέεο, νη 

νπνίεο ήηαλ φξζηεο θαη ζπλφδεπαλ ηα ηξαγνχδηα, φπσο αλέθεξα παξαπάλσ, κε 

θξνπζηά θαη παιακάθηα. Κάπνηα ζηηγκή, αξγά θάπσο, γηαηί ήδε είρε λπρηψζεη, είδα 

λα έξρνληαη ηα ηαςηά κε ην θαγεηφ. Οη γπλαίθεο ζε κηθξέο νκάδεο καδεχηεθαλ γχξσ 

απφ ηα ηαςηά κε ην παξαδνζηαθφ mensaf (ηξία ζην ζχλνιν) θαη άξρηζαλ λα ηξψλε 

κέζα ζην ζθνηάδη. Κάζηζα θη εγψ θάπνπ, ρσξίο λα μέξσ πνηεο ήηαλ νη ζπλδαηηπκφλεο 

κνπ θαη άξρηζα λα ηξψγσ θη εγψ κε ηα ρέξηα, ςάρλνληαο ην θξέαο κέζα ζην ξχδη, ην 

νπνίν θαη δελ έβξηζθα. Ζ δηαδηθαζία ηεο βξψζεο ηειείσζε γξήγνξα ρσξίο θαλ λα 

θαηαιάβσ ηη ζπκβαίλεη θαη ζηγά ζηγά ν θφζκνο είρε αξρίζεη λα αξαηψλεη, κέρξη πνπ 

άδεηαζε ε ηέληα.  Ζ ηειεηή ηνπ γάκνπ φκσο δελ είρε νινθιεξσζεί. Όπσο κνπ είπαλ ε 

πην ζεκαληηθή κέξα ήηαλ ε επνκέλε, ηελ νπνία πεξίκελα θη εγψ κε αγσλία. 

Γελ είρα πξνιάβεη λα αζρνιεζψ κε ηα φζα ζπλέβεζαλ ζηελ ηέληα ησλ 

αλδξψλ, αιιά είρα ηελ επφκελε κέξα ε νπνία ήηαλ θαη πην ζεκαληηθή. 

Ζ Πέκπηε είρε ηελ ίδηα πξσηλή δηαδηθαζία καγεηξηθήο, θη απηή ηε θνξά 

ξψηεζα ηνπο άλδξεο γηαηί δελ καγεηξεχνπλ νη γπλαίθεο. «Απηή είλαη αλδξηθή δνπιεηά, 

ζην γάκν ην mensaf πξέπεη λα είλαη ηέιεην» κνπ είπε ν Z. «Άζε, απηέο θαιά θάζνληαη 
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εθεί πνπ θάζνληαη» ζπλέρηζε ν M. Έηζη, θαη ηα δχν θχια είραλ ηελ ίδηα γλψκε γηα ην 

καγείξεκα θαηά ηελ δηαδηθαζία ηειεηήο ηνπ γάκνπ: φηη είλαη «αλδξηθή ππφζεζε». 

Ξαθληθά άθνπζα κηα θαζαξία θαη κεξηθά jeep λα έξρνληαη κέζα απ‟ ηε ζθφλε 

ηεο εξήκνπ. Ήηαλ ε έιεπζε ηεο λχθεο, ην fardi φπσο ην νλφκαδαλ. Απηνθίλεηα 

μεθηλνχλ ην πξσί θαη πεγαίλνπλ λα θέξνπλ ηε λχθε απφ ην ρσξηφ ηεο, κηα δηαδηθαζία 

πνπ κπνξεί λα δηαξθέζεη απφ κηα κέρξη θαη κεξηθέο ψξεο, αλάινγα κε ην πφζν καθξηά 

είλαη ην ρσξηφ. Ήξζε, ινηπφλ, ε λχθε θαη πήγε θαηεπζείαλ ζην λέν ηεο ζπίηη θαη ε 

γακήιηα ηειεηή άξρηδε. 

Όηαλ πιεζίαδε ε ψξα ηεο κάδσμεο, πήγα πξψηα ζηελ ηέληα ησλ αλδξψλ. Αλ 

θαη απαγνξεπηηθφ γηα ην γπλαηθείν θχιν λα κπεη ζην ρψξν ησλ αλδξψλ, εγψ σο 

„ληνθηφξα‟ θαη επηζθέπηξηα ήκνπλ εμαίξεζε
59

. Ζ ηέληα αξθεηά κεγαιχηεξε απφ απηή 

ησλ γπλαηθψλ, θηινμελνχζε ζρεδφλ ην δηπιάζην αξηζκφ αλδξψλ απφ ηηο γπλαίθεο. 

Όηαλ ξψηεζα γηαηί, κνπ είπε ν S. φηη ζπλήζσο αληαπνθξίλνληαη φινη νη άλδξεο ζην 

θάιεζκα ελψ νη γπλαίθεο πνιιέο θνξέο εθθξάδνπλ απξνζπκία, δηφηη δε γλσξίδνπλ 

πνιχ θφζκν, θαη ζπκπιήξσζε ν Μ: «Γεληθψο φηαλ θαινχληαη νη άλδξεο ζε ηέηνηνπ 

είδνπο ζπγθεληξψζεηο, δελ αξλνχληαη, πξέπεη λα έρνπλ κηα ζνβαξή δηθαηνινγία γηα λα 

κελ έξζνπλ, είλαη ληξνπή».  Έθαλα ηελ ίδηα εξψηεζε ζηε N. ε νπνία κνπ απάληεζε: 

«Πξάγκαηη νη άλδξεο έρνπλ πεξηζζφηεξεο γλσξηκίεο θαη θίινπο, απηνί πεγαίλνπλ ζε 

γάκνπο θίισλ, αιιά εκείο νη γπλαίθεο πνιιέο θνξέο, αλ δελ είλαη ζπγγελήο, δελ πάκε, 

ηη λα θάλνπκε κέζα ζηνπο μέλνπο;». Ζ Μ. θάπνηα άιιε ζηηγκή δηθαηνιφγεζε ηηο 

γπλαίθεο θάπσο έηζη: «Οη γπλαίθεο πνιιέο θνξέο δελ κπνξνχλε λα πάλε ζην γάκν, 

γηαηί έρνπλ λα θξνληίζνπλ ηα παηδηά θαη ηα κσξά ζην ζπίηη». Δλ πάζε πεξηπηψζεη νη 

θαιεζκέλνη άλδξεο ήηαλ πεξηζζφηεξνη. 
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 Σν γεγνλφο φηη ήκνπλ γπλαίθα κνχ έδηλε ειεπζεξία θηλήζεσλ θαη ζηνπο δχν ρψξνπο. Δάλ ν 

αλζξσπνιφγνο ζηελ παξαπάλσ πεξίπησζε ήηαλ άλδξαο νη ρψξνη ησλ γπλαηθψλ ζα ήηαλ 

απξνζπέιαζηνη γη‟ απηφλ, αθφκε θη αλ ήηαλ επηζθέπηεο-εξεπλεηήο. 
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Κάζηζα ινηπφλ κε ηνπο άλδξεο, θνληά ζηνλ H. θαη ζπδεηνχζακε δηάθνξα. Ο 

S., ν γακπξφο, βξηζθφηαλ καδί κε ηνπο θαιεζκέλνπο θαη πεξηθεξφηαλ, ρσξίο ηίπνηα ην 

ηδηαίηεξν. Αλ δελ γλψξηδε, δειαδή, θάπνηνο φηη παληξεπφηαλ, δελ ζα θαηαιάβαηλε φηη 

είλαη ν γακπξφο. Οη άλδξεο θαζηζκέλνη νθιαδφλ, ν έλαο δίπια ζηνλ άιινλ πάλσ ζηα 

καμηιάξηα, ζπδεηνχζαλ δηάθνξα ζέκαηα ησλ νπνίσλ ην πεξηερφκελν πνίθηιε απφ 

πνιηηηθή θαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζην ρσξηφ, κέρξη πξνβιήκαηα πνπ απαζρνινχζαλ 

άιια ρσξηά ή θνηλφηεηεο. ε θάζε πεξίπησζε φκσο ππήξρε κηα ζνβαξφηεηα ζηηο 

ζπδεηήζεηο. Γχν αληηθξηζηέο κεγάιεο ζεηξέο θαιεζκέλσλ κέζα ζ‟ έλα βαξχ θιίκα, 

ρσξίο νριαγσγία, ρσξίο ηξαγνχδηα θαη θξνπζηά θαη ρσξίο λα δίλεη ηελ εληχπσζε κηαο 

ζχλαμεο ραξάο. Σν γεγνλφο φηη γηλφηαλ γάκνο δελ άιιαδε ηε δηάζεζε θαη θαηά 

ζπλέπεηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αλδξψλ. Δθείλε ηε ζηηγκή νη βεδνπίλνη κε ηνπο 

νπνίνπο πήγαηλα ζηελ έξεκν, ζηηο εμφδνπο, ζην θπλήγη, ζηηο θακεινδξνκίεο θαη 

δηαζθέδαδα, απηνί νη άλδξεο νη νπνίνη πνιιέο θνξέο παηδηάξηδαλ θαη αζηεηεχνληαλ 

φηαλ βξίζθνληαλ ζηελ έξεκν, ήηαλ ζνβαξνί, ζαξξείο θαη γηλφηαλ ζχλνδνο γηα ιήςε 

ζνβαξψλ απνθάζεσλ. ηνλ ελδηάκεζν θελφ ρψξν απφ ηηο δχν ζεηξέο, θάπνηνο 

ζεξβίξηδε θαθέ, κε ραξαθηεξηζηηθφ κπξίθη, πηθξφο θαη ιίγνο, ίζα  ίζα κηα ξνπθεμηά, 

ζε έλα κηθξφ πνηεξάθη
60

. 

Μέζα ζε απηή ηε βαξηά αηκφζθαηξα θαζφκνπλ ζπκκεηέρνληαο ζε ζπδεηήζεηο 

θαη παξαθνινπζψληαο θηλήζεηο. Σα κηθξά αγφξηα ζπκπεξηθέξνληαλ θη απηά ζαλ ηνπο 

κεγάινπο. Κάζνληαλ δίπια ηνπο θαη άθνπγαλ. Κακία παξέθθιηζε ζπκπεξηθνξάο. 

πάληα γηλφηαλ παξαηήξεζε απφ ηνπο άλδξεο πξνο ηα κηθξά αγφξηα γηα ηήξεζε ηεο 

ηάμεο θαη ηεο ζνβαξφηεηαο, δηφηη ηα παηδηά γλψξηδαλ απιά φηη ν ζπγθεθξηκέλνο 

                                                 
60

 Δηδηθφο ηξφπνο ζεξβηξίζκαηνο πνπ ζπλεζίδεηαη θαη ζηηο επίζεκεο ηειεηέο ηνπο Αξαβηθνχ θφζκνπ, 

εηδηθά ζηελ ανπδηθή Αξαβία θαη ηηο ρψξεο ηνπ θφιπνπ. Ο θαιεζκέλνο, αθνχ πηεί ηνλ θαθέ, πξάγκα 

πνπ δειψλεη ηελ απνδνρή ηεο θηινμελίαο ηνπ νηθνδεζπφηε, θνπλάεη ην πνηεξάθη κε κηα ηξεκνπιηαζηή 

θίλεζε ηνπο ρεξηνχ, πνπ δειψλεη ηηο επραξηζηίεο ηνπ ζε απηφλ πνπ ζεξβίξεη θη επίζεο φηη δελ επηζπκεί 

δεχηεξν. Έηζη ην ίδην πνηεξάθη πεξλάεη ζην ρέξη άιινπ θαιεζκέλνπ. 
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ρψξνο δελ επέηξεπε „παηδηαξίζκαηα‟ γηαηί ηα παηδηά απ‟ ηε ζηηγκή πνπ έθηαλαλ ζε 

ειηθία λα δηαθξίλνπλ ηνπο ρψξνπο ησλ θχισλ, δελ ήηαλ πηα παηδηά, αιιά κηθξνί 

κεγάινη, θαη κπνξνχζαλ εχθνια θαη γξήγνξα λα πεξλνχλ απφ ην παηδηθφ δσεξφ 

ηακπεξακέλην ζηε ζνβαξή θαη ψξηκε ζπκπεξηθνξά ηνπ άλδξα αλάινγα κε ην ρψξν 

πνπ βξίζθνληαλ. 

Δίρα αξρίζεη λα βαξηέκαη θαη απνθάζηζα λα πάσ ζηελ ηέληα ησλ γπλαηθψλ, 

φπνπ αληίθξηζα κηα αηκφζθαηξα πην επράξηζηε, αιιά παξάιιεια θνπξαζηηθή. 

Δπηθξαηνχζε έλα ράνο. Οη γπλαίθεο θάζνληαλ θπθιηθά θαη αθαηάζηαηα, έρνληαο ε 

θάζε κηα απφ πέληε έμη παηδηά γχξσ ηεο θάζε ειηθίαο, απφ ηα νπνία άιια έηξεραλ, 

άιια θψλαδαλ θη άιια, επεηδή ήηαλ πνιχ κηθξά, έθιαηγαλ γηαηί πεηλνχζαλ θαη 

αλαγθάδνληαλ νη κεηέξεο λα ηα ζειάζνπλ. ε κία άθξε νη λεαξέο θνπέιεο 

ηξαγνπδνχζαλ θαη παξαηεξνχζεο κηθξέο νκάδεο γπλαηθψλ λα θάζνληαη θαη λα 

ζπδεηνχλ πςειφθσλα. ην ρψξν έπαηδαλ ηα παηδηά, αγφξηα θαη θνξίηζηα. Ήηαλ ε 

κνλαδηθή ζηηγκή φπνπ επηηξεπφηαλ ζηα θνξίηζηα λα παίδνπλ δεκφζηα. Σα αγφξηα πάιη 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ηελ ηέληα ησλ γπλαηθψλ θαη ηνλ γχξσ ρψξν γηα λα παίμνπλ θη απηά, 

δηφηη δελ είραλ ηελ επρέξεηα ζην ρψξν ησλ αλδξψλ φπνπ ηέηνηεο ζπκπεξηθνξέο 

απνδνθηκάδνληαλ. Δπίζεο πνιιά αγφξηα ριεχαδαλ θαη θνξφτδεπαλ ηηο γπλαίθεο, ηηο 

πξνθαινχζαλ γηα λα ηνπο θάλνπλ παξαηήξεζε, γηα λα δείμνπλ ηελ αλππαθνή ηνπο θαη 

ηελ έκθπιή ηνπο θπξηαξρία. Ζ ζπκπεξηθνξά απηή ησλ κηθξψλ αγνξηψλ κε είρε 

εθλεπξίζεη θαη δηεξσηφκνπλ γηαηί δελ επηβάιινπλ νη γπλαίθεο σο κεηέξεο, ζείεο ή 

κεγαιχηεξεο αδειθέο κηα ηάμε, λα θάλνπλ δειαδή παξαηήξεζε ζη‟ αγφξηα λα 

εζπράζνπλ, λα κελ ελνρινχλ θη ελ πάζε πεξηπηψζεη λα ζπκπεξηθέξνληαη σξαία. 

«Πιένλ είλαη άλδξαο ν F. (ήηαλ 10 εηψλ), απηφο ζα βάιεη ηάμε ζηηο αδειθέο ηνπ, 

εκέλα πηα δελ κ‟ αθνχεη»  είπε ε L. Παξελέβεη ε ζεία θαη είπε: «Γηαηί λνκίδεηο φηη 

έξρνληαη θαη παίδνπλ εδψ; Γηαηί μέξνπλ φηη εκείο πηα δελ ηνπο κηιάκε γηαηί 
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κεγάισζαλ» θαη ζπλέρηζε: «Δμ‟ άιινπ ηψξα δελ είλαη ψξα λα αζρνινχκαζηε κε 

απηά, έρνπκε γάκν θη απηφ είλαη ην ζεκαληηθφ». Ζ θνπβέληα είρε γπξίζεη πάιη ζην 

γάκν θαη ζηελ ζπνπδαηφηεηά ηνπ. «Γηαηί;» ξψηεζα απιά θαη κνλνιεθηηθά, «Γηαηί ε 

γπλαίθα γίλεηαη γπλαίθα κε ην γάκν, φηαλ θάλεη παηδηά» είπε ε S., ε νπνία είρε δχν 

παηδάθηα, ην έλα ηξηψλ θαη ην άιιν ελφο έηνπο. «Πξηλ παληξεπηεί ε γπλαίθα, δελ είλαη 

γπλαίθα» πξφζζεζε ε Α., ε νπνία δελ ήηαλ παληξεκέλε αιιά ήηαλ ζε ειηθία γάκνπ 

(ήηνη 17 εηψλ). «Κη αλ δελ είλαη γπλαίθα, ηη είλαη;» ξψηεζα αθειέζηαηα. «Σίπνηα» 

κνπ απάληεζε („mar‟a bidun atfal mis maucud‟ - مرأة ةدون اطفال مش موجود - „γπλαίθα 

ρσξίο παηδηά δελ πθίζηαηαη [σο γπλαίθα]‟). Απηφ ην «ηίπνηα» δελ ην είρα θαηαιάβεη 

θαη πξνζπάζεζα λα εθκαηεχζσ πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο. «Κνίηα λα δεηο, ηη λφεκα 

έρεη λα είζαη γπλαίθα αλ δελ παληξεπηείο λα θάλεηο παηδηά, απιά δελ ππάξρεηο γηα 

θαλέλαλ, γηα ηνλ θφζκν θαη εηδηθά γηα ηνπο άλδξεο» κνπ εμήγεζε ε Α. «Κη αλ δελ 

θάλεηο παηδηά, αλ δελ κπνξείο λα θάλεηο παηδηά, δελ είζαη γπλαίθα;» ξψηεζα. «Μηζή» 

 κνπ απάληεζε. «Κη αλ έρεη πξφβιεκα ν άλδξαο θαη δελ κπνξεί ην δεπγάξη λα (نصف)

θάλεη παηδηά;» ζπλέρηζα. «Γελ είλαη ην ίδην, πάιη ε γπλαίθα έρεη πξφβιεκα» κνπ 

απάληεζε. 

Γηέθξηλα ινηπφλ φηη ηεθλνπνίεζε θαη ζειπθφηεηα ήηαλ έλα θαη ην απηφ. 

Γπλαίθα ήηαλ απηή πνπ είρε παηδηά αξρηθά θαη θαηά ην „ήκηζπ‟ (nusf) ε παληξεκέλε 

αιιά ρσξίο παηδηά.  

Ζ θνπβέληα είρε αξρίζεη λα απνθηά ελδηαθέξνλ θη έθαλα ηελ εμήο αθειή 

εξψηεζε: «Γειαδή ηψξα εγψ πνπ δελ είκαη παληξεκέλε ζε απηή ηελ ειηθία
61

, δελ 

είκαη γπλαίθα θαηά ηελ γλψκε ζαο;». Καη ήξζε ε απάληεζε απφ ηελ F., ε νπνία ήηαλ 

ε δεχηεξε γπλαίθα ηνπ Α., θαη ζηα πέληε ρξφληα γάκνπ είρε ήδε ηξία παηδηά: «Πνχ 
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 Ήκνπλ ήδε 35 εηψλ, πξάγκα αδηαλφεην λα κελ έρσ παηδηά ηφζν γηα ηηο γπλαίθεο φζν θαη γηα ηνπο 

άλδξεο, δηφηη ζηελ ειηθία κνπ νη πεξηζζφηεξνη είραλ 4-5 παηδηά ή θαη κεξηθέο θνξέο θαη εγγφληα. 
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θαίλεηαη ε ζειπθφηεηά ζνπ;
62

» θη εγψ απάληεζα: «Έρσ ηα βηνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά». Καη ζπλέρηζε ε F: «Απηά δελ είλαη αξθεηά». Δπέκελα ζηε 

ζπδήηεζε κε ηνλ αληίινγν: «Ναη, αιιά αθνχ δελ είκαη άλδξαο, είκαη γπλαίθα» θαη 

εθλεπξηζκέλα κνπ απάληεζε πάιη ε F. «Γελ θάλεηο, δελ ρξεζηκεχεηο ζαλ γπλαίθα». 

Με ηνλ ηξφπν απηφ ήζεια λα πξνθαιέζσ ηε ζπδήηεζε, θαη ηα δεδνκέλα ηεο φιεο 

ζπδήηεζεο επηβεβαίσλαλ ηελ Butler, φηη „ην ζψκα είλαη κηα [ηζηνξηθή] ηδέα θαη φρη 

έλα θπζηθφ είδνο‟ (Αζαλαζίνπ, 2006: 382).  

Πήγα ζηελ άιιε άθξε ηεο ηέληαο, εθεί φπνπ ηξαγνπδνχζαλ νη λεαξέο θνπέιεο 

θαη κεηά απφ ηελ φιε ζπδήηεζε είραλ αξρίζεη λα μεδηαιχλνληαη θη άιιεο 

ζπκπεξηθνξέο. Παξαηήξεζα φηη ηξαγνπδνχζαλ κφλν παληξεκέλεο, πξφζθαηα 

παληξεκέλεο θαη θνπέιεο θνληά ζε ειηθία γάκνπ. Ζ πξνζπάζεηα ησλ κηθξψλ 

θνξηηζηψλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην ηξαγνχδη ησλ κεγαιχηεξσλ πξνέβαηλε άθαξπε. Οη 

κεγαιχηεξεο ηηο έδησρλαλ θαη κνλνπσινχζαλ ην δηθαίσκα ηεο ζπκκεηνρήο ζηε ραξά 

ηεο λχθεο. Μνπ έθαλε εληχπσζε ε ζπκπεξηθνξά απηή, γηαηί κέρξη ζηηγκήο έβιεπα ηα 

κηθξά θνξίηζηα λα ζπκκεηέρνπλ ηζφηηκα κε ηηο κεηέξεο ηνπο, ή ελ πάζε πεξηπηψζεη κε 

ηηο κεγαιχηεξεο αδειθέο ηνπο, ηφζν ζηηο δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνχ φζν θαη ζηε θξνληίδα 

ησλ κηθξφηεξσλ αδειθψλ. Δίρα ζπλεζίζεη λα ηηο βιέπσ λα ηηο ρξεζηκνπνηνχλ ζαλ 

κεγάιεο, λα ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ κεγάιεο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη απηή ε 

απφξξηςε θαη ν απνθιεηζκφο απφ ην ηξαγνχδη κνπ είρε θάλεη εληχπσζε. Σα 

θνξηηζάθηα ήζειαλ λα ηξαγνπδήζνπλ, αιιά ηα έδησρλαλ θαη πνιιέο θνξέο έζπξσρλαλ 

απηά πνπ επέκελαλ λα κπνχλε ζηνλ θχθιν. Κάπνηα ζηηγκή ξψηεζα κηα πνπ έδησμε 

δχν κηθξά ηα νπνία είραλ έξζεη κε έλα ηνπκπεξιέθη γηα λα ζπκκεηέρνπλ: «Γηαηί ηα 

δηψρλεηο; Άθεζε ηα θη απηά λα ηξαγνπδήζνπλ, αθνχ γίλεηαη γάκνο θαη ν θφζκνο 

δηαζθεδάδεη». «Αο πάλε λα παίμνπλ, ην ηξαγνχδη δελ είλαη γηα απηέο» κνπ απάληεζε. 
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 Δδψ δελ ρξεζηκνπνηνχλ θάπνηα ιέμε γηα ηε ζειπθφηεηα, απιά ρξεζηκνπνηνχλ ηε ιέμε „γπλαίθα‟. 
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«Μα γηαηί; Ση ην ηδηαίηεξν έρεη ην ηξαγνχδη;» ζπλέρηζα θαη πήξα ηελ εμήο απάληεζε: 

«Όηαλ ηξαγνπδάκε, ζπκκεηέρνπκε ζηε ραξά ηεο λχθεο, ηε βάδνπκε ζηελ νκάδα ησλ 

γπλαηθψλ θαη ησλ κεηέξσλ, ζηελ δηθή καο νκάδα, γηαηί θη εκείο είκαζηε παληξεκέλεο 

γπλαίθεο κε παηδηά, ην πην ζεκαληηθφ πξάγκα ζηε δσή καο». «Ναη, αιιά ππάξρνπλ 

αλάκεζα εδψ θαη θνπέιεο πνπ δελ είλαη παληξεκέλεο» πξφζζεζα εγψ. «Απηέο, φκσο, 

φπνπ λα‟ λαη ζα παληξεπηνχλ, είλαη ζε ειηθία γάκνπ, πην θνληά ζε καο θαη πην θνληά 

ζην λα γίλνπλ γπλαίθεο».  Δγψ επέκελα: «Ναη, αιιά αθήλεηε κφλα ηα θνξίηζηα ζην 

ζπίηη λα θξνληίδνπλ ηα κηθξφηεξα αδέιθηα, ή λα θάλνπλ ηηο δνπιεηέο πνπ θάλνπλ νη 

κεγάιεο». «Δθείλν είλαη άιιν, εθεί πξέπεη λα βνεζνχλ γηα λα καζαίλνπλ θηφιαο φηαλ 

ζα γίλνπλ θη απηέο κεηέξεο, αιιά εδψ ν γάκνο είλαη αιιηψο, πνηνο ζα ζηεξίμεη ηε 

λχθε; Σα κηθξά;» κνπ απάληεζε.  Οκνινγψ φηη κε είρε θπξηεχζεη κηα αίζζεζε αδηθίαο 

πξνο απηά ηα κηθξά θνξίηζηα, ηα νπνία ηα ρξεζηκνπνηνχζαλ θαηά ην δνθνχλ θαη θαηά 

πεξίζηαζε, αιιά απηή ήηαλ ε άπνςή ηνπο πνπ αδίθσο πεξίκελα φηη κπνξνχζα λα 

επεξεάζσ γηα λα ζπκκεηέρνπλ θαη ηα κηθξά. Σα κηθξά θνξίηζηα δελ είραλ κεξίδην ζηε 

ζειπθφηεηα. Ζ δηαδηθαζία πνπ θαζηζηνχζε ηα άηνκα ζειπθά ήηαλ απηή ηνπ γάκνπ 

θαη ελ ζπλερεία απηή ηεο ηεθλνπνίεζεο. Ζ πνιηηηζκηθή κεηάβαζε ησλ θνξηηζηψλ ζηελ 

θαηάζηαζε ηνπ γπλαηθείνπ γίγλεζζαη γηλφηαλ κε ηελ είζνδφ ηνπο ζηελ ηδηφηεηα ηεο 

ζπδχγνπ θαη κεηέξαο. Πξηλ απ‟ απηφ ήηαλ απιά άηνκα, παηδηά πνπ ηξηγπξίδνπλ, 

απνθιεηζκέλα απφ δηάθνξνπο ρψξνπο, γηα ηνλ νπνίν απνθιεηζκφ ζπλαηλνχζαλ θαη ηα 

δχν θχια. Οη ηνπηθέο έκθπιεο πεπνηζήζεηο ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηνπ γπλαηθείνπ 

πξνζδηνξηζκνχ έζεηαλ σο θαηψθιη ηνλ έγγακν βίν. 

Γηα ιίγν πήγα ζηελ ηέληα ησλ αλδξψλ, λα δσ ηη γίλεηαη εθεί. Κακία αιιαγή, ε 

ίδηα βαξηά αηκφζθαηξα. Δίπα ζηνλ Α. φηη ζηελ ηέληα ησλ γπλαηθψλ είρε πνιχ 

θαζαξία θαη κνπ απάληεζε: «νη γπλαίθεο έηζη είλαη, φπνπ βξίζθνληαη ππάξρεη 

θαζαξία, απηέο δελ κπνξνχλ λα είλαη ζνβαξέο, ε ζνβαξφηεηα είλαη αλδξηθφ 
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ραξαθηεξηζηηθφ» θαη πξφζζεζε ν Ζ: «Ση πεξηκέλεηο απ‟ απηέο; Γη‟ απηφ καο δαιίδνπλ 

ζπλέρεηα ην θεθάιη κε ηε γθξίληα ηνπο θαη ηε γιψζζα ηνπο». 

Σα κηθξά αγφξηα δελ πιεζίαδαλ ζηελ ηέληα ησλ αλδξψλ γηα παηρλίδη, γηαηί 

ήηαλ δεδνκέλε ε ζπκπεξηθνξά πνπ ζα έπξεπε λα έρνπλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν. 

Όπνην απνθάζηδε λα εηζέιζεη, ακέζσο έκπαηλε ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ ελήιηθα. Έηζη, 

επέιεγαλ ην ρψξν ησλ γπλαηθψλ πνπ ηνπο έδηλε ειεπζεξία παηγληψδνπο δξάζεο. Σα δε 

θνξίηζηα δελ κπνξνχζαλ λα πεξάζνπλ νχηε θαηά δηάλνηα ην θαηψθιη ηεο ηέληαο ησλ 

αλδξψλ δεδνκέλνπ φηη ήηαλ απαγνξεπηηθή ε είζνδνο, θη αο ήηαλ κηθξά. 

«Οη γπλαίθεο είλαη πην ραξνχκελεο ηψξα πνπ γίλεηαη γάκνο, ελψ εζείο εδψ δελ 

θαίλεηαη λα δηαζθεδάδεηε» άλνημα ζπδήηεζε κε ηνλ Ζ. «Απηέο έρνπλ αγσλία γηα γάκν 

θαη λα θάλνπλ παηδηά θαη είλαη βέβαηα θπζηνινγηθφ, ζέινπλ λα γίλνπλ κεηέξεο, θαη 

γηα καο βέβαηα είλαη σξαίν λα έρνπκε παηδηά, αιιά δελ είλαη θαη ηφζν γηα λα 

ρνξνπεδάκε απφ ηε ραξά καο, έηζη θη αιιηψο θάπνηα ζηηγκή πξέπεη λα γίλεη θη απηφ» 

κνπ απάληεζε. «Γηαηί; Γελ ήζειεο εζχ λα παληξεπηείο;» ξψηεζα πξνζσπηθά ηνλ Ζ. 

«Έηζη πξέπεη λα γίλεη ζηελ θνηλσλία καο, αιιά καο πεξηνξίδεη κέζα ζην ζπίηη 

πεξηζζφηεξν, θη εκείο δελ ην αληέρνπκε απηφ, ζηελ αξρή είλαη θαιά, φηαλ θάλεηο θαη 

παηδί ηνλ πξψην θαηξφ έρεη θέθη, αιιά κεηά απφ ιίγν αξρίδνπκε θαη βαξηφκαζηε πάιη» 

ζπλέρηζε. «Μηιάο γηα φινπο ή γηα ηνλ εαπηφ ζνπ;» ξψηεζα γηα λα είλαη πην μεθάζαξα 

ηα πξάγκαηα. «Οη πεξηζζφηεξνη ζα ζνπ πνπλ ηα ίδηα» κνπ απνθξίζεθε. Κάπνηα 

ζηηγκή βξέζεθα θνληά ζηνλ S., ην γακπξφ πνπ ήηαλ θαη ν θχξηνο πξσηαγσληζηήο ηεο 

βξαδηάο θαη ηνλ ξψηεζα αλ έρεη αγσλία. Μνπ απάληεζε κε έλα θψλεκα θαη κηα 

αληεξψηεζε «Γηαηί;». «Δπεηδή παληξεχεζαη» απάληεζα θαη κνπ απνθξίζεθε ελ 

ζπληνκία: «Απηά ηα ζπλαηζζήκαηα είλαη γηα ηηο γπλαίθεο». Δλψ ζε παιαηφηεξε 

ζπδήηεζε πνπ είρα κε ηνλ Ab.R. κνπ είρε πεη φηη ραηξφηαλ πνπ ζα παληξεπηεί, γηαηί ν 

άλδξαο έρεη αλάγθεο, γεληθψο ε θπξίαξρε αληίιεςε γηα ηνλ γάκν απφ ηελ πιεπξά ησλ 
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αλδξψλ ήηαλ φηη είλαη ην „πξέπεη‟ ηεο δσήο, ηεο θνηλσληθήο δηαδηθαζίαο, θαη ην 

ζπλαίζζεκα ηεο ραξάο δελ δηαπεξλνχζε απηέο ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ „πξέπεη‟. 

Όπσο πεξηθεξφκνπλ απφ ηε κηα ηέληα ζηελ άιιε, δηέθξηλα κηα νκάδα 

γπλαηθψλ λα πεγαίλνπλ ζην ζπίηη ηεο λχθεο ην νπνίν ήηαλ θνληά ζηελ ηέληα ηνπο
63

.  

Αθνινχζεζα θη εγψ ηε νκάδα θαη πήγακε γηα επίζθεςε ζηε λχθε. ην λέν ηεο ζπίηη 

πηα, θαζφηαλ ζην ζαιφλη, ζην θέληξν ηνπ δσκαηίνπ, ζε κηα πνιπζξφλα ζαλ κηα 

κεγάιε θνχθια. Γελ ζεθψζεθε θαζφινπ ηηο επφκελεο δχν ψξεο, θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα 

πνπ ηελ επηζθέπηνληαλ. Φνξνχζε ην άζπξν δπηηθνχ ηχπνπ λπθηθφ θαη 

παξαθνινπζνχζε απηέο πνπ έξρνληαλ γηα επίζθεςε. ην δσκάηην επηθξαηνχζε 

θαζαξία. Κάπνηεο λεαξέο θνπέιεο, άιιεο ληφπαληξεο θη άιιεο ειεχζεξεο αιιά ζε 

ειηθία γάκνπ, ηξαγνπδνχζαλ θαη ρφξεπαλ. Κάπνηεο κεγαιχηεξεο γπλαίθεο πιεζίαδαλ 

ηε λχθε, ηελ ραηξεηνχζαλ θαη έθαλαλ ζχληνκεο θνπβεληνχιεο. Ζ λχθε αλέθθξαζηε 

αληαπνθξηλφηαλ θη απηή κε ζχληνκε αληαπφδνζε. Γελ ζπκκεηείρε νχηε ζηνλ ρνξφ 

νχηε ζην ηξαγνχδη, κνπ έδσζε ηελ εληχπσζε φηη επηδείθλπε ηελ κεηάβαζή ηεο εθείλε 

ηε ζηηγκή ζε κηα άιιε θαηάζηαζε. Καη γη‟ απηή ηε κεηάβαζε νη άιιεο θνπέιεο ηα 

έθαλαλ φια γη‟ απηήλ. Ζ κέξα ήηαλ δηθή ηεο θη φιεο νη θαιεζκέλεο ραίξνληαλ γηα 

ινγαξηαζκφ ηεο. «Μήπσο δελ είλαη επηπρηζκέλε πνπ παληξεχεηαη;» ξψηεζα «Γηφηη 

δελ ηελ βιέπσ νχηε λα γειάεη, νχηε λα ηξαγνπδάεη, νχηε λα δείρλεη φηη ραίξεηαη» 

ζπκπιήξσζα. «Δίλαη δπλαηφλ λα κε ραίξεηαη; ππάξρεη θνπέια λα κε ραίξεηαη φηαλ 

παληξεχεηαη; Απιψο εκείο ηα θάλνπκε γη‟ απηήλ, γηαηί εκείο ηε βάδνπκε ηψξα ζηνλ 

γάκν» κνπ απάληεζε ε C. Απηφ ην «εκείο ηελ βάδνπκε ζηνλ γάκν» δελ ην είρα 

θαηαιάβεη θαη δήηεζα λα κνπ εμεγήζεη πην ιεπηνκεξεηαθά. «Κνίηα, φηαλ παληξεχεηαη 

κηα θνπέια γίλεηαη γπλαίθα θαη κπαίλεη ζε κηα άιιε νκάδα, γίλεηαη δηαθνξεηηθή, 
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 Γεληθά ζηνπο γάκνπο ε ηέληα ησλ γπλαηθψλ ζηήλεηαη πιεζίνλ ηνπ ζπηηηνχ ηεο λχθεο γηα λα ηελ 

επηζθέπηνληαη εχθνια νη θαιεζκέλεο γπλαίθεο. 
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παίξλεη αμία, θη εδψ ζην γάκν εκείο βάδνπκε απηή ηελ θαηλνχξγηα ζηελ νκάδα καο, 

δειαδή ζηελ νκάδα ησλ γπλαηθψλ πνπ ζα γίλνπλ κεηέξεο» κνπ εμήγεζε. «Ναη, αιιά 

ππάξρνπλ αλάκεζά ζαο θαη αλχπαληξεο θνπέιεο» ζπλέρηζα ηελ εξψηεζε θαη ε C. 

παίξλνληαο ιίγν χθνο αλσηεξφηεηαο κνπ απάληεζε: «σζηά, αιιά θη απηέο 

πιεζηάδνπλ ζηελ ειηθία γάκνπ, ζηγά-ζηγά καζαίλνπλ απφ καο πνπ έρνπκε 

πεξηζζφηεξε πείξα». «ηγά ην ζπνπδαίν πξάγκα πνπ ρξεηάδεηαη θαη κεηάδνζε 

εκπεηξίαο» ζθέθηεθα θαη κ‟ έπηαζαλ ηα γέιηα ηα νπνία πξνζπαζνχζα λα θξχςσ αιιά 

επαλήιζα γξήγνξα ζηελ πξαγκαηηθφηεηά θαη ζηελ ηδηφηεηα ηεο αλζξσπνιφγνπ, ε 

νπνία δελ είρε δηθαίσκα λα θξίλεη βάζεη άιισλ πνιηηηζκηθψλ παξαδνρψλ. «Γειαδή ηη 

εμεγείηε ζηηο κέιινπζεο λχθεο» ξψηεζα κηαο θαη είρε αξρίζεη ε θνπβέληα θαη είρε 

δηάζεζε θαη ε C. «Να, πψο είλαη ε δσή κεηά ηνλ γάκν, πψο αγαπάο ηνλ άλδξα ζνπ, 

πψο πξέπεη λα ηνλ αγαπάο θαη λα ηνλ θξνληίδεηο, πψο έξρεηαη δει. ε αγάπε κεηά ην 

γάκν, πψο ζα θξνληίζεηο ηα παηδηά, ηέηνηα πξάγκαηα» κνπ απάληεζε. Γελ κπνξνχζα 

λα ππνζέζσ αλ ζπδεηηφληαλ θαη πην πξνζσπηθά πξάγκαηα, αιιά γεληθψο ε ζρέζε κνπ 

κε ηηο γπλαίθεο δελ ήηαλ ζην επίπεδν πνπ λα κνπ επηηξέπεη λα ζπλερίζσ παξαπέξα γηα 

άιιεο εξσηήζεηο. Έηζη, αξθέζηεθα ζε απηέο ηηο απαληήζεηο. 

Καηά ηελ γλψκε ινηπφλ ησλ γπλαηθψλ, ππήξρε έξσηαο. Οη γπλαίθεο 

αγαπνχζαλ ηνπο άλδξεο ηνπο, αιιά ε αγάπε έβγαηλε ζηελ επηθάλεηα κεηά ην γάκν θαη 

ζηε δηαδηθαζία ηεο ζπκβίσζεο, ζηε δηαδηθαζία ηεο θξνληίδαο πξνο ηνλ άλδξα θαη ηα 

παηδηά. Ζ δσή κηαο παληξεκέλεο ήηαλ „βεβαξεκέλε‟ κε ζπλαίζζεκα, ελψ αληίζεηα, 

απνπζίαδε ην ζπλαίζζεκα γηα έλαλ παληξεκέλν άλδξα. Οη αλχπαληξεο θνπέιεο 

αλέκελαλ λα βηψζνπλ απηφ ην ζπλαίζζεκα, ηελ αγάπε δειαδή πξνο ηνλ ζχδπγφ ηνπο. 

Έηζη, ε αλακνλή απηή γηα κηα κειινληηθή βίσζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηνπ έξσηα έθαλε 

απηή ηελ γακήιηα ηειεηή γεγνλφο ραξάο ηφζν γηα ηε λχθε φζν θαη γηα ηηο λεαξέο ζε 

ειηθία γάκνπ θνπέιεο. Ζ L. είρε άιινλ έλα ρξφλν γηα λα ηειεηψζεη ην ζρνιείν θαη 
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φηαλ ηε ξψηεζα ηη ζέιεη, κνπ απάληεζε: «Θέισ λα παληξεπηψ θαη λα αγαπήζσ ηνλ 

άλδξα κνπ θαη ηα παηδηά κνπ, ηη άιιν, λα κπνξψ θη εγψ λα ζπδεηάσ γηα δηάθνξα 

ζέκαηα θαη λα ιέσ ηελ γλψκε κνπ ζηνλ άλδξα κνπ. Ύζηεξα, σο κηα παληξεκέλε θη 

εγψ, ζα κπνξψ λα ζπδεηάσ πην άλεηα κε ηηο άιιεο γπλαίθεο». ηελ εξψηεζή κνπ 

«Καη πψο μέξεηο φηη ζα αγαπήζεηο ηνλ άλδξα ζνπ;» απάληεζε: «Δγψ ηψξα μέξσ πνηφλ 

ζέισ, μέξσ φηη είλαη θαιφ παηδί, αιιά δελ κπνξψ αθφκε λα δείμσ ηελ αγάπε κνπ, 

απηφ ζα γίλεη κεηά ην γάκν». Έηζη ηα λεαξά θνξίηζηα βξίζθνληαλ ζε αλακνλή 

εμσηεξίθεπζεο ελφο αλψξηκνπ αθφκε ζπλαηζζήκαηνο πνπ πεξίκελε ηνλ έγγακν βίν λα 

γίλεη πξάμε κε ηηο θαζεκεξηλέο δηαδηθαζίεο θαη λα νινθιεξσζεί έηζη ψζηε λα 

σξηκάζεη ηελ λεαξή θνπέια ζε γπλαίθα. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή ινηπφλ απηή κεηάβαζε 

ήηαλ φλεηξν φισλ ησλ γπλαηθψλ ησλ βεδνπίλσλ Zalabieh. 

Σα κηθξά θνξίηζηα πάιη ήηαλ ζην πεξηζψξην ηεο ηειεηνπξγηθήο δηαδηθαζίαο 

ηνπ γάκνπ, καθξηά απ‟ ηε λχθε, ην ηξαγνχδη, ηηο ζπδεηήζεηο. 

Δίρε αξρίζεη λα καδεχεηαη πνιχο θφζκνο ζην ζαιφλη, θη έηζη κηθξέο νκάδεο 

απνρσξνχζαλ γηα λα αθήζνπλ ρψξν ζε λέεο, νη νπνίεο έξρνληαλ αλά ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα απφ ηελ ηέληα θαη ε δηαδηθαζία ζπλερίζηεθε κέρξη αξγά ην βξάδπ. 

Δπέζηξεςα ζηνπο άλδξεο γηα λα δσ αλ ππάξρεη θάπνηα αιιαγή, αιιά 

δηαηεξνχληαλ ε ίδηα βαξηά θαη ζνβαξή αηκφζθαηξα. Κάζηζα θνληά ζηα άηνκα πνπ 

γλψξηδα θαιχηεξα θαη ξψηεζα ηνλ Z. αλ αγαπάεη ηε γπλαίθα ηνπ. «Καιή είλαη, 

θξνληίδεη ηα παηδηά, δελ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα, δελ γθξηληάδεη» κνπ απάληεζε, 

αιιά δελ ήηαλ ε απάληεζε ζηελ εξψηεζε πνπ ηνπ είρα θάλεη, νπφηε επαλέιαβα 

ηνλίδνληαο ηελ εξψηεζε. «Ση έξσηαο θαη αεδίεο, απηά είλαη γηα ηηο γπλαίθεο, απηέο ηα 

ιέλε απηά, εγψ δελ πηζηεχσ ζηνλ έξσηα» κνπ απάληεζε. Γχξηζα ακέζσο ζηνλ 

δηπιαλφ κνπ ηνλ Y. θαη ηνπ είπα: «Δζχ ηη ιεο;». «Δκείο δελ έρνπκε θαηξφ γηα ηέηνηα 

πξάγκαηα, θη επηπιένλ δελ καο ελδηαθέξεη ν έξσηαο, εηδηθά αλ είζαη παληξεκέλνο κε 
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δχν, πψο ζα κνηξάζεηο ηελ αγάπε, ή πξέπεη λα αγαπάο ηελ κηα πεξηζζφηεξν απφ ηελ 

άιιε;» απνθξίζεθε. Καη ηα δχν άηνκα πνπ είρα ξσηήζεη, ήηαλ παληξεκέλα, ν κελ 

πξψηνο κε δχν γπλαίθεο θαη επηά παηδηά, ν δε δεχηεξνο κε κηα θαη ηξία παηδηά. Ζ 

ζπδήηεζε δηαθφπεθε φηαλ ήξζε ην θαγεηφ κέζα ζε κεγάια ηαςηά, ηα νπνία 

ηνπνζεηήζεθαλ ζηνλ ελδηάκεζν ρψξν απφ ηηο αληηθξηζηέο ζεηξέο ησλ αλδξψλ θαη 

μαθληθά είδα λα ζρεκαηίδνληαη νκάδεο ησλ πέληε, έμη αηφκσλ γχξσ απφ απηά θαη λα 

αξρίδνπλ λα ηξψλε. Κάζηζα θη εγψ καδί θαη πξνζπαζνχζα λα απνιαχζσ ην θαγεηφ ην 

νπνίν ηξψγακε κε ηα ρέξηα
64

, αιιά πζηεξνχζα ζηελ ηαρχηεηα. Οη άλδξεο έηξσγαλ 

πνιχ γξήγνξα. ε δηάζηεκα πνπ δελ κνπ άθεζε λα απνιαχζσ ην θαγεηφ 

απνζχξζεθαλ νη νκάδεο, θαη ηα ηαςηά πξνο κεγάιε κνπ έθπιεμε κεηαθέξζεθαλ ζηελ 

ηέληα ησλ γπλαηθψλ. Μφιηο είρα αξρίζεη λα θαηαιαβαίλσ ηη ζπλέβε. Πξψηα έηξσγαλ 

νη άλδξεο θαη φηη απέκελε απ‟ ην θαγεηφ θαη εηδηθφηεξα απφ ην θξέαο, ελ ζπληνκία ηα 

θφθαια, πήγαηλε ζηηο γπλαίθεο νη νπνίεο απνηειείσλαλ ηα ππνιείκκαηα. Ακέζσο ήξζε 

κπξνζηά ζηα κάηηα κνπ ε ζθελή ηνπ θαγεηνχ ηεο πξνεγνχκελεο εκέξαο φπνπ 

έςαρλα λα βξσ ην θξέαο θαη αληί απηνχ έβξηζθα θφθαια ζε έλα ηαςί κηζφ γεκάην κε 

ξχδη. Ήηαλ έλα ζνθ γηα κέλα γηαηί ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ ηα θχια δελ είραλ ίζν 

δηθαίσκα ζην θαγεηφ ζε κηα ηέηνηα ηειεηή. ην ζηελφ νηθνγελεηαθφ θχθιν, φηαλ 

έηξσγε ε νηθνγέλεηα καδί δελ είρα παξαηεξήζεη θάηη ηέηνην αιιά δχν ήηαλ νη πηζαλέο 

εθδνρέο. Ή φηη δελ είρα αληηιεθζεί κέρξη ζηηγκήο θάηη ηέηνην, ή φηη νη πεξηζηάζεηο 

ήηαλ δηαθνξεηηθέο θαη απηφ έκειιε λα μεηπιηρηεί ζηελ πνξεία ηεο επηηφπηαο έξεπλαο. 

Έθαλα αξγφηεξα ηελ ηειεπηαία βφιηα ζηελ ηέληα ησλ γπλαηθψλ θαη θάπνηα 

ζηηγκή δελ άληεμα θαη ξψηεζα ηελ A. γηαηί δελ θηηάρλνληαη θαη γηα ηηο γπλαίθεο 

μερσξηζηά ηαςηά θαη γηαηί πξέπεη λα ηξψλε ηα ππνιείκκαηα ησλ αλδξψλ. «Έηζη είλαη 

                                                 
64

 Δίρα ήδε εκπεδψζεη ηελ ηερληθή ηεο βξψζεο κε ηα ρέξηα ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη δελ 

πζηεξνχζα ζε ηίπνηα απφ ηνπο βεδνπίλνπο) 
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ε θνπιηνχξα καο, ηη λα θάλνπκε;» κνπ απάληεζε. «Καη δελ ζαο ελνριεί; Γελ ζα 

ζέιαηε λα ήηαλ δηαθνξεηηθά;» ξψηεζα μαλά, γηαηί είρα εθλεπξηζηεί κε ην γεγνλφο. 

«Όρη φηη καο αξέζεη, αιιά ηη λα θάλνπκε; Αθνχ έηζη είλαη ηα πξάγκαηα, δελ 

κπνξνχκε λα κηιήζνπκε, δελ κπνξνχκε λα η‟ αιιάμνπκε» απνθξίζεθε. «Άκα ζέιεηε, 

η‟ αιιάδεηε» ζθέθηεθα ζησπεξά θαη γεληθψο είρα εθλεπξηζηεί κε απηήλ ηε 

παζεηηθφηεηα, αιιά επαλήιζα πάιη γξήγνξα ζηε ζπλζήθε ηεο επηηφπηαο έξεπλαο πνπ 

κνπ ππαγφξεπε θάζε θνξά λα κελ πξνζπαζψ λα αιιάμσ ηα κπαιά ησλ άιισλ. Σν 

γεγνλφο φηη ήκνπλ γπλαίθα κνπ έβγαδε σζηφζν ην αίζζεκα ηεο αδηθίαο ζε βάξνο ησλ 

γπλαηθψλ θαη κηα επαλαζηαηηθή δηάζεζε ελαληίνλ ησλ αλδξψλ. 

ε θάζε πεξίπησζε ν γάκνο είρε θηάζεη ζην ηέινο ηνπ θαη ζηγά ζηγά είρε 

αξρίζεη λ‟ αδεηάδεη ε ηέληα ησλ γπλαηθψλ. Οη άλδξεο απνρψξεζαλ πνιχ αξγφηεξα. Αλ 

θαη πεξίκελα θη απηή ηε θνξά ην ηξαγνχδη ησλ αλδξψλ θαη ην ρνξφ ησλ γπλαηθψλ, 

φπσο είρα δεη ζηνλ γάκν ζηελ έξεκν, δελ πξαγκαηνπνηήζεθε γηαηί δελ είραλ θαίλεηαη 

δηάζεζε νη άλδξεο ή ηέινο πάλησλ θάπνηνο απ‟ απηνχο γηα λα ηνπο μεζεθψζεη. 

πλέβαηλε δειαδή φηαλ ήζειαλ νη άλδξεο. 

Παιαηφηεξα νη γάκνη δηαξθνχζαλ ηξεηο-ηέζζεξηο κέξεο, ηψξα δχν είλαη ππέξ 

αξθεηέο θαη ζε ιίγν θαηξφ φπσο κνπ είπαλ νη άλδξεο πιεξνθνξεηέο κνπ, κπνξεί λα 

ηειεηψλνπλ θαη ζε κηα κέξα. Γηα αίηην κνπ πξφβαιαλ ηελ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε πνπ 

θέξεη κηα ηειεηή ηνπ γάκνπ, αιιά εγψ πέξαλ ηνπ θαγεηνχ θαη ηεο ηέληαο, ε νπνία 

άζρεηα αλ ν γάκνο είλαη κηα κέξα ή ηέζζεξηο ζα ζηεζεί, δελ είδα θαλέλα άιιν έμνδν 

πνπ λα επηβαξχλεη γηα ηηο επηπιένλ εκέξεο.  Ζ ηειεηή ηνπ γάκνπ κπνξεί λα είρε ιήμεη, 

αιιά κφιηο ηψξα άξρηδαλ γηα κέλα νη πιεξνθνξίεο γηα ηηο γπλαίθεο απφ ηηο γπλαίθεο. 

Άξρηζα ζηγά ζηγά λα επηζθέπηνκαη ηα ζπίηηα (κάιινλ λα επηδηψθσ λα κε 

πξνζθαινχλ) γηα λα θνπβεληηάδσ κε ηηο γπλαίθεο. Αλ θαη βαξεηή γηα κέλα ε 

αηκφζθαηξα ηνπ ζπηηηνχ δηέθξηλα απφ ηελ πιεπξά ησλ γπλαηθψλ απνθιίλνπζεο 
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ζπλαηζζεκαηηθέο αληαπνθξίζεηο γηα ηε παξνπζία κνπ. Άιιεο κε δέρνληαλ γξήγνξα, 

εχθνια θαη θηιφμελα θαη άιιεο δηζηαθηηθά θαη επηθπιαθηηθά, δηφηη ε ηδηφηεηά κνπ σο 

εξεπλήηξηα πνπ έπξεπε λα έρσ ζπρλέο επαθέο κε ηνπο άλδξεο δελ γηλφηαλ θαηαλνεηή 

απφ ηελ πιεπξά ηνπο. 

Ρσηνχζα δηαθξηηηθά πψο είλαη λα είζαη γπλαίθα, αλ θνξάλε θνζκήκαηα, πην 

αλνηρηφρξσκα ξνχρα θάησ απφ απηά ηα καθξηά, ή νηηδήπνηε άιιν πνπ ζα ηηο 

ραξαθηήξηδε. Όκσο φιεο νη εξσηήζεηο κνπ θαηέιεγαλ ζε απαληήζεηο πνπ είραλ ζρέζε 

κε ηελ ηεθλνπνίεζε: «Tη λα ηα θάλεηο ηα ζηνιίδηα; Σν ζεκαληηθφ είλαη λα γίλεηο 

κεηέξα» ή «Γελ θξαηάο ηνλ άλδξα κε ηέηνηα, φπσο θάλεηε εζείο (απηφ ην ηφληδαλ 

ζπλερψο γηα λα δηαθνξνπνηεζνχλ απφ ηηο Δπξσπαίεο γπλαίθεο ηηο νπνίεο ηηο 

ζεσξνχζαλ αλήζηθεο), αιιά κε νηθνγέλεηα πνπ είλαη επινγεκέλε απφ ην Θεφ» ή 

αθφκε: «Σν παλ είλαη λα αγαπάο ηνλ άλδξα ζνπ θαη ηελ νηθνγέλεηα». 

Έηζη έβιεπα φηη ην ζπλαίζζεκα ηεο επηζπκίαο γηα γάκν θαη ην φλεηξν ηεο 

ηεθλνπνίεζεο ήηαλ πνιχ έληνλν θαη μεθηλνχζε κφιηο ηα θνξίηζηα πιεζίαδαλ ζε 

ειηθία γάκνπ δειαδή πεξίπνπ ζηα 15-16. Έηζη γηα ηηο γπλαίθεο απηά ηα φλεηξα πνπ 

ζηελ νπζία είλαη νη θπζηνινγηθέο πνξείεο ηεο δσήο, ήηαλ θαηά ηε γλψκε ηνπο 

επηζπκίεο πνπ γίλνληαλ πξαγκαηηθφηεηα θη απηφ ηηο ηθαλνπνηνχζε θαη ηηο σξίκαδε 

ζπλαηζζεκαηηθά. Όηη πξαγκαηνπνηνχληαλ δειαδή ηα φλεηξά ηνπο. Κη εγψ απ‟ ηελ 

άιιε ζθεθηφκνπλ φηη εθφζνλ ήηαλ δεδνκέλν θαη αλαπφθεπθην θνηλσληθά λα 

παληξεπηνχλ, γηαηί ήηαλ ηφζν έληνλε ε επηζπκία ε νπνία ζηελ πξψηε ηεο θάζε 

θαηαζθεχαδε ηνλ γάκν θαη ηελ ηεθλνπνίεζε ζαλ θαληαζίσζε.   

Γηα ηνπο άλδξεο ηα πξάγκαηα ήηαλ ηειείσο αληίζεηα. Γεδνκέλνπ φηη ήηαλ 

επηηξεπηφ λα παληξεπηνχλ κέρξη θαη ηέζζεξηο γπλαίθεο, ε επηζπκία γηα γάκν θαη ή 

ηεθλνπνίεζε ήηαλ απνδπλακσκέλε θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο θαη αλχπαξθηε, εηδηθά 

φηαλ ηεξψληαο ηηο Ηζιακηθέο παξαδφζεηο παληξεχνληαλ δεχηεξε ή ηξίηε θνξά. 
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Αθνινπζνχζαλ φκσο θαη απνδέρνληαλ ηηο αλαπφθεπθηεο θνηλσληθέο ζπκβάζεηο, δηφηη 

ζηε ζπλείδεζή ηνπο ππήξρε ε ππνρξέσζε ηεο δεκηνπξγίαο νηθνγέλεηαο, ηελ νπνία 

έπξεπε λα ηεξήζνπλ παξακεξίδνληαο ζπλαηζζεκαηηζκνχο θαη επηζπκίεο πνπ ζα ηνπο 

απνπξνζαλαηφιηδαλ απφ απηφ.  «Δίλαη απαξάδεθην λα ππάξρεη αλχπαληξνο άληξαο 

ζηελ θνηλσλία καο, δελ είλαη σξαίν, ν άλδξαο πξέπεη λα θάλεη νηθνγέλεηα, αιιά απηφ 

δελ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα εξσηεχεηαη θηφιαο ηξειά φπσο νη γπλαίθεο» είπε ν D. 

«Φξνληίδεη ηελ νηθνγέλεηα, αλ έρεη δχν γπλαίθεο θνηηάδεη λα είλαη δίθαηνο θαη ζηηο 

δχν γηα λα είλαη επραξηζηεκέλεο» ζπλέρηζε. Γελ είρα θαηαλνήζεη πιήξσο ην 

«δίθαηνο» θαη δήηεζα απφ ηνλ D. λα κνπ αλαιχζεη ιίγν πεξηζζφηεξν ηη ελλννχζε. 

«Κνίηα, ν άλδξαο ή κάιινλ ν ζχδπγνο πξέπεη λα είλαη θαιφο νηθνγελεηάξρεο, γηα 

παξάδεηγκα φζα θηιά παηάηεο πεγαίλεη ζην έλα ζπίηη ηφζα πξέπεη λα πεγαίλεη θαη ζην 

άιιν, φπσο θξνληίδεη ηα παηδηά ηνπ ελφο ζπηηηνχ λα θξνληίδεη θαη ηα άιια θη φζεο 

θνξέο πεγαίλεη κε ηε κηα γπλαίθα λα πεγαίλεη θαη κε ηελ άιιε θαη λα κελ παξακειεί 

θακία, λα θάλεη θαη ησλ δχν ή ηξηψλ ηηο επηζπκίεο ρσξίο ε κηα λα είλαη εηο βάξνο ηεο 

άιιεο»  κνπ εμήγεζε. 

ε απηά, εηδηθφηεξα ζηελ ηδέα κηαο δεχηεξεο ή ηξίηεο ζπδχγνπ, δελ 

ζπκθσλνχζαλ απφιπηα νη λέεο, δειαδή απηέο πνπ είραλ κέρξη θαη δέθα ρξφληα γάκνπ 

θαηά ηελ πεξίνδν πνπ εθπνλνχζα ηελ έξεπλα πεδίνπ. Γηα ηηο κεγαιχηεξεο ηα 

πξάγκαηα ήηαλ δηαθνξεηηθά, πεξηζζφηεξν αδηακθηζβήηεηα θαη αδηαπξαγκάηεπηα. 

Όηαλ ζπδεηνχζα κε ηηο κεγάιεο ζε ειηθία γπλαίθεο ηνπ ρσξηνχ, απηέο πνπ ήηαλ 

ειηθίαο άλσ ησλ 55-60 θαη είραλ 8, 10 ή θαη 12 παηδηά θαη πεξηζζφηεξα απφ κηα 

ληνπδίλα εγγφληα δηέθξηλα φηη ζηε δηθή ηνπο ηελ επνρή φια ήηαλ απηνλφεηα θαη 

ππνηαγκέλα ζηηο πνιηηηζκηθέο επηηαγέο. Αληίζεηα ηψξα, ππήξραλ ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο κνξθέο δηακαξηπξίαο απφ ηελ πιεπξά ησλ λέσλ γπλαηθψλ, θάηη φκσο 

πνπ δελ ηηο έθεξλε ζε αληηπαξάζεζε κε ηηο κεηέξεο, ηηο πεζεξέο ή ηηο ζείεο. «ηε δηθή 
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κνπ ηελ επνρή, δνχζακε ζηηο ηέληεο, ζηελ έξεκν, ηα πξάγκαηα ήηαλ δηαθνξεηηθά. 

Βφζθακε ηα θαηζίθηα θη φιε κέξα θηηάρλακε ηπξί, βνχηπξν, ζηξψκαηα, δελ είρακε 

ηίπνηα άιιν. Όηαλ ν άλδξαο καο παληξεπφηαλ θαη δεχηεξε ή ηξίηε γπλαίθα, δελ καο 

ελδηέθεξε γηαηί δελ είρακε λα κνηξαζηνχκε ηίπνηα θαη ηα παηδηά καο ήηαλ θαη ησλ δχν 

παηδηά, εμ‟ άιινπ έηζη ήηαλ ε θνπιηνχξα καο» κνπ εμεγνχζε ε F. 70 πηα ρξφλσλ κε 

12 παηδηά θαη εγγφληα κε ηα νπνία έραλε ηνλ αξηζκφ φηαλ ηα κεηξνχζε. Καη ζπλέρηζε: 

«Όηαλ ρηίζηεθε ην ρσξηφ (πξηλ δειαδή 20 ρξφληα) ζηγά-ζηγά αξρίζακε λα αθήλνπκε 

εθείλν ηνλ ηξφπν δσήο, αιιά γηα καο πνπ είρακε ζπλεζίζεη ζηελ έξεκν ήηαλ ιίγν 

δχζθνιν, γηα ηηο λέεο φκσο ήηαλ θαιχηεξα, γη‟ απηφ είραλ θαη άιιεο απαηηήζεηο ζηγά 

ζηγά, θαη θαιά έθαλαλ γηαηί ε δσή ζηε έξεκν ήηαλ ζθιεξή θαη θνπξαζηηθή». 

Ζ δε F., ε λχθε ηεο πξναλαθεξφκελεο, ε νπνία ζπκπεξηιακβαλφηαλ ζηηο λέεο 

γπλαίθεο, κε δχν παηδηά θαη δίδαζθε ζην ζρνιείν ηζηνξία, βαζηά ζξεζθεπφκελε, 

πξφζζεζε: «Σψξα πηα ηειείσζε ε επνρή ηεο εξήκνπ, ηψξα έρνπκε ην ζπίηη καο θαη 

ηνλ άλδξα καο θνληά, έρνπκε ρξφλν λα θαζίζνπκε καδί θαη λα ζπδεηάκε, ηψξα 

ππάξρεη πεξηζζφηεξν αγάπε, ε νηθνγέλεηα είλαη ζεκαληηθή θαη νη άλδξεο πηα δελ 

παληξεχνληαη πνιιέο γπλαίθεο».  Δίρε εμηδαληθεχζεη ηνλ ζεζκφ ηεο νηθνγέλεηαο θαη 

ηνπ γάκνπ θαη έβαδε κηα δηαρσξηζηηθή γξακκή κεηαμχ ηεο επνρήο ηεο εξήκνπ, ηεο 

λνκαδηθήο δειαδή θαη ηεο εδξαίαο ζπλζήθεο.  

Φαίλεηαη ινηπφλ φηη ν γάκνο, κε ηελ έλλνηα ηνπ έγγακνπ βίνπ θαη φ,ηη απηφο 

ζπλεπάγεηαη κέζα ζηελ θαζεκεξηλφηεηα, απνηειεί ην „πεδίν‟ κε ηελ έλλνηα πνπ 

πξνζδίδεη ν Bourdieu (2006), ην ζχζηεκα ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ φπνπ θάζε άηνκν 

θαη θάζε θνηλσληθή νκάδα (άλδξεο/γπλαίθεο/παηδηά) θαηαιακβάλνπλ ζπγθεθξηκέλε 

ζέζε. Σν ζχλνιν ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ πνπ πξαγκαηψλνληαη ζην πεδίν, δειαδή 

ην  habitus ππφ ηε κνξθή λνεηηθψλ θαη ζσκαηηθψλ ζρεκάησλ αληίιεςεο, 

κεηαθέξνληαη θη έμσ απ‟ ην ζπγθεθξηκέλν πεδίν ζε απηφ ηεο επξχηεξεο θνηλφηεηαο. 
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Οη αληηιήςεηο πεξί γάκνπ, κεηξφηεηαο, ζειπθφηεηαο θνξηηζκέλεο ζπλαηζζεκαηηθά 

είλαη ε γελεζηνπξγφο αηηία πξνδηαζέζεσλ πνπ πξνζθηψληαη εκπεηξηθά ζην πιαίζην ηεο 

θνηλσληθήο πξαθηηθήο θαη δηάδξαζεο κεηαμχ ησλ ππνθεηκέλσλ (ησλ παληξεκέλσλ θαη 

αλχπαληξσλ). Βάζεη απηψλ ησλ πξνδηαζέζεσλ δνκνχληαη νη λέεο εκπεηξίεο (εληφο θαη 

εθηφο νηθνγέλεηαο), απηέο ησλ ελ‟ φςε γάκνπ λέσλ θνξηηζηψλ ηα νπνία αλακέλνπλ λα 

βηψζνπλ ην ζπλαίζζεκα ηνπ έξσηα κέζα ζην γάκν. Έηζη πξνζθηάηαη ην αληηθείκελν, 

ε νπζία, νη ηδηφηεηεο θαη ε ινγηθή, δειαδή ν γάκνο, ε κεηξφηεηα, ε ζειπθφηεηα / 

γπλαίθα, ην λφεκα ηεο δσήο θαη νηθεηνπνηνχληαη απφ ηα λεαξά άηνκα. Οη πεπνηζήζεηο 

ησλ αλδξψλ γηα ηα κηθξά αγφξηα θαη ησλ γπλαηθψλ γηα ηα θνξίηζηα. Έηζη, ζε κηα 

ζπλερή δηαδηθαζία ην άηνκν είλαη παξάγσγν θαη παξαγσγφ ηεο θνηλσληθήο 

δηαδηθαζίαο. χκθσλα κε ηνλ Bourdieu ν πνιηηηζκφο είλαη εγγεγξακκέλνο ζην 

habitus, νξίδεη απηφ πνπ νη άλζξσπνη κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ, λα ληψζνπλ θαη λα 

θάλνπλ, αιιά είλαη θνηλσληθά-ηαμηθά δηαθνξνπνηεκέλνο βάζεη ηεο ζέζεο πνπ νη 

άλζξσπνη θαηαιακβάλνπλ ζηνλ θνηλσληθφ ρψξν.  

Ζ παξνπζία κνπ εθεί σο αλχπαληξε θαη ζε πξνρσξεκέλε ειηθία θαηά ηε 

γλψκε ησλ γπλαηθψλ θαη ν ηζρπξηζκφο κνπ φηη ήκνπλ γπλαίθα θαη αο κελ ήκνπλ 

παληξεκέλε, πξνθαινχζε θαη έζεηε ζε ακθηζβήηεζε (εθ κέξνπο κνπ θαηά ηε δηθή 

ηνπο αληίιεςε) ηηο εηζεξρφκελεο πιεξνθνξίεο πεξί ηνπ λα είζαη γπλαίθα ζηνπο 

Zalabieh. Ζ εκκνλή ηνπο φκσο ζηελ έλλνηα ηεο κεηξφηεηαο πνπ ηηο θαζηζηνχζε 

γπλαίθεο, ήηαλ κηα ζηξαηεγηθή απνθπγήο λα δηαπξαγκαηεπηνχλ ηελ ππφζηαζή ηνπο 

κε κέλα θαη θαηά ζπλέπεηα ην γεγνλφο πνπ ζα ακθηζβεηνχζε απηφ πνπ ήηαλ 

θαηαζθεπαζκέλν κέζα ηνπο πνιηηηζκηθά. 

Σν λα είζαη ινηπφλ „γπλαίθα‟ ζηνπο Zalabieh, ζχκθσλα κε ηελ αληίιεςε ησλ 

γπλαηθψλ, πξσηαξρηθά ζήκαηλε λα γίλεηο κεηέξα. Ζ κεηξφηεηα-γνληκφηεηα θαίλεηαη 

λα είλαη πξνυπφζεζε γηα ηνλ έκθπιν απηνπξνζδηνξηζκφ. Ζ έληνλε επηζπκία γηα γάκν 
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θαίλεηαη λα κελ είλαη κηα επηζπκία ζπκβίσζεο κε ην αξζεληθφ αθνχ ν έξσηαο / ε 

αγάπε είλαη αλχπαξθηε πξηλ ην γάκν, αιιά κηα επηζπκία αλαγλψξηζεο σο έκθπινπ 

εαπηνχ ηφζν αηνκηθά φζν θαη απφ ηελ θνηλφηεηα. Σν γεγνλφο φηη ηα κηθξά θνξίηζηα, 

απηά πνπ δελ είλαη ζε ειηθία γάκνπ, απνθιείνληαη απφ ηηο δηάθνξεο ζπδεηήζεηο 

ζρεηηθά κε ηνλ έγγακν βίν θη απφ ηα ηξαγνχδηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο γακήιηαο 

ηειεηήο, κηαο ζηηγκήο ηφζν ζεκαληηθήο θαη θαζνξηζηηθήο γηα ηελ λχθε, ηα θνξηίδεη κε 

κηα δηπιή αλακνλή φπνπ ε πξψηε αγγίδεη ηε κεηάβαζε ζηελ ειηθία γάκνπ, δειαδή ην 

status ηεο „θαηά ην ήκηζπ γπλαίθαο‟ θαη ε δεχηεξε ηνλ έγγακν βίν, ην status ηεο 

„γπλαίθαο / ζειπθφηεηαο‟. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε πνπ βηψλεη ε γπλαίθα κε 

ηελ έλαξμε ηνπ έγγακνπ βίνπ, ε „αγάπε‟ γηα ηνλ άλδξα ηεο (φπσο κνπ κεηέθεξαλ νη 

πιεξνθνξήηξηέο κνπ) πεξλά κέζα απφ ην habitus ζηα λεαξά θνξίηζηα ηα νπνία 

„αλακέλνπλ‟ λα βηψζνπλ ζπλαηζζεκαηηθά θάηη πνπ ζεσξνχλ φηη ζα είλαη δεδνκέλν γηα 

απηέο. Όηη ζα είλαη ην επαθφινπζν ηνπ γάκνπ. 

Γηα ηνπο άλδξεο ε φιε δηαδηθαζία θαίλεηαη λα είλαη θάηη απιφ θαη 

θπζηνινγηθφ, πνπ έρεη επαθφινπζν ηελ αλαπαξαγσγή. Μπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε φηη 

ππάξρνπλ πνιιαπιά θαη πνηθίια habitus. πκπεξηθνξψλ, θηλήζεσλ, ζπλαηζζεκάησλ, 

δηαζέζεσλ, ηδενινγηψλ, πνιηηηθψλ θ.ν.θ. 

Ζ επηκνλή απηή ησλ γπλαηθψλ ζηελ ζειπθφηεηα / κεηξφηεηα θαίλεηαη λα 

ελδπλακψλεη ην έκθπιν εθείλν γπλαηθείν status πάλσ ζην νπνίν νη άλδξεο, ηα 

αξζεληθά δελ κπνξνχλ λα αζθήζνπλ εμνπζία. Οη έκθπιεο ζπληζηψζεο κε ηηο νπνίεο νη 

γπλαίθεο θαηαζθεπάδνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο, δειαδή απηνπξνζδηνξίδνληαη ζε ζρέζε 

κε ηνπο άιινπο θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο, είλαη 

κεραληζκνί πνπ απνδπλακψλνπλ ή αθφκε θαη εμνπδεηεξψλνπλ ηελ αλδξηθή εμνπζία 

θαη δχλακε πνπ αζθείηαη πάλσ ηνπο (Friedl, 1991 θαη 1994). Οη γπλαίθεο Zalabieh, 

εζηηάδνπλ κφλν ζηελ ζειπθφηεηα εθείλε πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ ζπκβνιή ζηελ 
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αλαπαξαγσγή, αθνχ ζε φινπο ηνπο ππφινηπνπο ηνκείο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο 

βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε ππαγσγήο ιφγσ ηεο αλδξηθήο θπξηαξρίαο. Οη άλδξεο απφ 

ηελ άιιε σο ππνθείκελα πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αλαπαξαγσγή, γηαηί είλαη επηηαγή γηα 

ηελ δηαηψληζε ηνπ είδνπο, αθήλνπλ ζηηο γπλαίθεο ηνλ πξσηαγσληζηηθφ θνηλσληθφ 

ξφιν. 

Χζηφζν, ζην πιαίζην ησλ πνιηηηθψλ δηακφξθσζεο ελφο έζλνπο θξάηνπο θαη 

ησλ πνιηηηθψλ δηαθπβέξλεζεο, ην status ησλ γπλαηθψλ ηφζν ζε εζληθφ επίπεδν φζν 

θαη ζην ζηελφηεξν θπιεηηθφ θαη νηθνγελεηαθφ θαζίζηαηαη δηαρεηξίζηκν γηα λα 

εμππεξεηεί ζηξαηεγηθέο ειέγρνπ κέζα ζην νηθνλνκηθν-πνιηηηθφ αληαγσληζκφ ησλ 

θξαηψλ. ηε ινγηθή απηή νη δηακνξθσηηθέο δηαδηθαζίεο ηεο Ηνξδαληθήο πνιηηηθήο γηα 

ελφηεηα σο θξάηνο κεηά ηελ απνηθηνθξαηία θαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο εδαθηθήο 

αθεξαηφηεηαο, θαη νη λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο γηα ηα θχια θαη ηνπο ξφινπο ησλ 

θαίλεηαη λα ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε ησλ ελλνηνινγήζεσλ πεξί γάκνπ, 

κεηξφηεηαο θαη ζειπθφηεηαο ζε θάπνην βαζκφ ζηελ θνηλφηεηα ησλ βεδνπίλσλ 

Zlabieh. 

Ζ πξνζπάζεηα ηεο θπξίαξρεο θξαηηθήο ηδενινγίαο λα δεκηνπξγήζεη θαη λα 

δηαηεξήζεη ηε δηαθνξεηηθφηεηα δηα κέζνπ ηεο κνλαδηθήο παξάδνζεο πνπ δηέζεηε, 

απηή ησλ βεδνπίλσλ, θαίλεηαη λα επεξέαζε θαη ηηο ζπγθεθξηκέλεο γπλαίθεο, 

απνθιείνληαο απηέο ζην ρψξν ηεο εξήκνπ καθξηά απφ εχθνιεο θαη γξήγνξεο 

πξνζβάζεηο ζε άιινπο ρψξνπο θαη άιιεο εκπεηξίεο. Παξ φιε ηελ πξνζπάζεηα 

απαγφξεπζήο ηνπ, ε αλνρή θαη απνδνρή εθ κέξνπο ηνπ θξάηνπο, ηεο άζθεζεο ηνπ 

Δζηκηθνχ Γηθαίνπ, απηφκαηα θαηεγνξηνπνίεζε ηηο γπλαίθεο βεδνπίλεο. Δλψ ν αζηηθφο 

θψδηθαο ηηο θαζηζηνχζε ίζεο κε ηνπο άλδξεο γηα ηα δηθαηψκαηά ηνπο σο πνιίηεο, ην 

νηθνγελεηαθφ δίθαην κε ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηηο ππνρξεψζεηο γηα ηα θχια ηηο 
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θαζηζηνχζε άληζεο
65

, πξνζηίζεηαη θαη ην Δζηκηθφ Γίθαην πνπ ηηο πξνζδίδεη έλα 

επηπιένλ status απηφ ηεο „βεδνπίλαο‟. Υσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη απνθηά 

δηαθνξεηηθή ππφζηαζε θαη νληφηεηα σο βεδνπίλα ηφζν κέζα ζηελ θξαηηθή ηδενινγία 

φζν θαη κέζα ζηελ θνηλφηεηα. Παξακέλνληαο, φκσο, φια ζηνπο αμηαθνχο θψδηθέο 

ππφ αλδξηθφ πξφζεκν θαη ππφ ηε δηαρείξηζε ησλ „αλδξψλ‟ ηφζν ηεο θξαηηθήο εγεζίαο 

φζν θαη ησλ αλδξψλ ηεο θπιήο, ηελ πεξηνξίδνπλ ρσξηθά (ζηελ έξεκν, ή ζηα ρσξηά 

γχξσ απφ απηή) θαη ζπλαηζζεκαηηθά ζην ξφιν ηεο παξάδνζεο θαη ηεο  κεηξφηεηαο. 

    

   2. Καηαλαισηηθή ζειπθόηεηα θαη ε αθαλήο κάρε γηα ηελ δεύηεξε ζύδπγν 

Σα δχν θχια ινηπφλ εθθέξνπλ δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο γηα ην γάκν θαη ηελ νηθνγέλεηα. 

Γηα ηνλ άλδξα είλαη „ζπκβηβαζκφο‟ ζηελ θνηλσληθή δηαδηθαζία, γηα ηε γπλαίθα, ε 

„επηζπκία‟, ην φλεηξν πνπ γίλεηαη πξαγκαηηθφηεηα. Ό άλδξαο ζα ππνκείλεη ηα 

νπνηαδήπνηε πξνβιήκαηα γηα λα απνδείμεη φηη είλαη θαιφο νηθνγελεηάξρεο, ε γπλαίθα 

ζα δειψλεη εξσηεπκέλε κε ηνλ ζχδπγν ηεο, ζα ηνλ αγαπάεη, ζα ηνλ θξνληίδεη θαη ζα 

ηνλ πεξηκέλεη λα γπξίζεη απφ ηελ έξεκν, ή απφ ηελ νπνηαδήπνηε δνπιεηά θάλεη, ζα 

θξνληίδεη ηα παηδηά, θη απηφ ζα θάλεη ηνλ έγγακν βίν επράξηζην. Γηαθξίλεηαη σζηφζν 

κηα ζπλερήο αλεζπρία απφ ηελ πιεπξά ησλ γπλαηθψλ. Απηή ηεο δεχηεξεο ή ηξίηεο  

ζπδχγνπ.  

Ζ L. ήηαλ πέληε ρξφληα παληξεκέλε θαη είρε ηξία παηδηά. Ο H., ν ζχδπγφο ηεο, 

είρε απνθαζίζεη λα μαλαπαληξεπηεί θαη ε L. ήηαλ πξνβιεκαηηζκέλε θαη 

ζηελαρσξεκέλε. «Με πξνβιεκαηίδεη πνπ ν Ζ. ζέιεη λα πάξεη θη άιιε, γηαηί δελ ηνπ 

                                                 
65

 Γηα παξάδεηγκα, νη γπλαίθεο δελ κπνξνχλ λα έρνπλ μερσξηζηφ δηαβαηήξην παξά κφλν ζπκπεξη-

ιακβαλνκέλσλ θαη ησλ παηδηψλ θαη θαηφπηλ ηεο ζπγθαηάζεζεο ηνπ ζπδχγνπ. Δπίζεο κε ην γάκν ε 

γπλαίθα πεξλάεη απφ ην βηβιηάξην ηνπ παηέξα ζην βηβιηάξην ηνπ ζπδχγνπ (daftar la-aila /family book), 

αιιά ζε πεξίπησζε δηαδπγίνπ ή εγθαηάιεηςεο απφ ηνλ ζχδπγν δε λνκηκνπνηείηαη λα βγάιεη δηθφ ηεο. 

Απηφ ηελ θαζηζηά ππνηειή, γηαηί ρσξίο βηβιηάξην δελ έρεη δηθαίσκα εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη, δελ 

κπνξεί λα θάλεη εγγξαθή ησλ παηδηψλ ζην ζρνιείν, ζην παλεπηζηήκην. Δπίζεο δελ κπνξεί λα θάλεη 

αίηεζε γηα ηα παηδηά ηεο γηα πξφζιεςε ζε δεκφζηα ππεξεζία θη επηπιένλ κφλν ν άλδξαο κπνξεί λα 

δειψζεη ηα παηδηά ζηελ πεξηνρή πνπ ζέιεη.   
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θηάλσ εγψ;» έιεγε ζπλέρεηα παξαπνλεκέλε, «Γελ κνπ αξέζεη απηφ» πξφζζεζε. «Καη 

γηαηί δελ ηνπ ην ιεο;» πξνζπάζεζα λα δψζσ ηδέα ζηελ L. ε νπνία απάληεζε ζην 

απηνλφεην ην νπνίν δελ θαηαιάβαηλα: «Mα γίλνληαη απηά ηα πξάγκαηα εδψ; Πνηα 

ηνικάεη λα πεη θάηη ηέηνην ζηνλ άλδξα ηεο;»  H C. ήηαλ ζηελ ίδηα θαηάζηαζε, αιιά ν 

άλδξαο ηεο κφιηο είρε παληξεπηεί ηελ δεχηεξε ηνπ γπλαίθα θαη ε C. είρε κηα 

αβεβαηφηεηα γηα ην αίηην απηήο ηεο απφθαζεο. «Γελ μέξσ γηαηί παληξεχηεθε ηελ F. 

αιιά δχν πεξηπηψζεηο ππάξρνπλ. Ή δελ είλαη επραξηζηεκέλνο απφ κέλα, ή κε έρεη 

βαξεζεί θαη ζέιεη άιιε» κνπ είπε. Απηή ήηαλ ε θχξηα αλεζπρία πνιιψλ λέσλ 

γπλαηθψλ, ησλ νπνίσλ νη άλδξεο απνθάζηδαλ λα μαλαπαληξεπηνχλ. «Κάλσ ηα πάληα 

γηα λα ηνλ επραξηζηήζσ θαη ηνλ αγαπάσ, αιιά απηφο ηψξα ζέιεη θη άιιε γπλαίθα 

ιέεη» κνπ αλέθεξε ε M., ε νπνία ήηαλ δαζθάια ζην ζρνιείν. «Γνπιεχσ θη έρσ θαη 

κηζζφ, αιιά απηά δελ ηα ζθέθηεηαη» πξφζζεζε. Δίραλ αλαζθάιεηα αλ ηηο έρνπλ 

βαξεζεί, αλ δελ είλαη θαιέο ζχδπγνη, αλ έρνπλ θάλεη θάηη γηα ην νπνίν δπζαξεζηήζεθε 

ν ζχδπγνο, θαη πνηέ δελ θάλεθε λα είραλ κηα ζπγθεθξηκέλε απάληεζε ζηα εξσηήκαηά 

ηνπο. Απφ ηελ άιιε, φζεο θνξέο ξψηεζα ηνπο άλδξεο νη νπνίνη είραλ απνθαζίζεη λα 

μαλαπαληξεπηνχλ ή είραλ ήδε δχν ζπδχγνπο, κνπ έδηλαλ ηελ ίδηα απάληεζε: «Αθνχ 

ην ιέεη ε θνπιηνχξα καο (our Bedouin culture)
66

, αθνχ καο ην επηηξέπεη». Αιιά απηή 

δελ ήηαλ κηα απάληεζε πνπ έβξηζθε ζχκθσλεο ηηο γπλαίθεο. Ρσηνχζα ζπλερψο: 

«Γηαηί ζέιεηο λα πάξεηο θαη δεχηεξε; Γελ είζαη επραξηζηεκέλνο απφ ηελ A.;» ή 

«Βαξέζεθεο θαη ζέιεηο αιιαγή;». Κάζε θνξά πνπ έιεγα ζηνπο άλδξεο φηη νη γπλαίθεο 

πηζηεχνπλ φηη γίλνληαη βαξεηέο θαη αλεπηζχκεηεο κεηά απφ θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα 

ή αθφκε φηη δελ εθπιεξψλνπλ ηηο νηθνγελεηαθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαηαιιήισο, νη 

άλδξεο είραλ άιιε άπνςε. «Απηέο είλαη ζαριακάξεο ησλ γπλαηθψλ, απηέο ηα 

πηζηεχνπλ απηά, αιιά ηα πξάγκαηα δελ είλαη έηζη» έιεγαλ. Καη ηφηε αληαπαληνχζα θη 
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εγψ: «Σφηε θη εζείο λα κελ μαλαπαληξεχεζηε» αιιά απηή κνπ ε άπνςε δελ ηνπο 

ηθαλνπνηνχζε. «Απηά δελ γίλνληαη, φηαλ ζέινπκε λα πάξνπκε θαη δεχηεξε, αθφκε θαη 

ηξίηε γπλαίθα, δελ ζα ξσηήζνπκε θαλέλαλ, αθνχ έηζη γηλφηαλ απφ ηνλ θαηξφ πνπ 

ππάξρνπλ νη βεδνπίλνη, ηψξα ζα αιιάμνπλ ηα έζηκα; Δμ άιινπ ην ιέεη θαη ην Κνξάλη» 

έιεγαλ.  

Κάπνηα κέξα κε πήγε ν S. ζην ζπίηη ηνπ γηα λα γλσξίζσ ηελ δεχηεξή ηνπ 

γπλαίθα. Γελ είρα θαηαιάβεη αθξηβψο ην γηαηί, αιιά ππέζεζα φηη ήζειε λα κνπ δείμεη 

ην θαηλνχξγην ηνπ ζπίηη. Ήηαλ ιίγνο θαηξφο πνπ είρε παληξεπηεί θαη είρε θηηάμεη πην 

κνληέξλν ζπίηη. Μπήθε ινηπφλ ν S απφ ηελ πφξηα ηεο θνπδίλαο θαη κνπ άλνημε ηελ 

πφξηα ηνπ ζαινληνχ γηα λα κπσ κέζα
67

. Σε κηα ψξα πεξίπνπ πνπ παξέκεηλα ζην ζπίηη, 

κνπ έθαλε παξέα ε λέα ηνπ ζχδπγνο, ε S. ε νπνία ήηαλ ηξηζεπηπρηζκέλε πνπ είρε γίλεη 

ε δεχηεξε γπλαίθα ηνπ S. Δθείλε ηε ζηηγκή είρα κπεξδεπηεί ιηγάθη, ηειηθά 

απνδέρνληαλ ή φρη κηα επηπιένλ ζχδπγν θαη πψο ήηαλ νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 

γπλαηθψλ; Οπφηε ξψηεζα ηελ S. κηαο θαη ήηαλ επηπρηζκέλε: «Γελ ζε ελνριεί πνπ έρεη 

ν S. θαη άιιε ζχδπγν θαη παηδηά;». Κη εθείλε κνπ απάληεζε: «Όρη, αθνχ είκαη ε 

δεχηεξε, ζα κε ελνρινχζε αλ ήκνπλ ε πξψηε, αιιά ηψξα αηζζάλνκαη θαιά». Δίρε 

αξρίζεη λα μεθαζαξίδεη ζηγά ζηγά ην ηνπίν. «Γειαδή, αλ απνθαζίζεη λα πάξεη ηξίηε 

γπλαίθα, ζα ζε ελνριήζεη;» ξψηεζα θαη ε S. θάπσο πξνβιεκαηηζκέλε κνπ 

απνθξίζεθε: «Γελ ζα ήζεια λα ην ζθεθηψ, δελ κνπ αξέζεη θαζφινπ ε ηδέα φηη ζα 

ππάξμεη θάπνηα κεηά απφ κέλα, ζέισ λα είλαη επραξηζηεκέλνο θαη λα κε αγαπάεη, 

ψζηε λα κελ πάξεη άιιε». «Ναη, αιιά εζχ έγηλεο δεχηεξε» πξφζζεζα. «Γεληθά φιεο 

νη γπλαίθεο ζθέθηνληαη ην ίδην, δελ καο πεηξάδεη λα είκαζηε ε επφκελε ζχδπγνο ή ε 

ηειεπηαία αιιά καο πεηξάδεη λα είκαζηε ε πξνεγνχκελε, γηαηί απηφ ζεκαίλεη φηη 

βαξέζεθε, φηη δελ καο αγαπάεη ν άλδξαο πηα ή φηη ζέιεη θαη πην λέα, γηαηί φπσο 

                                                 
67

 γηα ηε ζρέζε ησλ ρψξσλ θαη ησλ ππνθεηκέλσλ αλαθέξνκαη παξαθάησ). 



221 

 

θαηαιαβαίλεηο νη γπλαίθεο πνπ θάλνπλ θαη πνιιά παηδηά δελ είλαη ην ίδην κε ηηο λέεο» 

κνπ απάληεζε. 

Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ην πξφβιεκα δελ επηθεληξσλφηαλ ζην αλ κνηξάδνληαλ 

ηνλ ίδην άλδξα δχν ή ηξεηο γπλαίθεο, αιιά ζε πηα ζεηξά θαηάηαμεο βξίζθνληαλ θαη 

επηπιένλ εηίζεην θαη ν παξάγνληαο ηεο ειηθίαο. Αληηδξνχζαλ νη κεγαιχηεξεο γηα ηηο 

λεφηεξεο ζε ειηθία, αληηδξνχζαλ νη πξνεγνχκελεο γηα ηηο κεηέπεηηα, αιιά θαη νη 

δεχηεξεο ή ηξίηεο γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχζαλ νη πξνεγνχκελεο. Έηζη, 

άξρηδαλ νη αθαλείο γηα ηνπο ηξίηνπο κάρεο κεηαμχ ηνπ δεπγαξηνχ, νη νπνίεο είραλ 

θεληξηθφ πξφζσπν ηελ άιιε ή ηηο άιιεο ζπδχγνπο, είηε ήηαλ πξνεγνχκελε/εο είηε 

κεηαγελέζηεξε/εο. Απηφ δελ ήηαλ θάηη πνπ εθθξαδφηαλ κε ιφγηα επηθξηηηθά ζηνπο 

άλδξεο θαηά ησλ άιισλ γπλαηθψλ, ή κε άκεζε αληηπαξάζεζε γπλαίθα πξνο γπλαίθα. 

Ήηαλ πξαθηηθέο πνπ ζηφρεπαλ ζε κηα πξνζπάζεηα κνλνπψιεζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο 

θαη ηεο θξνληίδαο ηνπ άλδξα ζπδχγνπ θαη παηέξα.  

Ζ πξψηε πίεζε πνπ αζθνχληαλ ζηνπο άλδξεο ήηαλ ε ππνρξέσζε νηθνδφκεζεο, 

ή αγνξάο θαηλνχξγηνπ ζπηηηνχ. «Σψξα δελ είλαη εχθνιν λα πάξεηο δεχηεξε γπλαίθα, 

πφζν κάιινλ θαη ηξίηε. Σψξα πηα ε θαζεκηά ζέιεη ην δηθφ ηεο ζπίηη, ην δηθφ ηεο 

ρψξν, δελ είλαη φπσο παιηά πνπ δνχζαλ φιεο νη γπλαίθεο καδί θάησ απφ ηνλ ίδην 

ρψξν. Κη απηφ καο πξνβιεκαηίδεη γηαηί ηα έμνδα είλαη πνιιά» κνπ είπε ν M., ν 

νπνίνο πξνβιεκαηηδφηαλ αθφκε θαη γηα ηνλ πξψην γάκν ιφγσ νηθνλνκηθήο 

επηβάξπλζεο. Ο Α. θάπνηα άιιε ζηηγκή, ν νπνίνο ήηαλ παληξεκέλνο θαη είρε δχν 

παηδάθηα, κνπ εθκπζηεξεχηεθε φηη, παξ‟ φιν πνπ ε γπλαίθα ηνπ ζέιεη θη άιιν παηδί, 

απηφο απνθεχγεη, γηαηί «ε δσή ηψξα πηα έρεη αιιάμεη, θη αθφκε θαη ηα παηδηά έρνπλ 

απαηηήζεηο. Ύζηεξα, νη λέεο γπλαίθεο, ζέινπλ θξεβαηνθάκαξα, ληνπιάπεο, 

πιπληήξηα, θνπδίλεο, θη απηά φια θνζηίδνπλ πνιχ, θαληάζνπ λα έρεηο θαη δχν ζπίηηα 
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λα θξνληίδεηο» ζπλέρηζε.  Καη πξφζζεζε: «Όιν ζέινπλ θαη ζέινπλ πηα, φ,ηη βιέπνπλ 

θαη φρη κφλν απηφ, πξέπεη λα είλαη θαη θαιχηεξα απ‟ απηά πνπ έρεη ε πξψηε γπλαίθα».  

Άξα παξ‟ φιν πνπ νη κεηαγελέζηεξεο ζχδπγνη δελ αηζζάλνληαλ φηη 

απεηινχληαλ απ‟ ηελ πξψηε ή ηελ πξνεγνχκελε ζχδπγν θαη θαηά ηα ιεγφκελά ηνπο 

δελ αηζζάλνληαλ αλαζθάιεηα, πίεδαλ κ‟ απηφλ ηνλ αληαγσληζηηθφ θαηαλαισηηζκφ 

ηνπο άλδξεο, νη νπνίνη είραλ απνθαζίζεη λα ζπληεξνχλ δχν ζπίηηα. 

Βξηζθφκνπλ έλα πξσηλφ ζηελ απιή ηνπ γεηηνληθνχ ζπηηηνχ θαη παξαηεξνχζα 

ηελ θακήια πνπ ζήιαδε ην κηθξφ ηεο, φηαλ κε θάιεζε ε Σ. γηα ηζάη. Ήηαλ επθαηξία λα 

δηαζηαπξψζσ απηά πνπ έιεγαλ νη άλδξεο.  Καηά θαιή κνπ ηχρε ε Σ. ήηαλ ε δεχηεξε 

γπλαίθα ηνπ ΜΑ. θη έηζη κνπ δφζεθε ε επθαηξία λα αλνίμσ ηε ζπδήηεζε κεηά απφ έλα 

ρξνληθφ δηάζηεκα δέθα ιεπηψλ κε ηζάη θαη ζπδήηεζε πεξί αλέκσλ θαη πδάησλ. «H 

θξεβαηνθάκαξά ζνπ είλαη πην σξαία απφ ηεο L.» άξρηζα ηε ζπδήηεζε (ε L. ήηαλ ε 

πξψηε γπλαίθα ηνπ Α.), θαη ε θνπβέληα πήγε γξήγνξα εθεί πνπ θαληαδφκνπλ. «Απηφ 

έιεηπε λα είλαη ίδηα. Πξψηνλ, αθνχ απνθάζηζε ν Α. λα κε πάξεη σο δεχηεξε γπλαίθα, 

πξέπεη λα έρσ θαιχηεξα πξάγκαηα, λα δείμσ ηελ αμία κνπ, φηη είκαη θαιχηεξε απφ 

απηήλ. Απηή, φ,ηη πήξε, ηα πήξε ζηνλ θαηξφ ηεο, θηάλεη, ηψξα είλαη δηθή κνπ ζεηξά, 

πξέπεη λα μνδεχεη γηα κέλα πεξηζζφηεξα θαη γηα ηα παηδηά» κνπ είπε. Ζ ζπδήηεζε 

απνθηνχζε ελδηαθέξνλ θη εγψ φιν θαη έξηρλα ιάδη ζηε θσηηά. «Ναη, αιιά έρεη θαη η‟ 

άιια παηδηά λα θξνληίζεη, ηη λα ηα θάλεη απηά;» πξφζζεζα. Καη ε Σ. απνδερφκελε έλα 

δεδνκέλν, κνπ είπε: «Δληάμεη ηα παηδηά ηνπ είλαη παηδηά θαη είλαη ακαξηία απφ ην ζεφ 

λα κελ ηα θξνληίδεη ν παηέξαο ηνπο, θη αξγφηεξα θαη ηα δηθά κνπ παηδηά ζα 

αηζζάλνληαη αδέιθηα κε εθείλα, αιιά εγψ κηιάσ γηα ηελ L., δελ ζέισ λα πεγαίλεη 

εθεί, αιιά βέβαηα δελ κπνξψ λα ηνπ ην πσ». Γηεξσηψκνπλ κε πνηνπο ηξφπνπο νη 

γπλαίθεο πεηχραηλαλ ηνλ ζθνπφ ηνπο, αιιά γξήγνξα ήξζαλ νη απαληήζεηο ζε απηά ηα 

εξσηήκαηα, εθ‟ φζνλ έκελα καδί κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ Z. θαη ηελ δεχηεξή ηνπ 
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γπλαίθα ηε F. Κάζε θνξά πνπ ε πξψηε ζχδπγνο ηνπ Ε. ηνχ έζηειλε είδεζε φηη ζέιεη 

λα ηνλ δεη, ε F. φιν θαη επηλννχζε θάηη γηα λα ηνλ εκπνδίζεη. Πφηε έπξεπε λα πάλε ηα 

παηδηά ζην γηαηξφ, πφηε έπξεπε λα ηελ πάεη ζηνπο γνλείο ηεο νη νπνίνη έκελαλ ζε 

θάπνην άιιν ρσξηφ (φπνπ κπνξνχζε λα πάεη θαη κφλε ηεο βέβαηα), πφηε ήζειε λα 

πάλε γηα ςψληα ζηελ πφιε, θαη πφηε ηελ έπηαλε θξίζε θαη θιάκαηα φηη δελ λνηάδεηαη 

γη‟ απηήλ. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ν Z. ππνρσξνχζε γηαηί δελ άληερε ηε γθξίληα ηεο 

θαη έβγαηλε ληθήηξηα απφ ηε κάρε. Ζ L. απφ ηελ άιιε, θη απηή πίεδε κε ηνλ δηθφ ηεο 

ηξφπν. Πνιιέο θνξέο έβαδε εκέλα λα ηνπ πσ φηη ε ηνπαιέηα ήζειε θηηάμηκν (θαη 

πξάγκαηη ην ζπίηη ηεο L. ήηαλ ζε πνιχ ππνδεέζηεξε θαηάζηαζε θη εγψ ηεο έδηλα δίθην 

ζε απηφ ην ζεκείν), θη φηη έπξεπε λα πάεη ν Z. ζην ζρνιείν λα ξσηήζεη πψο πάεη ε 

πξφνδνο ησλ παηδηψλ. Ο Ε. πηεδφηαλ γεληθψο θαη απφ ηηο δχν. «Γηαηί δελ θηηάρλεηο 

ηελ ηνπαιέηα ηεο L.;» ηνπ έιεγα θαη κνπ απαληνχζε φηη δελ έρεη ρξήκαηα. Δγψ φκσο 

έβιεπα φηη είρε ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα επηδηνξζψζεη ην ζπίηη ηεο, απιά δελ 

ήζειε, πξψηνλ, γηαηί δελ ελδηαθεξφηαλ πηα γηα ηελ L. θαη, δεχηεξνλ, γηαηί ζα άξρηδε 

πάιη ηηο πζηεξίεο ε F. Όηαλ δε ηνλ ξψηεζα, αλ ηηο αγαπά, κνπ απάληεζε κνλνιεθηηθά: 

«αριακάξεο». 

Μεηά απφ ιίγν θαηξφ είδα φηη ε L. ήηαλ έγθπνο. Κπνθνξνχζε ζην έθην παηδί, 

ελψ ν Ε. ήηαλ ήδε ηξία ρξφληα κε ηελ F. θαη είρε θαη δχν παηδηά. Όηαλ ηνλ ξψηεζα 

πψο θαη είλαη έγθπνο ε L. κνπ δηθαηνινγήζεθε σο εμήο: «Ση λα θάλσ, δελ κπνξνχζα 

λα αξλεζψ ζηελ L. λα θάλεη θη άιιν παηδί, βιέπεηο είκαη ππνρξεσκέλνο λα πάσ καδί 

ηεο, ην παηδί είλαη δηθαίσκά ηεο». Μπνξεί γηα ην γεγνλφο λα έβγαδε αθξνχο ε F. αιιά 

δελ κπνξνχζε πηα λα θάλεη ηίπνηα. Αιιά είκαη ζίγνπξε φηη πάιη ζα έβξηζθε έλαλ 

ηξφπν γηα λα απνκαθξχλεη ηνλ Ε. απφ ηελ L.  

Όηαλ γελλήζεθε ην κσξφ, πήγα λα ζπγραξψ ηελ L. ε νπνία κε 

ρξεζηκνπνηνχζε σο αγγειηνθφξν γηα λα κεηαθέξσ ηηο επηζπκίεο-απαηηήζεηο ηεο ζηνλ 
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Ε. Γηα εθείλε ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή εγψ ήκνπλ ην πην αλψδπλν θαη ζίγνπξν 

κέζν κεηαθνξάο ησλ επηζπκηψλ ηεο, έλα ππνθείκελν πνπ δελ ζα κπνξνχζε λα κπεη 

ζηε δηαδηθαζία θξηηηθήο ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο ηεο θαη αληηιφγνπ πάλσ ζηηο απνθάζεηο 

θαη πξάμεηο ηεο. Μνπ είπε λα κεηαθέξσ ζηνλ Ε. φηη ζα κεηαθνκίζεη κε ην κσξφ ζην 

δηπιαλφ δσκάηην, ήηνη ην ζαιφλη
68

, γηαηί δελ κπνξνχζε λα κέλεη ζε έλα δσκάηην 

εθείλε, ην λενγέλλεην θαη ηα πέληε παηδηά. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζηεξνχζε απφ ηνλ Ε. 

ηνλ ηδησηηθφ ηνπ ρψξν, ην ζαιφλη, ην ρψξν ησλ αλδξψλ θαη ησλ επηζθεπηψλ ηνπ. 

Δπηπιένλ, πξνθαινχζε ηελ εμνπζία ηνπ Ε., ν νπνίνο κε είρε επηβάιιεη σο 

θηινμελνχκελε ζην ζπίηη ηεο. Μνπ είρε δηαζέζεη ην ζαιφλη, ην δσκάηην ησλ αλδξψλ 

θαη έκελα εθεί. Ο Ε. αλαγθάζηεθε λα ην δερηεί ρσξίο δηακαξηπξία θαη ε L. είρε 

πεηχρεη ην ζηφρν ηεο. Αθελφο είρε κεηαθνκίζεη ζην ζαιφλη, αθεηέξνπ κε αλάγθαζε 

έκκεζα λα θχγσ απφ ην ζπίηη (γηαηί δελ ππήξρε πηα ρψξνο γηα κέλα) θαη λα κε 

θηινμελήζεη άιιε νηθνγέλεηα. 

Ζ F. ήηαλ απφ έλα δηπιαλφ ρσξηφ θαη ζα παληξεπφηαλ ζχληνκα ηνλ Μ., ήηαλ 

αξξαβσληαζκέλνη θαη ε F. είρε ήδε αξρίζεη λα θάλεη ζρέδηα γηα ηα έπηπια ηεο 

θξεβαηνθάκαξαο θαη ηεο θνπδίλαο. Γηα ην ζαιφλη δελ είρε άπνςε ή κάιινλ ε 

δηαθφζκεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ ήηαλ αλδξηθή ππφζεζε θαζφηη ήηαλ αλδξηθφο 

ρψξνο. Ο S. είρε θνζηνινγήζεη αθξηβά ηε κειινληηθή δηαθφζκεζε ηνπ ζπηηηνχ θαη ηηο 

απαηηήζεηο ηεο F., απηή φκσο ήηαλ αδηάιιαθηε. Όηαλ ζε θαηάιιειε ζηηγκή ηελ 

ξψηεζα γηαηί δελ ζέιεη πην θηελά έπηπια, απηή απάληεζε σο εμήο: «Πξψηνλ, απηά 

κνπ άξεζαλ θαη δεχηεξνλ, άκα πιεξψζεη ν S. Πνιιά, κπνξεί απηφ λα ηνλ θάλεη λα 

κελ ζέιεη λα παληξεπηεί άιιε, εγψ ζέισ λα έρσ ηελ άλεζή κνπ». Αιιά θαη ν S. ρσξίο 

λα γλσξίδεη ηη κνπ είρε εθκπζηεξεπηεί ε αξξαβσληαζηηθηά ηνπ, κνπ είπε φηη ζα ην 
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 γηα ηελ θαηαλνκή ρψξσλ θαη ηε ρξήζε απηψλ απφ ηα θχια αλαθέξνκαη παξαθάησ) 
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ζθεθηφηαλ λα πάξεη ζην κέιινλ θαη δεχηεξε ζχδπγν, γηαηί δελ ζα κπνξνχζε λα 

αληέμεη ηελ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε. 

Ζ θαηαλάισζε ινηπφλ πιηθψλ αγαζψλ θαη ε θαηά ζπλέπεηα νηθνλνκηθή πίεζε 

ζην κέιινληα ζχδπγν ήηαλ κηα πξαθηηθή ζηελ νπνία θαηέθεπγε ε λέα γεληά ησλ 

γπλαηθψλ ησλ Zalabieh γηα λα απνηξέπνπλ ηνπο άλδξεο λα παληξεχνληαη δεχηεξε, ή 

ζπαληφηεξα, θαη ηξίηε θνξά. Ζ εμνπζηαζηηθή, επηβαιιφκελε κε φξνπο παξάδνζεο 

πνιπγακία θινληδφηαλ ππφ ηε ζθηά κηα άιιεο εμνπζηαζηηθήο πνιηηηθήο ηνπ 

ζχγρξνλνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Μηα λέα κνξθή εμνπζίαο εθηφπηδε ζηγά ζηγά 

ηελ άιιε. Με ηνλ ηξφπν απηφ νη γπλαίθεο αληηδξνχζαλ ζε έλα ζχζηεκα έκθπιεο 

εμνπζίαο, εληζρχνληαο θαη ππνζηεξίδνληαο έλα άιιν, απηφ ηεο ζχγρξνλεο 

λεσηεξηθφηεηαο (Abu Lughod, 2006 [1990]: 232). Ζ ζηαδηαθή ελζσκάησζε ησλ 

Zalabieh ζηελ επξχηεξε θαπηηαιηζηηθνχ ηχπνπ νηθνλνκία κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, 

φπσο ηνπξηζκφο, θαηλνχξγηα απηνθίλεηα, internet, ηειενξάζεηο θ.ν.θ. δεκηνχξγεζε ηα 

κνλνπάηηα γηα ηε γπλαηθεία αληίζηαζε.  

Δίλαη αμηνζεκείσην, φκσο, φηη ελψ νη άλδξεο εμέθξαδαλ νηθνλνκηθή δπζθνξία 

θαη πξνζπαζνχζαλ λα αληηδξάζνπλ θάπσο ζηηο δηαζέζεηο ησλ γπλαηθψλ αξρηθά, 

ηειηθά δελ έθεξλαλ αληίξξεζε ζηελ αγνξά αθξηβψλ επίπισλ γηα ηελ θξεβαηνθάκαξα, 

πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη απνδέρνληαλ θαη θαηαλννχζαλ ηηο λέεο κνξθέο εμνπζίαο. 

Γελ εκπιέθνληαλ ζηελ εζσηεξηθή δηαθφζκεζε ηεο θξεβαηνθάκαξαο, πνιινί κάιηζηα  

κνπ επηβεβαίσλαλ ηελ αδπλακία ηνπο λα επέκβνπλ. «Απηφο είλαη δηθφο ηεο ρψξνο, 

εκείο δελ αλαθαησλφκαζηε ζε απηά, αλ θαη είλαη πεξηηηά φια απηά εδψ, δελ κηιάκε 

εκείο, απηέο θάλνπλ φ,ηη ζέινπλ» ιέλε. 

Ζ θξεβαηνθάκαξα θαίλεηαη, ινηπφλ, φηη ήηαλ ν ρψξνο ηεο γπλαίθαο. Έλαο 

ηδησηηθφο ρψξνο φπνπ ην δεπγάξη πεξλνχζε θάπνηεο ζηηγκέο καδί, αιιά έλαο ρψξνο 

γηα ηνπ νπνίνπ ηε δηαθφζκεζε ν άλδξαο δελ είρε άπνςε θαη δελ επελέβαηλε. Ο ρψξνο 
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απηφο ηνπ ζπηηηνχ ήηαλ ζηελ „απνθιεηζηηθή δηάζεζε‟ ηεο γπλαίθαο θαη 

αληηθαηφπηξηδε κέζσ ηεο δηαθφζκεζεο θαη ηνπ θαηά πφζν αθξηβά θαη κνληέξλα ήηαλ 

ηα έπηπια, ηελ εηθφλα ηεο θαη ηε ζέζε ηεο σο ζχδπγν. Ζ αμία ηεο, θαηά ηε γλψκε ηεο, 

θαηά έλα ηξφπν απνηηκνχληαλ απφ ηνλ άλδξα ηεο κε ην πφζα ήηαλ δηαηεζεηκέλνο λα 

δηαζέζεη γηα λα ηελ ηθαλνπνηήζεη φηαλ παληξεχνληαλ.  

Ζ θξεβαηνθάκαξα ήηαλ ν ρψξνο ηεο αλαπαξαγσγήο θαη θαηά ζπλέπεηα ηεο 

ζειπθφηεηαο πνπ επηηειείηαη θαη νινθιεξψλεηαη κέζσ ηεο κεηξφηεηαο. Ο άλδξαο δελ 

είρε ιφγν γηα ηε δηαθφζκεζε, γηαηί ε αλαπαξαγσγηθή δηαδηθαζία άγγηδε πεξηζζφηεξν 

ηηο γπλαίθεο, σο επηζπκία, λφεκα χπαξμεο θαη απηνπξνζδηνξηζκφ. Ο „ιφγνο‟ 

(discourse) ηνπ ρψξνπ απηνχ ήηαλ έμσ απφ ηνπο „ιφγνπο‟ ηνπ αλδξηζκνχ θαη 

βεδνπηληζκνχ θαη νη γπλαίθεο ηνλ δηαρεηξίδνληαλ γηα λα „θαηαλαιψζνπλ‟ φ,ηη 

κπνξνχζαλ απφ απηά πνπ δηέζεηαλ νη άλδξεο. Υξήκα, ρξφλν θαη ζπδπγηθή ππνρξέσζε 

γηα θξνληίδα. 

Τπήξραλ θνξέο θαηά ηηο νπνίεο νη γπλαίθεο απαηηνχζαλ απφ ηνπο άλδξεο ηνπο 

λα πάλε καδί γηα ςψληα ζηελ θνληηλφηεξε πφιε, ηελ Aqaba, ε νπνία απείρε πεξίπνπ 

κηάκηζε ψξα κε ην ιεσθνξείν, κφλν θαη κφλν γηα λα ηνπο εκπνδίζνπλ λα αθηεξψζνπλ 

ρξφλν γηα ηελ άιιε ζχδπγν. Πεξλνχζαλ ζρεδφλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εκέξαο 

γπξλψληαο ζηα θαηαζηήκαηα, ρσξίο λα αγνξάδνπλ θάηη ην ηδηαίηεξν θαη νη άλδξεο δελ 

ήμεξαλ ηη είλαη απηφ πνπ ςάρλνπλ θαη δελ βξίζθνπλ νη γπλαίθεο ηνπο, αιιά δελ 

δηακαξηχξνληαλ γηαηί είραλ ηελ ππνρξέσζε λα ηηο ζπλνδεχνπλ. 

Όιεο απηέο νη πξαθηηθέο, νη νπνίεο απνζθνπνχζαλ ζηελ κνλνπψιεζε ηνπ 

ελδηαθέξνληνο ηνπ ζπδχγνπ, δελ είραλ πάληα αθεηεξία θη εθαιηήξην ηελ άιιε/εο 

ζχδπγν/νπο, αιιά θαη ηηο γεληθέο ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ αλδξψλ, νη νπνίεο 

γίλνληαλ αθνξκή λα ιείπνπλ νη άλδξεο ζηελ έξεκν γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. 
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Ήηαλ θάηη πνπ δελ κπνξνχζαλ λα εκπνδίζνπλ αιιά έβξηζθαλ ηξφπνπο λα 

„εθδηθεζνχλ‟ ηνπο άλδξεο ηνπο γηα ηηο πνιπήκεξεο ηνπο απνπζίεο. 

Ο D. φπσο φινη νη βεδνπίλνη ηνπ Wadi Rum εθείλε ηε δεδνκέλε πεξίνδν είρε 

ζπρλά ηνπξίζηεο, ησλ νπνίσλ ηα πξνγξάκκαηα ήηαλ ηέηνηα πνπ απαηηνχζαλ 

πνιπήκεξεο παξακνλέο ζηελ έξεκν κε δηαιείκκαηα ηεο κηαο εκέξαο ζην ρσξηφ γηα 

αλεθνδηαζκφ. Γελ είρε ρξφλν γηα ηελ Μ. ε νπνία, αθελφο δήισλε φηη θαηαλννχζε ηηο 

νηθνλνκηθέο απαηηήζεηο ηεο δσήο
69

, αθεηέξνπ φκσο δελ ήζειε ν άλδξαο ηεο λα 

πεγαίλεη κε γθξνππ ζηελ έξεκν. Τπνςηαδφηαλ φηη ππάξρεη πηζαλφηεηα ν D. λα 

πεγαίλεη κε ηηο ηνπξίζηξηεο, φπσο θαη πνιινί άιινη, αιιά δελ είρε ζηνηρεία γη‟ απηφ, 

θη επηπιένλ έπξεπε λα πηζηεχεη ζε απηά πνπ ηηο ιέεη ν D. πεξί νηθνλνκηθψλ 

απαηηήζεσλ ησλ λέσλ ηξφπσλ δσήο. Δίλαη γεγνλφο φηη νη γπλαίθεο δελ γλψξηδαλ ην 

χςνο ησλ νηθνλνκηθψλ απνιαβψλ ησλ γθξνππ θη έπξεπε λα δερηνχλ ηηο φπνηεο 

εμεγήζεηο δίλνληαλ απφ ηνπο ζπδχγνπο ησλ, αλ δίλνληαλ βέβαηα. Δλ πάζε πεξηπηψζεη 

δελ είραλ δηθαίσκα ιφγνπ πεξί απηνχ, γη‟ απηφ θαη επηλννχζαλ άιιεο ηαθηηθέο πίεζεο. 

Ο D. ινηπφλ κφιηο είρε γπξίζεη απφ κηα πνιπήκεξε παξακνλή ζηελ έξεκν κε 

γθξνππ πνπ ην πξφγξακκά ηνπο πεξηιάκβαλε θαη πνιιή πεδνπνξία. Ήηαλ επφκελν 

κφιηο γχξηζε λα ρξεηάδεηαη κηα δχν κέξεο μεθνχξαζε. Ζ Μ. φκσο είρε απνθαζίζεη λα 

θηινμελήζεη ηνπο γνλείο ηεο ζην ζπίηη θαη φρη κφλν αλαθνίλσζε ηελ απφθαζή ηεο 

ζηνλ D. αιιά ηνπ δήηεζε λα πάεη λα ηνπο θέξεη ηελ ίδηα κέξα θηφιαο απφ ην ρσξηφ 

ηνπο. ηελ πξνζπάζεηά ηνπ D. λα δηακαξηπξεζεί, απηή αληέδξαζε κε θιάκαηα 

ηζρπξηδφκελε φηη ηεο ζηεξεί ην δηθαίσκα λα δεη ηνπο γνλείο ηεο, θάηη πνπ είρε άκεζν 

απνηέιεζκα.   
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 Οκνινγψ φηη εγψ δελ έβιεπα ζνβαξνχο νηθνλνκηθνχο ιφγνπο γηα ηελ απνπζία ησλ αλδξψλ θαη ηηο 

αιιεπάιιειεο ρσξίο δηαιείκκαηα εμφδνπο ζηελ έξεκν κε ηα γθξνππ. Όπσο αλέθεξα θαη ζε 

πξνεγνχκελν θεθάιαην, ήηαλ εγθισβηζκέλνη ζε έλαλ ηξφπν δσήο, πνπ ε κφλε ζαλίδα ζσηεξίαο ήηαλ ε 

έξεκνο ε νπνία ηνπο έδηλε δηέμνδν απφ ηε βαξεηή γη‟απηνχο νηθνγελεηαθή αηκφζθαηξα ηνπ ρσξηνχ θαη 

πνπ ελίζρπε ηνλ ζεμνπαιηθφ αλδξηζκφ ηνπο κε ηηο ηνπξίζηξηεο, ηνλ νπνίν ζεμνπαιηθφ αλδξηζκφ δελ 

έβξηζθαλ ζηηο δηθέο ηνπο γπλαίθεο. 



228 

 

Κάπνηα άιιε θνξά ν H. είρε θαλνλίζεη λα πάλε γηα θπλήγη κε ηνλ A. Ζ Σ. είρε 

εθλεπξηζηεί ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ κε ηελ ζπλερή απνπζία ηνπ Ζ. κε ηα γθξνππ ζηελ 

έξεκν θαη δηθαίσο πξνζπαζνχζε λα βξεη δηεμφδνπο γηα μεθνχξαζε απφ ηελ κνλνηνλία 

ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Σε δεδνκέλε ζηηγκή ζα πήγαηλα θη εγψ καδί κε ηνλ Ζ. θαη ηνλ 

Α. γηα θπλήγη θαη πξνο κεγάιε κνπ έθπιεμε βιέπσ ην πξσί ηεο αλαρψξεζεο λα 

εηνηκάδεηαη φιε ε νηθνγέλεηα γηα πηθλίθ ζηελ έξεκν. Όηαλ ξψηεζα ηνλ Ζ. ηη 

ζπκβαίλεη, κνπ είπε φηη άιιαμαλ ιίγν ηα ζρέδηα, φηη πξέπεη λα πάξεη θαη ηελ Σ. κε ηα 

παηδηά καδί γηα λα θάλνπλ θη απηνί ιίγν βφιηα, λα βγνπλ δειαδή απφ ην ρσξηφ θαη λα 

δνπλ ηελ έξεκν θαη ηα γχξσ βνπλά (λα πάλε ιίγν barra, δειαδή έμσ ζηελ έξεκν) θαη 

φηη ζα πεξηνξηδφκαζηαλ ζε θπλήγη κηαο εκέξαο κφλν. Δκέλα δελ κνπ άξεζε βέβαηα ε 

ηδέα, αιιά δελ κπνξνχζα λα έρσ άπνςε. Φχγακε, ινηπφλ, φινη καδί θαη 

θαηαζθελψζακε ζε απφζηαζε πεξίπνπ κηαο ψξαο κε ην jeep κέζα ζηελ έξεκν. Γελ 

ήηαλ θαηάιιειε ε πεξηνρή γηα θπλήγη, αιιά κε εθείλα ηα δεδνκέλα δελ κπνξνχζακε 

λα πάκε πην καθξηά. Κάζηζε ε Σ. κε ηα παηδηά, ηα νπνία έπαηδαλ ζηνλ αλνηρηφ ρψξν, 

θαη ν Ζ., ν Α. θη εγψ πήγακε γηα θπλήγη, απφ ην νπνίν γπξίζακε ζε δχν ψξεο θαη 

βέβαηα κε άδεηα ρέξηα, δεδνκέλνπ φηη νχηε ε πεξηνρή ήηαλ θαηάιιειε νχηε θαη ν 

ρξφλνο αξθεηφο. Ζ Σ. φκσο ήηαλ ηθαλνπνηεκέλε, είρε πεηχρεη ην ζηφρν ηεο, είρε 

θαηαθέξεη λα πείζεη ηνλ άλδξα ηεο λα ηελ βγάιεη έμσ, βφιηα ζηελ έξεκν, πνπ 

δηθαησκαηηθά θη απηή ήζειε λα απνιαχζεη.  

Δθηφο ηεο θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο κε ηελ νπνία νη γπλαίθεο αζθνχζαλ 

πίεζε ζηνπο άλδξεο θαη πξνζπαζνχζαλ λα εκπνδίζνπλ έλαλ δεχηεξν ή ηξίην γάκν, θη 

εθηφο ηεο θαηαλάισζεο ηνπ ρξφλνπ ησλ αλδξψλ γηα λα ηνπο απνηξέςνπλ λα πάλε κε 

ηα ηνπξηζηηθά γθξνππ ζηελ έξεκν, νη γπλαίθεο θαζεκεξηλά κνπ έδεηρλαλ θη άιινπο 

ηξφπνπο αληίζηαζεο ζηνλ εγεκνληθφ ιφγν ησλ αλδξψλ θη απηφ είρε ελδηαθέξνλ. Με 
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εμέπιεηηε θάζε θνξά ε επηλνεηηθφηεηά ηνπο
70

 θαη ν άκεζνο ηξφπνο δηαρείξηζεο ηεο 

ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο.  

Σνπο πξψηνπο ηξεηο κήλεο ηεο παξακνλήο κνπ ζην Wadi Rum κε θηινμελνχζε 

ν Ε. ζην ζπίηη ηεο δεχηεξεο ηνπ γπλαίθαο, ηεο F. ε νπνία δήιεπε ππεξβνιηθά φηαλ ν 

Ε. πήγαηλε ζηελ πξψηε ηνπ γπλαίθα ηελ L. Απφ ηε πξψηε είρε πέληε παηδηά θαη 

πεξίκελε θαη ην έθην θαη ε F. είρε δχν. Με επέβαιε ινηπφλ ν Ε. σο θηινμελνχκελε θαη 

σο „ληνθηφξα‟ ζην ζπίηη θαη κνπ είρε παξαρσξήζεη ην ζαιφλη. Απηφ βεβαίσο δελ 

άξεζε ζηελ F. αιιά δελ κπνξνχζε λα αληηδξάζεη. Ήηαλ δαζθάια ζην ζρνιείν θαη ηηο 

ψξεο εθείλεο άθελε ηα δχν κσξά ζην δηπιαλφ ζπίηη, ζηε γηαγηά ηνπο, ηε κεηέξα ηνπ 

Ε. Ζ F. γλψξηδε φηη έπξεπε λα παξεπξίζθνκαη ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ γηα λα θάλσ ηε 

δνπιεηά γηα ηελ νπνία είρα πάεη. Δπηλφεζε ινηπφλ ην παξακχζη φηη ηεο γηαγηάο ηεο 

πνλνχζαλ ηα πφδηα θαη δελ κπνξνχζε λα ηξέρεη πίζσ απφ ηα κσξά θαη φηη 

αδπλαηνχζε λα ηα πξνζέρεη. Έηζη απνθάζηζε απφ κφλε ηεο λα κνπ αλαζέζεη ηε 

θχιαμε ησλ παηδηψλ κέρξηο φηνπ γπξίζεη απηή απφ ην ζρνιείν. Ξαθληθά βξέζεθα λα 

θάλσ ηε baby sitter ζηα κσξά ηεο F. θη επηπιένλ κνπ αλέζεηε ηηο δνπιεηέο ηνπ 

ζπηηηνχ, ζθνχπηζκα, πιχζηκν πηάησλ θαη φια απηά θαηφπηλ ππνδείμεσλ. Δίρα γίλεη ε 

ππεξέηξηα ηεο F. θη απηφ κνπ ήηαλ πνιχ δπζάξεζην, γηαηί πέξαλ ηνπ γεγνλφηνο φηη 

δελ κπνξνχζα λα θάλσ ηε δνπιεηά κνπ, βξηζθφκνπλ εγθισβηζκέλε θαη θιεηδσκέλε
71

 

ζε ηέζζεξεηο ηνίρνπο. Άληεμα απηή ηελ θαηάζηαζε δέθα κέξεο θαη κεηά εμήγεζα φια 

φζα ζπλέβεζαλ ζην Z., ν νπνίνο αλαγθάζηεθε λα κε πάξεη απφ εθεί γηα λα 

κεηαθνκίζσ ζην άιιν ηνπ ζπίηη, ζηελ L. Ζ εμνπζία ηνπ Z. λα επηβάιιεη ζηελ F. ηελ 

παξνπζία κνπ θαη ε δηθή κνπ εμνπζηαζηηθή ηαπηφηεηα εηηήζεθαλ κπξνζηά ζηνλ 
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 Αλ θαη πνιιέο θνξέο νη ηξφπνη απηνί ήηαλ δπζάξεζηνη γηα ην άηνκφ κνπ γηαηί είραλ άκεζν αληίθηππν 

ζε κέλα εληνχηνηο είλαη ζεκαληηθνί γηα ηε ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη ζην πεδίν κεηαμχ αλζξσπνιφγνπ 

θαη πιεξνθνξεηψλ. 
71

 Κιείδσλε ην ζπίηη φηαλ έθεπγε γηα λα κε εθδηθεζεί γηα ηελ παξνπζία κνπ . 
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εμνπζηαζηηθφ ηξφπν ηεο F. Γελ είρε δεηήζεη άκεζα απφ ηνλ Z. λα θχγσ. Απιά είρε 

δηαρεηξηζηεί ηελ παξνπζία κνπ θαη είρε πεηχρεη λα δεηήζσ εγψ απφ ηνλ Ε. λα κνπ 

βξεη άιιν θαηάιπκα. Έθεξε αληηκέησπνπο δχν εμνπζηαζηηθνχο ιφγνπο, απηφλ ηνπ Ε. 

θαη ηνλ δηθφ κνπ γηα λα δψζνπλ ιχζε ζην πξφβιεκα πνπ απαζρνινχζε ηελ F. 

Σελ ίδηα δηαρείξηζε είρε θάλεη θαη ε L. κε άιιν ηξφπν. Φηινμελνχκελε ινηπφλ 

πάιη ζην θιαζηθφ δσκάηην, ζην ζαιφλη, ε L. ε νπνία ζπλέρεηα δηακαξηπξφηαλ γηα ηελ 

αδηαθνξία ηνπ Ε. γηα θείλε θαη γηα ηα παηδηά κε είρε θάλεη αγγειηαθφξν ησλ 

αηηεκάησλ ηεο, ηα νπνία δελ εθπιεξψλνληαλ πιήξσο απφ ηνλ Ε. Κπνθνξνχζε ην έθην 

παηδί θαη ιίγν πξηλ ηνλ ηνθεηφ κνπ αλέζεζε λα ξσηήζσ ε ίδηα ηνλ Ε. πνχ ζα 

κπνξνχζα λα κεηαθνκίζσ, φηαλ ζα κεηαθφκηδε ε ίδηα ηεο κε ην κσξφ ζην ζαιφλη, 

κηαο θαη ήηαλ αδχλαηνλ λα θνηκάηαη καδί κε ηα ππφινηπα πέληε παηδηά. Σν 

απνηέιεζκα ήηαλ λα πάξσ πάιη ηε βαιίηζα κνπ θαη λα κεηαθνκίζσ ζε άιιε 

νηθνγέλεηα. Έηζη δηακεζνιαβνχζα ζηε κάρε κεηαμχ ησλ ζπδχγσλ.   

Με ηέηνηνπ είδνπο πξαθηηθέο είρα γίλεη πνιιέο θνξέο δηαρεηξίζηκν εξγαιείν 

ζηα ρέξηα ησλ γπλαηθψλ γηα λα δηαπξαγκαηεπηνχλ ηε δηθή ηνπο εμνπζία θαη λα 

πξνθαιέζνπλ ηελ αλδξηθή εγεκνλία. 

Κη απηφ είλαη πνπ θάλεη ελδηαθέξνπζα ηελ αλάιπζε ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ 

ησλ θαηαζηάζεσλ ζε δεδνκέλεο ζηηγκέο θαηά ηηο νπνίεο ηα άηνκα, πιεξνθνξεηέο θαη 

αλζξσπνιφγνο ζπκβηψλνπλ θαη δηαδξαζηηθά δηακνξθψλνπλ ηα δεδνκέλα ηνπ πεδίνπ 

θαη αιιεινδηακνξθψλνληαη. Δμνπζηαζηηθνί ιφγνη αλαηξέπνληαη απφ ηνπο άιινπο 

εμνπζηαζηηθνχο ιφγνπο ησλ ππαγφκελσλ-ππνηειψλ ππνθεηκέλσλ.  
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3.Γηαρείξηζε ρώξσλ θαη πξαθηηθέο ππαγσγήο θαη αληίζηαζεο. 

Ο ρψξνο σο έλα κεηαζρεκαηηδφκελν θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, παξάγεηαη ηφζν 

πιηθά φζν θαη πνιηηηζκηθά, δελ είλαη δειαδή δνζκέλνο απφ ηε „θχζε‟ αιιά ζπλδέεηαη 

κε ηηο πξνζσπηθέο θαη θνηλσληθέο ιεηηνπξγίεο θαη πξαθηηθέο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Ζ 

ζρέζε κεηαμχ ρψξνπ θαη θχινπ θαζνξίδεηαη απφ ηηο ζρέζεηο εμνπζίαο. Φεκηληζηηθέο 

πξνζεγγίζεηο γηα ζέκαηα δεκφζην / ηδησηηθφ, ζπζηήκαηα ζπγγέλεηαο θ.α. έδεημαλ φηη 

νη ρψξνη φπνπ ηνπνζεηνχληαη / θηλνχληαη πνιηηηζκηθά νη άλδξεο θαη νη γπλαίθεο 

αλαδεηθλχνπλ ην ζπκβνιηζκφ θαη ηε δηαηήξεζε ησλ έκθπισλ ζρέζεσλ (Ardener, 

1993). Ζ Spain (1985) έδεημε πψο ην θνηλσληθφ status ησλ γπλαηθψλ νξίδεη θαη 

νξίδεηαη απφ ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο πνπ θαηέρνπλ θαη πψο νη ζρέζεηο εμνπζίαο 

εγγξάθνληαη ζην ρψξν. Γεσγξαθία θαη αλζξσπνινγία, δηεπηζηεκνληθά, 

ζπλαληήζεθαλ θαη παξήγαγαλ ηνλ έκθπιν ιφγν γηα ην ρψξν. Ζ  Massey, θεκηλίζηξηα 

γεσγξάθνο, ππνζηεξίδεη φηη ν ρψξνο παξάγεη θαη παξάγεηαη απφ ηηο έκθπιεο ζρέζεηο 

(Massey, 1994). Ο ρψξνο ζπκκεηέρεη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ ζειπθνχ ππνθεηκέλνπ θαη 

ζηελ έκθπιε ππνθεηκεληθφηεηα θαη ηαπηφηεηα. ηηο ζεσξίεο ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο, 

ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηεο εκπεηξίαο-βίσκα, νη θεκηλίζηξηεο εξεπλήηξηεο ππνζηεξίδνπλ 

φηη ε ζέζε πνπ θαηέρεη θάπνηνο/α απνηειεί ζηνηρείν ηνπ „γλσξίδεηλ‟. Ζ ζέζε, εθεί πνπ 

δεη θη εξγάδεηαη ην άηνκν, ε πξνέιεπζε θαη ε πξννπηηθή ηνπ είλαη ζεκαληηθή σο 

θαηαλφεζε ηνπ εαπηνχ σο ππνθείκελν. Σν πψο ηα άηνκα νξίδνπλ ηνπ ρψξνπο ηνπο θαη 

πψο ηνπο βηψλνπλ είλαη ζεκαληηθφ γηα ηελ θαηαλφεζε ηαπηνηήησλ (Λαδά, 2003). 

ηε δηθή κνπ πεξίπησζε αλαιχσ ην ρψξν θαη ηε δηαρείξηζε απηνχ κέζα απφ 

ηηο ζρέζεηο εμνπζίαο θαη εηδηθφηεξα ηεο αλδξηθήο θπξηαξρίαο θαη ηνπ απνθιεηζκνχ 

θαζψο θαη ηηο πξαθηηθέο αληίζηαζεο σλ γπλαηθψλ. 

Με είρε θαιέζεη έλα βξάδπ ηνπ ρεηκψλα ν ΑR. ζην ζπίηη ηνπ γηα λα γλσξίζσ 

ηνλ παππνχ θαη ηελ ππφινηπε νηθνγέλεηα. Παξ‟ φηη ρεηκψλαο θαη θξχν, θαζίζακε ζηελ 
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ηέληα πνπ ήηαλ ζηεκέλε ζην πξναχιην ηνπ ζπηηηνχ θαη πάλσ ζηελ άκκν. Ήηαλ 

παξνχζα φιε ε νηθνγέλεηα, αιιά απηφ πνπ έθαλε ελδηαθέξνπζα ηελ επίζθεςε ήηαλ ε 

δηάηαμε πνπ θαζφκαζηαλ θαη ε δηαρείξηζε ηνπ ρψξνπ απφ ηα θχια. ην θέληξν ηεο 

ηέληαο ήηαλ αλακκέλε ε θσηηά, ε νπνία πξαγκαηηθά ήηαλ απαξαίηεηε εθείλν ην 

βξάδπ ηεο θξχαο ρεηκσληάηηθεο λχρηαο. Ο ζηελφο θχθινο γχξσ απφ ηε θσηηά 

απαξηηδφηαλ απφ ηνλ παππνχ, ηνλ παηέξα ηνπ ΑR., ηνλ ίδην, ηνλ ζείν, θάπνηνπο 

άιινπο ζπγγελείο θαη ηα κηθξά αγφξηα. Οη ζπδεηήζεηο πνπ είρακε ήηαλ ζρεδφλ φιεο 

γχξσ απφ κέλα, ηελ Δπξψπε, ηνλ ηξφπν δσήο θαη άιια ζρεηηθά. Απφ πίζσ καο, νη 

γπλαίθεο είραλ δεκηνπξγήζεη έλαλ δεχηεξν θχθιν ν νπνίνο απαξηηδφηαλ απφ ηελ 

γηαγηά, ηελ κεηέξα, κηα ζεία, θαη ηηο κεγάιεο αδειθέο. Αθξηβψο πίζσ απφ ηελ πιάηε 

κνπ, δελ κπνξνχζα λα έρσ άκεζε νπηηθή επαθή θαη θάζε θνξά πνπ ρξεηαδφηαλ λα 

απαληήζσ ζε εξσηήζεηο πνπ γίλνληαλ απφ ηηο γπλαίθεο έπξεπε λα ζηξέθσ ην θεθάιη 

κνπ 180
ν
. Γηλφηαλ εκθαλέο φηη ην θξχν δηαπεξλνχζε ηνλ γπλαηθείν πιεζπζκφ πνπ 

ήηαλ απφ πίζσ καο, αιιά άιινη είραλ ην δηθαίσκα θαη ην πξνλφκην ηεο απφιαπζεο 

ηεο γιπθηάο δέζηεο. 

Αθνχ ήδε είρε πεξάζεη κηα ψξα κε ζπδεηήζεηο πνηθίινπ πεξηερνκέλνπ, 

έθεξαλ λα πηνχκε γάια θακήιαο. Έλα ηάζη κεγάιν, γηα φινπο ηνπο 

παξεπξηζθφκελνπο. Πξψηα ήπηε ν παππνχο θαη κεηά, σο ηηκψκελν πξφζσπν θη 

επηζθέπηξηα, εγψ, ζηε ζπλέρεηα ν παηέξαο, νη ζπγγελείο θαη ηα κηθξά αγφξηα. Αθνχ 

ήπηε φινο ν αλδξηθφο πιεζπζκφο, ην ιηγνζηφ πνπ είρε απνκείλεη πήγε ζηνλ εμσηεξηθφ 

θχθιν, ζηηο γπλαίθεο, νη νπνίεο ήπηαλ θη απηέο αιιά φρη κε ηδηαίηεξε ηεξαξρηθή ζεηξά. 

Σα κηθξά θνξίηζηα απνκαθξχλνληαλ απφ ηελ ηέληα, απφ ηνλ παππνχ θαη ηνλ παηέξα 

θάζε θνξά πνπ ήζειαλ λα ιάβνπλ κέξνο θη απηά ζηελ δηθή κνπ ππνδνρή σο 

επηζθέπηξηα. Γελ είκαη ζίγνπξε πφζν γάια απέκεηλε γηα λα πηνχλε θη απηά.  Όηαλ 

πέξαζε θάπσο ε ψξα νη άλδξεο απνθάζηζαλ λα πάλε λα παίμνπλ ραξηηά θαη κφλν κε 
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ηελ απνρψξεζή ηνπο θαη ηελ απειεπζέξσζε ηνπ ρψξνπ γχξσ απφ ηε θσηηά κπφξεζαλ 

λα πιεζηάζνπλ νη γπλαίθεο κπξνζηά θαη λα απνιαχζνπκε απηή ηε θνξά φιεο καδί ηελ 

ζαιπσξή ηεο δέζηεο. Ζ φιε δηαδηθαζία δελ είρε θακία δηαθνξά απφ ηε δηαδηθαζία ηεο 

βξψζεο θαηά ηελ ηειεηή ηνπ γάκνπ θαη κνπ αλνηγφηαλ ην πεδίν γηα ηε ρξήζε ησλ 

ρψξσλ θαη ησλ εγεκνληθψλ πξαθηηθψλ ησλ αλδξψλ ζε βάξνο θάπνησλ δηθαησκάησλ 

ησλ γπλαηθψλ, φρη ζαλ γπλαίθεο αιιά απιά ζαλ αλζξψπηλα φληα. Όηαλ κάιηζηα 

ξψηεζα αξγφηεξα ηε κεηέξα γηαηί δελ θάζηζαλ θη απηέο καδί καο, κνπ 

δηθαηνινγήζεθε φηη δελ ππήξρε ρψξνο. 

Ο εγεκνληθφο ιφγνο ησλ αλδξψλ έβξηζθε έθθξαζε θαη απνηέιεζκα θαη ζηνπο 

ρψξνπο ηνπ ζπηηηνχ, είηε απηνί ήηαλ νη εζσηεξηθνί είηε ηνπ πξναπιίνπ. 

Σα ζπίηηα ήηαλ ρηηζκέλα απφ ηζηκεληφιηζνπο ζε επζεία ην έλα δίπια ζην άιιν 

θαη ζπλήζσο είραλ κεγάια πξναχιηα. Με ηελ έλλνηα πξναχιην ελλνψ έλαλ ρψξν 

ακκψδε, πεξηηξηγπξηζκέλν απφ έλα πςειφ ζρεηηθά ηνηρίν επίζεο απφ ηζηκεληφιηζνπο, 

ην νπνίν δελ έδηλε ηελ δπλαηφηεηα ζε θάπνηνλ πνπ πεξλάεη απφ έμσ λα δεη ηη αθξηβψο 

ζπκβαίλεη ζην εζσηεξηθφ θαη αληηζηξφθσο· κηα θιεηζηή απιή. Δδψ έβιεπε θαλείο 

θακήιεο, θαηζίθηα, θφηεο λ‟ αισλίδνπλ, θάπνηα ειάρηζηα ειαηφδεληξα γηα ηδησηηθή 

ρξήζε θαη κεξηθέο θνξέο θαη ηέληεο ζηεκέλεο γηα δηάθνξεο πεξηπηψζεηο κάδσμεο. Οη 

ηέληεο ήηαλ αθελφο έλα κέξνο ελφο ηξφπνπ δσήο ηνπ παξειζφληνο, δηαθνξεηηθνχ απφ 

ηνλ ζεκεξηλφ κέζσ ηνπ νπνίνπ θάπνηνη πξνρσξεκέλεο ειηθίαο δηαηεξνχζαλ δεζκνχο 

θαη αλακλήζεηο, θη αθεηέξνπ, έλαο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη λέεο γελεέο, εηδηθφηεξα ησλ 

αλδξψλ, πξνζδηφξηδαλ θαη δηαηεξνχζαλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο σο βεδνπίλνη. 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ ππήξρε ην ηνηρίν ηεο απιήο, ηα άηνκα απ‟ έμσ 

γλψξηδαλ ηελ ππνζεηηθή αθηίλα πνπ φξηδε ην δηθαίσκα γηα ηδησηηθφηεηα ηεο 

νηθνγέλεηαο. 



234 

 

Οη εζσηεξηθνί ρψξνη ησλ ζπηηηψλ γηα ηε ρξήζε πνπ είραλ ήηαλ αξθεηά 

κεγάινη θαη δελ ππήξρε ε αίζζεζε ηεο ζηελφηεηαο ρψξνπ. Σν κέγεζνο ησλ ρψξσλ 

ππεξηεξνχζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπο. Υνι, ζαιφλη, θξεβαηνθάκαξα, βνεζεηηθφ 

δσκάηην γηα θαζεκεξηλέο ρξήζεηο, θνπδίλα, ηνπαιέηα, φια κεγάια, αιιά 

θαηαλεκεκέλα αλάινγα ζηα θχια. Σν ζαιφλη αλήθε ζηνπο άλδξεο απνθιεηζηηθά θαη 

κφλν. Ήηαλ ν κεγαιχηεξνο θαη ν νκνξθφηεξα δηαθνζκεκέλνο ρψξνο ηνπ ζπηηηνχ, ε 

εηθφλα ηνπ άλδξα ζηνπο άιινπο, εηδηθφηεξα ζε απηνχο εθηφο θπιήο, αιιά θαη ζηνπο 

ηνπξίζηεο, νη νπνίνη νινθιήξσλαλ ηελ ηαμηδησηηθή ηνπο εκπεηξία ζηελ έξεκν κ‟ έλα 

απνραηξεηηζηήξην ηζάη ή γεχκα ηνπ νηθνδεζπφηε, έλδεημε ηεο θαιήο θηινμελίαο ησλ 

βεδνπίλσλ, ρσξίο απηφ λα δεκηνπξγεί θνηλσληθφ status πνπ ζα νδεγνχζε ζε ηαμηθή 

δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ Zalabieh. 

Ζ επηθέληξσζε ζην ζαιφλη είλαη ζεκαληηθή ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα γηαηί 

θαηαδεηθλχεη μεθάζαξα ηνλ εγεκνληθφ ιφγν ησλ αλδξψλ θαη ηηο πξαθηηθέο θαη ην 

βαζκφ απνδνρήο θη αληίζηαζεο ησλ γπλαηθψλ, πνπ δηαπεξλνχλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα 

ησλ βεδνπίλσλ Zalabieh. 

ηξψκαηα ρνληξά, ηνπνζεηεκέλα γχξσ-γχξσ ζην δσκάηην, ζε ζρήκα Π, θη 

ελδηάκεζα ζηξνγγπιά, καθξφζηελα καμηιάξηα γηα λα αθνπκπνχλ, είλαη ε θιαζηθή 

βεδνπίληθε δηαθφζκεζε ε νπνία εκπινπηίδεηαη ζην θέληξν άιινηε κ‟ έλα ρακειφ 

ζηξνγγπιφ ηξαπεδάθη κε βάδν, άιινηε κε θάπνην δηαθνζκεηηθφ κπξνχηδηλν καγθάιη, 

άιινηε κ‟ έλα ζεη βεδνπίληθνπ κπξηθηνχ θαθέ θη νηηδήπνηε, ηέινο πάλησλ, δίλεη 

Αξαβηθή αηκφζθαηξα θαη αίζζεζε. Κάπνηεο θσηνγξαθίεο ηεο γχξσ πεξηνρήο, αιιά 

θαη θάπνηα θηελά πφζηεξ αζρέηνπ πεξηερνκέλνπ θνζκνχλ ηνπο ηνίρνπο. ε θάπνηα 

γσλία κπνξεί λα ππάξρεη θάπνην κηθξφ έπηπιν, φπσο γηα παξάδεηγκα έλαο κπνπθέο, ή 

έλα ηξαπεδάθη-γξαθείν, φπνπ ηνπνζεηείηαη ν ππνινγηζηήο γηα επαγγεικαηηθνχο 

ιφγνπο, γηα „business‟ φπσο έιεγαλ θαη νη ίδηνη. Κάπνηα άιια δηαθνζκεηηθά, φπσο 
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θνχληεο απφ ζέιεο θακειψλ, ζπαζηά ή καραίξηα ήηαλ κέξνο ηεο πξνβνιήο ηεο 

ηαπηφηεηαο πνπ ζπλέδεε ην παξαδνζηαθφ παξειζφλ κε ην λεσηεξηζηηθφ ζχγρξνλν 

παξφλ. ε απηφλ ην ρψξν ινηπφλ γίλνληαλ νη ζπλεζηηάζεηο, ζπγγεληθή ή θηιηθή  

ππνδνρή ή ν απνραηξεηηζκφο ησλ πειαηψλ-ηνπξηζηψλ, νη επαγγεικαηηθέο ζπκθσλίεο 

κέζσ internet ή άιισλ κνξθψλ επηθνηλσλίαο. Αιιά ν ρψξνο ήηαλ ζηελ απνθιεηζηηθή 

ρξήζε ησλ αλδξψλ θαη ην γπλαηθείν θχιν ζηεξείην ηεο ρξήζεο ηνπ. 

Καζφκαζηαλ θάπνηα κέξα κε ηνλ Ε. ζην ζαιφλη θαη ζπδεηνχζακε δηάθνξα 

ζέκαηα πεξί ηνπξηζηηθψλ πξνγξακκάησλ. Βξηζθφκνπλ ζηνλ ηξίην κήλα ηεο επηηφπηαο 

έξεπλαο θαη ήκνπλ θηινμελνχκελε ηνπ Ε. Κνηκφκνπλ ζην ζαιφλη θαη είρα ηα 

πξάγκαηά κνπ ζε κηα γσλία ηνπ δσκαηίνπ. Πηζηεχσ φηη ε ηνπνζέηεζή κνπ ζην ζαιφλη 

είρε δχν εθδνρέο, νη νπνίεο ζπκπιεξσκαηηθά ε κηα ζηελ άιιε κπνξνχλ λα 

αηηηνινγήζνπλ απηή ηε πξαγκαηηθφηεηα. Αθελφο ήκνπλ επηζθέπηξηα, „ληνθηφξα‟ θαη 

ηηκψκελν πξφζσπν γηα ηνλ Ε. γηαηί έγξαθα „βηβιίν γηα ηα παηδηά ησλ βεδνπίλσλ‟, 

αθεηέξνπ επεηδή ε παξνπζία κνπ ζην ζπίηη επηβιήζεθε άλεπ δηαπξαγκαηεχζεσλ κε 

ηε ζχδπγν θαη ρσξίο ηελ έγθξηζή ηεο, κε απφθαζε ιεθζείζα κνλφπιεπξα, δελ 

κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί άιινο ρψξνο. Εήηεζε ινηπφλ ν Ε. απφ ηε γπλαίθα ηνπ 

λα καο θηηάμεη ηζάη, ε νπνία ζε ιίγν έθεξε ηελ ηζαγηέξα κε ηα πνηήξηα ζ‟ έλα δίζθν, 

αιιά πξνο κεγάιε κνπ έθπιεμε δελ κπήθε κέζα λα καο ζεξβίξεη. ηάζεθε ζηελ 

πφξηα, ζαξξείο θαη αλ πεξλνχζε ην θαηψθιη ηνπ ζαινληνχ ζα  παηνχζε ειεθηξνθφξα 

θαιψδηα θαη έδσζε ηνλ δίζθν ζηνλ Ε. ν νπνίνο ζεξβίξηζε ζηε ζπλέρεηα ην ηζάη. Όηαλ 

ξψηεζα ηνλ Ε. γηαηί δελ κπήθε κέζα, κνπ απάληεζε ζχληνκα θαη θνθηά: «Απηφ ην 

δσκάηην είλαη δηθφ κνπ, γη‟ απηφ δελ έρεη δνπιεηά εδψ κέζα ε γπλαίθα. Κη χζηεξα εγψ 

ζεξβίξσ ζηνλ επηζθέπηε, θη φρη απηή». «Καιά, δελ κπαίλνπλ πνηέ νη γπλαίθεο ζην 

ζαιφλη;» ζπλέρηζα ηελ εξψηεζε θαη κνπ απάληεζε παίξλνληαο ζνβαξφ χθνο: 
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«Παξνπζία αλδξψλ πνηέ, νχηε γηα ζεξβίξηζκα, αιιά θαη λα κελ ππάξρνπλ άλδξεο ζην 

ζπίηη γεληθψο, δελ ρξεζηκνπνηνχλ απηφ ην ρψξν». 

Ζ ζνβαξφηεηα ηεο ππφζεζεο επηβεβαηψζεθε θάπνηα άιιε θνξά, πνπ γηλφηαλ 

κηα νηθνγελεηαθή ζπγθέληξσζε αιιά νη άλδξεο ππεξηεξνχζαλ ζε αξηζκφ απφ ηηο 

γπλαίθεο, γηαηί πέξαλ ησλ ζπγγελψλ είραλ πξνζθιεζεί θαη θίινη ζην δείπλν. 

πλεζηζκέλε πεξηζζφηεξν λα ζπλαλαζηξέθνκαη κε ηνπο άλδξεο θάζηζα θη εγψ ζην 

ζαιφλη σο πξνζθεθιεκέλε ηνπ Ζ. Μηθξνί, κεγάινη θαη παηδηά θάζνληαλ ζηα 

ζηξψκαηα θαη ζπδεηνχζαλ κέζα ζ‟ έλα θιίκα ζνβαξφηεηαο. Γελ πέξαζε πνιιή ψξα 

θαη ν Ζ. κνπ δήηεζε πηα λα θχγσ θαη λα πάσ ζην ρψξν φπνπ είραλ ζπλαζξνηζηεί νη 

γπλαίθεο. Πξνο κεγάιε κνπ έθπιεμε ηηο βξήθα λα θάζνληαη πάλσ ζηηο πέηξεο θαη 

ζηελ άκκν, ζηελ απιή, θνληά ζηελ θνπδίλα, κέζα ζην θξχν θαη ηελ πγξαζία
72

. Σν 

ζπίηη πξνθαλψο δελ είρε κεγάιν δηαζέζηκν ρψξν γηα λα ζηεγάζεη ηηο γπλαίθεο θαη φιν 

εθείλν ην παηδνκάλη, αιιά απηφ δελ είρε θακία ζεκαζία γηα ηνπο άλδξεο. Οχηε ην 

γεγνλφο φηη είρε θξχν ήηαλ θάηη πνπ ιακβαλφηαλ ππ‟ φςε. Γελ ππήξρε πεξίπησζε λα 

αιιάμεη θάηη. Οη γπλαίθεο δελ είραλ δηθαίσκα ζηα καμηιάξηα, ζηα ζηξψκαηα θαη ζηε 

δεζηαζηά εθείλε ηε δεδνκέλε ζηηγκή. Καηά η‟ άιια νη άλδξεο έιεγαλ φηη θξφληηδαλ 

ηηο γπλαίθεο ηνπο, αιιά νη ηέηνηνπ είδνπο πξαθηηθέο κνπ έδεηρλαλ ην αληίζεην. 

Μεηά απ‟ απηά ηα εξεζίζκαηα άξρηζα λα θαηαιαβαίλσ θαη ηε  

ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ δχν ή πεξηζζνηέξσλ εηζφδσλ ζηα ζπίηηα. Τπήξρε κηα πφξηα, ε 

θεληξηθή πνπ νδεγνχζε θαηεπζείαλ ζην ζαιφλη ε νπνία σο επί ην πιείζηνλ 

ρξεζηκνπνηνχληαλ απφ ηνπο άλδξεο  θαη, εηδηθφηεξα, φηαλ είραλ θαιεζκέλνπο. Οη 

γπλαίθεο ρξεζηκνπνηνχζαλ απηέο ηηο εηζφδνπο ζε ζπάληεο πεξηπηψζεηο θαη κφλν φηαλ 

απνπζίαδαλ νη άλδξεο ρξεζηκνπνηνχζαλ ηελ θεληξηθή πφξηα, απηή δειαδή πνπ 
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 ην ζπγθεθξηκέλν ζπίηη ε θνπδίλα θαη ε ηνπαιέηα δελ ήηαλ κέξνο ηνπ ζπηηηνχ, αιιά μερσξηζηνί 

ρψξνη κέζα ζην πξναχιην. Σέηνηνπ είδνπο ζπίηηα ήηαλ παιηφηεξεο θαηαζθεπέο 



237 

 

νδεγνχζε απεπζείαο ζην ζαιφλη. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο έκπαηλαλ θη έβγαηλαλ απ‟ 

ηελ άιιε πφξηα, ηελ αλεπίζεκε, ε νπνία θαηά γεληθφ θαλφλα βξηζθφηαλ ζε αληίζεηε 

θαηεχζπλζε απφ ηελ επίζεκε, ήηνη ηνπ ζαινληνχ. Γειαδή ην ζπίηη ήηαλ δηακπεξέο. Ζ 

δεχηεξε, ινηπφλ,  πφξηα νδεγνχζε ζην ρνι, ή ζηελ θνπδίλα, ζηνπο ρψξνπο, δειαδή, 

πνπ θπθινθνξνχζαλ νη γπλαίθεο. Αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο νη άλδξεο πφηε 

έκπαηλαλ απφ ηε κηα θαη πφηε απφ ηελ άιιε, αιιά ε ππνδνρή ησλ πξνζθεθιεκέλσλ 

θαη ησλ ηνπξηζηψλ γηλφηαλ απφ ηελ επίζεκε πφξηα ηνπ ζαινληνχ, ηνπ δσκαηίνπ ησλ 

αλδξψλ.  Αθφκε θαη νη ληφπηεο γπλαίθεο επηζθέπηξηεο ή πξνζθεθιεκέλεο εηζέξρνληαλ 

ζην ζπίηη απ‟ ηε δεπηεξεχνπζα είζνδν.  

ε κηα νηθνγελεηαθή ζπγθέληξσζε φπνπ σο δεδνκέλν ηα θχια ήηαλ 

θαηαλεκεκέλα ζηα αληίζηνηρα δσκάηηα, είρα αθήζεη ηα ζαλδάιηα κνπ έμσ απ‟ ηελ 

θεληξηθή είζνδν, ην ζαιφλη δειαδή, φηαλ πξνζθιήζεθα απφ ηνλ F γηα γεχκα
73

. ηελ 

πνξεία ηεο επίζθεςήο κνπ είρα πεξάζεη ζην ρψξν ησλ γπλαηθψλ, αιιά ηα παπνχηζηα 

κνπ είραλ παξακείλεη έμσ απφ ηελ θχξηα πφξηα. Όηαλ ήξζε ε ψξα λα απνρσξήζσ 

είρα δχν ελαιιαθηηθέο, είηε λα πεξάζσ πάιη απφ ην ζαιφλη θαη λα βγσ απφ ηελ 

θεληξηθή πφξηα απ‟ φπνπ ζα έπαηξλα ηα παπνχηζηα κνπ (πξάγκα πνπ ζα θαηαλννχζαλ 

νη άλδξεο ιφγσ ηεο ηδηφηεηάο κνπ θη έηζη δελ είρα θαλέλα πξφβιεκα),  είηε λα βγσ 

απφ ηελ πίζσ, ηελ βνεζεηηθή είζνδν, λα πεξηδηαβψ θπθιηθά δειαδή ην ζπίηη γηα λα 

πάξσ ηα παπνχηζηα θαη λα θχγσ. Δγψ δελ είρα πξφβιεκα, νχηε θαη νη άλδξεο, είραλ 

φκσο νη γπλαίθεο. Μφιηο θαηάιαβαλ φηη εγψ δελ ήκνπλ δηαηεζεηκέλε λα πεξηδηαβψ 

θπθιηθά ην ζπίηη μππφιπηε γηα λα θηάζσ ζηελ κπξνζηηλή είζνδν λα πάξσ ηα 

ζαλδάιηα κνπ, αιιά είρα ηε πξφζεζε λα δηαζρίζσ ην ζαιφλη, απφ θεη δειαδή πνπ 

είρα έξζεη σο πξνζθεθιεκέλε πάιη ησλ αλδξψλ, κε απέηξεςαλ γηαηί σο «γπλαίθα δελ 

επηηξεπφηαλ λα πεξάζσ κπξνζηά απφ ηνπο άλδξεο», εηδηθά φηαλ ππήξραλ θη άιινη 
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 Οη βεδνπίλνη/εο  πάληα βγάδνπλ ηα παπνχηζηα ηνπο φηαλ εηζέξρνληαη ζηα ζπίηηα. 
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επηζθέπηεο ζην ρψξν. Έηζη έζηεηιαλ έλα κηθξφ αγνξάθη λα κνπ θέξεη ηα παπνχηζηα. 

Ζ επηκνλή ελφο κηθξνχ θνξηηζηνχ λα κνπ ηα θέξεη έδεημε ηελ αληίδξαζε ησλ 

γπλαηθψλ δηφηη «ηη δνπιεηά είρε ην θνξίηζη απφ θεη».  

Οη ρψξνη δηαρψξηδαλ ηα θχια, απέθιεηαλ ηηο γπλαίθεο απφ ηνλ αλδξηθφ ρψξν, 

αιιά φρη ηνπο άλδξεο απφ ηνπο ππφινηπνπο ρψξνπο, νη νπνίνη ήηαλ θνηλνί.   

Ζ απνθιεηζηηθφηεηα ησλ αλδξψλ ζηε ρξήζε ηνπ ρψξνπ ζηεξνχζε ηηο γπλαίθεο 

απφ βαζηθά δηθαηψκαηα, θαηά ηε γλψκε κνπ. Άλεζε κε καμηιάξηα, δέζηε, έλα 

πεξηπνηεκέλν δσκάηην, ραιί γηα πξνζηαζία απφ ηελ πγξαζία. 

Όκσο πψο αληηδξνχζαλ νη γπλαίθεο ζ‟ απηή ηελ άληζε θαη κε δίθαηε, θαηά ηε 

γλψκε κνπ, ρξήζε ησλ ρψξσλ; Λεθηηθά δελ δηακαξηχξνληαλ, δελ εμέθξαδαλ 

δπζαξέζθεηα γηα ηνλ απνθιεηζκφ ηνπο απφ ην ζαιφλη θαη θαηλνκεληθά έδεηρλαλ λα 

απνδέρνληαη απφιπηα ηα δεδνκέλα, αιιά είραλ ηξφπνπο λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο ππνλφκεπζεο πνπ ζα εμηζνξξνπνχζαλ ην εγεκνληθφ status ησλ αλδξψλ 

κε ην πθηζηάκελν δηθφ ηνπο. Αξρηθά δελ ελδηαθέξνληαλ γηα ηε δηαθφζκεζε ηνπ 

ζαινληνχ. Καηά δεχηεξνλ αξλνχληαλ ζησπεξά λα πάλε λα αγνξάζνπλ ηα ζηξψκαηα 

θαη ηα καμηιάξηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχζαλ νη άλδξεο. Αξλνχληαλ λα εθθέξνπλ 

γλψκε γηα ηε δηαθφζκεζε απηνχ ηνπ δσκαηίνπ θη άθελαλ ηνπο άλδξεο λα 

ελδηαθεξζνχλ. Σν ζθνχπηζκα ηνπ ζαινληνχ ζε ζρέζε κε ην ππφινηπν ζπίηη γηλφηαλ ζε 

πην αξαηά δηαζηήκαηα, ηφζν πνπ κεξηθέο θνξέο αλαγθάδνληαλ νη άλδξεο λα δεηήζνπλ 

λα ζθνππηζηεί ν ζπγθεθξηκέλνο ρψξνο
74

. Αδηαθνξψληαο θαη απέρνληαο ινηπφλ νη 

γπλαίθεο απ‟ ην ζθνχπηζκα, αλάγθαδαλ ηνπο άλδξεο λα δεηήζνπλ απ‟ απηέο λα 

θαζαξίζνπλ ην ρψξν γηαηί ζα είραλ επηζθέπηεο. Αλαγθάδνληαλ ζηελ νπζία νη άλδξεο 

λα δεηήζνπλ βνήζεηα, θάηη πνπ δελ ζπκβάδηδε κε ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο πεξί 
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 Γηα λα κελ παξεμεγεζεί ε έλλνηα ηεο βξσκηάο, ιέγνληαο φηη θάπνηνο ρψξνο είλαη ιεξσκέλνο, βαζηθά 

ελλνψ ηελ άκκν θαη ηε ζθφλε πνπ κπνξεί λα έρεη κέζα, ε νπνία κεηαθέξεηαη απφ ηνλ αέξα θαη ηα 

παπνχηζηα, θάηη απφ ην νπνίν ππέθεξε θαη ην ππφινηπν ζπίηη. 



239 

 

αλδξηζκνχ θαη βεδνπηληζκνχ. Ζ παξάθιεζε ησλ αλδξψλ έδηλε έλα πξνβάδηζκα ζηε 

γπλαίθα ηεο νπνίαο ην πθηζηάκελν status κε ηε κνξθή πνπ έπαηξλε ε άξλεζε ηεο γηα 

θαζαξηφηεηα αλαηξεπφηαλ ηε δεδνκέλε ζηηγκή θαη θαηλφηαλ λα θαζαηξεί ηνλ 

„βεδνπίληθν αλδξηζκφ‟ απφ ηνλ ζξφλν ηνπ. Ζ θαζαξηφηεηα ηνπ ζπηηηνχ ήηαλ γπλαηθεία 

ππφζεζε. Τπνρξέσζε ηελ νπνία, φπσο θαίλεηαη θαη παξαπάλσ, ηελ κεηέηξεπαλ νη 

γπλαίθεο ζε ζησπεξή αληίζηαε έλαληη ελφο εμνπζηαζηηθνχ ιφγνπ πνπ ηηο απέθιεηε 

απφ ρψξνπο θαη ηηο πεξηφξηδε εθεί φπνπ νη απνιαβέο ηεο άλεζεο δελ ήηαλ αλάινγεο κε 

εθείλεο ησλ αλδξψλ. 

Γεληθφηεξα ε ρξήζε ηνπ πιηθνχ πνιηηηζκνχ γηα δεκηνπξγία αληηιφγνπ απφ ηηο 

γπλαίθεο, πήγαηλε θαη παξαπέξα. Οη βεδνπίλνη, άζρεηα αλ κέλνπλ ζηηο ηέληεο ή ζηα 

ζπίηηα, θάζνληαη θαη θνηκνχληαη ζην πάησκα. Υξεζηκνπνηνχλ, φπσο αλέθεξα θαη 

παξαπάλσ, ζηξψκαηα γηα λα θάζνληαη θαη εηδηθά ζηξνγγπιά καθξφζηελα καμηιάξηα 

γηα λα αθνπκπάλε ηα ρέξηα νη άλδξεο. Γηα χπλν ρξεζηκνπνηνχληαη επηπιένλ ρνληξά 

παπιψκαηα γηα ηηο θξχεο λχρηεο ηεο εξήκνπ. Σα ζπίηηα είλαη ιηηά, ηα έπηπια είλαη 

αλχπαξθηα δηφηη δελ έρνπλ πνιηηηζκηθή ρξεζηκφηεηα, αιιά νη λέεο θνπέιεο ζεσξνχλ 

φηη νη θαηξνί έρνπλ αιιάμεη. Υξεζηκνπνηψληαο ηα πιηθά ελφο άιινπ πνιηηηζκνχ, έμσ 

απφ απηνχο, απαηηνχζαλ θξεβαηνθάκαξα κε φια ηα αμεζνπάξ. Λεηηνπξγηθά ηα 

ζπγθεθξηκέλα έπηπια δελ ηνπο ήηαλ ρξήζηκα, αιιά απηέο ηα ήζειαλ. Ζ ζπξηαξηέξα 

δελ ήηαλ γεκάηε κε πνηθηιία ζεληνληψλ ή πεηζεηψλ ή νηηδήπνηε απνζεθεχεη ε δπηηθή 

γπλαίθα, αιιά κηζνάδεηα θαη κε ιηγνζηά πξνζσπηθά αληηθείκελα ηεο γπλαίθαο. Σν δε 

έπηπιν κε ηνλ θαζξέθηε θη απηφ ήηαλ αηαίξηαζην κε ηελ πξνζσπηθή πεξηπνίεζε ησλ 

γπλαηθψλ, δηφηη απηέο δελ θαηαλάισλαλ ρξφλν κπξνζηά ζηνλ θαζξέθηε, ε ηνπαιέηα 

γηα καθηγηάδ θαη πεξηπνίεζε πξνζψπνπ θαη ρεξηψλ κε θξέκεο, αξψκαηα θαη ζπλαθή. 

Έλα θηελφ άξσκα θνζκνχζε ην έπηπιν θαη κηα δχν βνχξηζεο γηα ηα καιιηά. Παξ‟ 

φια απηά ήηαλ ηδηαίηεξα απαηηεηηθέο ζηελ αγνξά φινπ ηνπ ζεη θξεβαηνθάκαξαο.     
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Έηζη αζθνχζαλ αθελφο νηθνλνκηθή πίεζε ζηνπο άλδξεο θαη αθεηέξνπ 

νηθεηνπνηνχληαλ πνιηηηζκηθέο αμίεο θαη θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο ηνπ „άιινπ‟. Μέζα 

απ‟ ηε λεσηεξηθφηεηα δεκηνπξγνχληαλ ζηε ζπλείδεζε πιηθά (βνχξηζα, άξσκα, 

θξεβαηνθάκαξα, ηνπαιέηα) ηεο ζειπθφηεηαο. Ζ θξεβαηνθάκαξα ζα έιεγα φηη είλαη  

πην πξφζθνξν πιηθφ ζεκείν επηηέιεζεο ηεο ζειπθφηεηαο θαη ηεο κεηξφηεηαο, ην 

νπνίν νχησο ή άιισο ειέγρνπλ θαη ζέινπλ λα ζπλερίζνπλ λα ην θάλνπλ. 

Οη παξαπάλσ κνξθέο αληίζηαζεο θαη ηξφπνη δηαρείξηζεο έκθπισλ ξφισλ (ησλ 

γπλαηθψλ) αλαδεηθλχνπλ ηηο εηεξφθπιεο (αλδξψλ), αιιά θαη νκφθπιεο (εξεπλήηξηαο) 

κνξθέο εμνπζίαο νη νπνίεο ηηο παξάγνπλ.  Δπίζεο ε λεσηεξηθφηεηα θαίλεηαη θη απηή 

λα έρεη κηα ζεκαληηθή ζέζε, θαζψο δεκηνπξγεί επηλνήζεηο γηα δηαπξαγκάηεπζε 

ξφισλ θαη πιηθφ κε ην νπνίν ηα άηνκα ειέγρνπλ ηνλ έκθπιν εαπηφ. 

Αλ ην δεηνχκελν είλαη ε αλάδεημε ησλ κνξθψλ εμνπζίαο (πνπ ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ησλ Zalabieh, δνκνχληαη γχξσ απφ ην αλδξθφ θχιν) κέζσ 

ησλ πνηθίισλ κνξθψλ αληηζηάζεσλ ησλ γπλαηθψλ, ηφηε κπνξψ λα πσ φηη ε αλάιπζε 

πέηπρε ην ζηφρν ηεο. Θα κπνξνχζε φκσο κηα ηέηνηνπ είδνπο αλάιπζε λα πάεη θαη 

παξαπέξα ζηνρεχνληαο ζην απνηέιεζκα ησλ πξαθηηθψλ αληίζηαζεο; Καηά πφζν 

απηέο νη αληηζηάζεηο ησλ γπλαηθψλ αιιάδνπλ νπζηαζηηθά θάηη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα 

ησλ γπλαηθψλ θαη δελ παξακέλνπλ απιψο ζην λα ππνλνκεχνπλ ηνλ αλδξηζκφ θαη ηελ 

αλδξηθή εμνπζία;  Πηζηεχσ φηη ζα κπνξνχζακε λα δηαρσξίζνπκε ηηο αληηζηάζεηο ζ‟ 

απηέο πνπ παξάγνπλ αιιαγή  θαη κέζσ ηεο αιιαγήο εμνπζηαζηηθφ ιφγν, θαη ζ‟ απηέο 

πνπ απιά ππνλνκεχνπλ ηελ αλδξηθή εμνπζία.  

Σν φηη νη γπλαίθεο αξλνχληαλ (ζησπεξά) λα ζθνππίζνπλ θαη λα θαζαξίζνπλ ην 

ζαιφλη, ην δσκάηην δειαδή ησλ αλδξψλ, θαίλεηαη ηειηθά φηη δελ άιιαδε θάηη 

νπζηαζηηθφ ζην γπλαηθείν ηνπο status. Μπνξεί λα πξνθαινχζαλ ηνπο άλδξεο λα ηηο 

παξαθαιέζνπλ, ππνλνκεχνληαο ηελ αλδξηθή ηνπο ππεξεθάλεηα, αιιά ζην ηέινο απηέο 
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ήηαλ πάιη πνπ θαζάξηδαλ. Μπνξεί κε ηηο πζηεξίεο ηνπο ή κε ηελ θαηαλάισζε ηνπ 

ρξφλνπ ηνπ άλδξα ηνπο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, λα εκπφδηδαλ εθείλε ηε ζηηγκή λα πάεη 

ν άλδξαο ζηελ έξεκν γηα δηαζθέδαζε κε ηνπο νκφθπινχο ηνπ ή κε ηνπξηζηηθά 

γθξνππ, απηφ φκσο δελ άιιαδε θάηη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ αλδξψλ, εηδηθφηεξα 

φηαλ απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο είραλ ζρέζε κε ηηο βηνπνξηζηηθέο ηνπο αλάγθεο. Οη 

αληηζηάζεηο φκσο πνπ πξαγκαηηθά δεκηνπξγνχζαλ έλαλ γπλαηθείν εμνπζηαζηηθφ ιφγν 

θαη κπνξνχζαλ λα κεηαβάινπλ ηηο θαηαζηάζεηο θαη λα εληζρχζνπλ αθφκε 

πεξηζζφηεξν ηνλ έκθπιν εαπηφ ήηαλ απηέο πνπ είραλ σο δηαρεηξίζηκν εξγαιείν ηα 

πιηθά ηεο λεσηεξηθφηεηαο. Απαηηψληαο νη ληφπαληξεο θξεβαηνθάκαξεο, ηνπαιέηεο 

θαη δηάθνξα άιια θαιιπληηθά, ή ε δεχηεξε ζχδπγνο κεγαιχηεξν θαη νκνξθφηεξν 

ζπίηη απφ ηελ πξψηε, αζθνχζαλ νηθνλνκηθή πίεζε ζηνπο άλδξεο, θάηη πνπ 

ιεηηνπξγνχζε αλαζηαιηηθά ζηελ ηδέα κηαο δεχηεξεο ή ηξίηεο ζπδχγνπ. Απηφ ήηαλ 

ηζρπξφ εξγαιείν ζηα ρέξηα ησλ γπλαηθψλ, παξήγαγε απνηειεζκαηηθφ εμνπζηαζηηθφ 

ιφγν, πξνθαινχζε ηηο ππάξρνπζεο πνιηηηζκηθέο παξαδνρέο θαη είρε ηε δχλακε λα ηηο 

αλαηξέςεη. Σν φηη εγψ (άιιε κηα κνξθή ηεο εμνπζηαζηηθήο λεσηεξηθφηεηαο - σο 

επηζηήκνλαο θαη εξεπλήηξηα πνπ επηβιήζεθε απφ ηνπο άλδξεο ζηηο γπλαίθεο γηα λα κε 

θηινμελήζνπλ) θαζίζηακαη δηαρεηξίζηκν ππνθείκελν ζηα ρέξηα ησλ γπλαηθψλ κε 

ηέηνην ηξφπν πνπ λα αλαηξέπνπλ ηνλ εμνπζηαζηηθφ ιφγν (ηεο θηινμελίαο) ηνπ άλδξα 

θαίλεηαη λα κεηαβάιιεη ηα δεδνκέλα νπζηαζηηθά αθνχ θαηάθεξαλ λα κε δηψμνπλ απφ 

ην ζπίηη. 

Οη λέεο κνξθέο εμνπζίαο ηνπ θαπηηαιηζκνχ θαη ηεο νηθνλνκίαο (Abu Lughod, 

1986) παξάγνπλ λέεο κνξθέο αληίζηαζεο πνπ νδεγνχλ ζε λένπο εμνπζηαζηηθνχο 

ιφγνπο, νη νπνίνη έρνπλ δχλακε γηα θνηλσληθέο κεηαβνιέο. 
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4. Γεκίδνληαο ηα θελά: Σν ηζάη σο λόεκα ζηελ θαζεκεξηλόηεηα. 

Δίραλ πεξάζεη ηφζνη κήλεο απφ ηφηε πνπ είρα μεθηλήζεη ηελ επηηφπηα θαη δελ είρα 

μεθαζαξίζεη ηέινο πάλησλ ηελ θαζεκεξηλή δξάζε ησλ γπλαηθψλ. Οη άλδξεο είραλ 

αζρνιίεο, είραλ ιφγνπο γηα ζπλαζξνίζεηο, ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε θη επίιπζε απηψλ, ε 

θαζεκεξηλφηεηά ηνπο είρε θίλεζε θαη δξάζε. Δίραλ ηέινο πάλησλ λα θάλνπλ θάηη. Οη 

αζρνιίεο φκσο ησλ γπλαηθψλ θαζεκεξηλά ήηαλ ζπκππθλσκέλεο κέζα ζε δχν, ην πνιχ 

ηξεηο ψξεο ηνπ 24ψξνπ. Μεηά ην πξσηλφ μχπλεκα πνπ γηλφηαλ γχξσ ζηηο 6-6:30 γηα 

λα εηνηκαζηνχλ ηα παηδηά γηα ην ζρνιείν (ε έλαξμε ησλ καζεκάησλ ήηαλ ζηηο 7:00) 

άξρηδε θαη ε θαζεκεξηλφηεηα ησλ γπλαηθψλ. Έλα γξήγνξν ζθνχπηζκα ηνπ ζπηηηνχ 

απφ ηελ άκκν θαη ηαθηνπνίεζε ησλ ζηξσκάησλ ηνπ χπλνπ, δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ηειείσλαλ ην πνιχ κέζα ζε κηζή ψξα. Γεδνκέλνπ φηη ην εζσηεξηθφ ησλ νηθεκάησλ 

ήηαλ πνιχ απιφ θαη ιηηφ, ε θαζαξηφηεηα θαη ε ηαθηνπνίεζή ηνπο ήηαλ ζχληνκε.  

Δίρα ζπλεζίζεη λα ζπκκεηέρσ πεξηζζφηεξν ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ αλδξψλ 

θη ν γπλαηθείνο θφζκνο κνχ ήηαλ αληαξφο, αιιά δελ είρα δηθαίσκα επηινγήο. Έηζη, αλ 

θαη ηδαληθφο ν θαηξφο γηα έξεκν εθείλν ην πξσηλφ ηνπ Φεβξνπαξίνπ, απνθάζηζα λα 

θάλσ παξέα ζηε Α. ε νπνία είρε πέληε παηδηά απ‟ ηα νπνία ηα δχν πνιχ κηθξά γηα λα 

πάλε ζρνιείν. Μεηά ηε γξήγνξε θαζαξηφηεηα ηελ νπνία εκπφδηδαλ ηα δχν κηθξά, 

κπήθακε ζηελ θνπδίλα γηα καγείξεκα. Ζ Α. άλνηγε θχιν γηα πίηεο θη εγψ έπιελα ηα 

δηάθνξα θαηζαξνιηθά. Γελ κπνξψ λα πσ φηη κνπ ήηαλ επράξηζηε ε αηκφζθαηξα, γηαηί 

δελ ππήξρε ελδηαθέξνλ δηάινγνο κε ηελ Α. Δθείλε κνπ εμεγνχζε γηα ην πψο θηηάρλεη 

ηα δηάθνξα θαγεηά θαη ηα πιηθά πνπ βάδεη κέζα, θάηη πνπ κε άθελε παληειψο 

αδηάθνξε
75

, αιιά έθαλα πσο ελδηαθεξφκνπλ. Απηή κνπ ε ππνκνλή κνχ έδσζε ηελ 

επθαηξία λα θάλσ αξγφηεξα ηηο εξσηήζεηο πνπ κε ελδηέθεξαλ άκεζα. Αθνχ ηειείσζε 

                                                 
75

 Αο ζεκεησζεί φηη, επεηδή ε ίδηα δελ έρσ ελδηαθέξνλ γηα ηε καγεηξηθή, φια ηα ζρεηηθά πεξί 

καγεηξηθήο θαη πιηθψλ κνχ ήηαλ αδηάθνξα. Δπίζεο ηα δηθά κνπ ελδηαθέξνληα επηθεληξψλνληαλ ζε 

άιιεο δξαζηεξηφηεηεο γη‟ απηφ ζεσξνχζα αλνχζην ην δηάινγν. 
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ε καγεηξηθή ζηελ θνπδίλα, βγήθακε έμσ ζην πξναχιην γηα λα ςήζεη ε Α. ζηε ρφβνιε 

ηηο πίηεο-ςσκηά, ηα νλνκαδφκελα shrak. Δίρε ελδηαθέξνλ λα παξαθνινπζψ ηελ 

κεηακφξθσζε ηνπ αιεπξηνχ ζε ςηιή πίηα αιιά ε δηαδηθαζία έπαηξλε αξθεηή ψξα θη 

επηπιένλ ήηαλ θαη ηα δχν κηθξά πνπ ηξηγπξλνχζαλ θαη έρξεδαλ πξνζνρήο. 

Ρψηεζα θάπνηα ζηηγκή ηελ Α. αλ ηεο αξέζεη ην ρσξηφ ή ηέινο πάλησλ αλ είλαη 

επραξηζηεκέλε απφ ηε δσή ηεο θαη ε απάληεζή ηεο ήηαλ ρσξίο ζπλαηζζεκαηηζκνχο, 

θάπσο νπδέηεξε, ηνπ ηχπνπ: «Καιά είλαη, λα, έηζη πεξλάεη ε δσή, κε ηα παηδηά». «Καη 

δελ ζα ήζειεο λα θάλεηο θάηη άιιν;» ξψηεζα, γηαηί ήδε είρα αξρίζεη λα πιήηησ θαη 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δηαπίζησζα φηη ήζεια κε απηή κνπ ηελ εξψηεζε λα δηαρσξίζσ 

ηνλ δηθφ κνπ θφζκν δξαζηεξηνηήησλ θαη ηηο δηθέο κνπ ζπλαηζζεκαηηθέο δηεμφδνπο 

απφ ηελ κνλνηνλία ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Γηα ηελ Α. φκσο ε έλλνηα ηεο „αλίαο‟ πνπ 

θαηά ηε δηθή κνπ εθδνρή, φπσο θαη θαηά ηελ εθδνρή ησλ αλδξψλ, ήηαλ απξαμία, δελ 

είρε λφεκα θαη πεξηερφκελν ζηηο γπλαηθείεο ζπλεηδήζεηο, γηαηί ίζσο δελ κπνξνχζαλ λα 

ηε θαληαζηνχλ. ηελ εξψηεζή κνπ «Γελ βαξηέζαη θάζε κέξα ηα ίδηα, δελ ζα ήζειεο 

θαη θάηη άιιν;» δελ είρε λα κνπ απαληήζεη θαη πνιιά. «Ση άιιν λα θάλεη κηα γπλαίθα 

απφ ην λα θνηηάδεη ηα παηδηά θαη ηνλ άλδξα ηεο, λα πεξηκέλσ λα γπξίζεη, γηαηί λα 

βαξεζψ;». «Κη φηαλ δελ έρεηο λα καγεηξέςεηο, ηη θάλεηο; Πψο πεξλάεη ε ψξα ζνπ;» 

ζπλέρηζα. «Καζφκαζηε παξέα κε άιιεο θαη θνπβεληηάδνπκε, θη έηζη πεξλάεη ε ψξα, 

κέρξη λα μαλάξζεη ην βξάδπ θαη λα ηειεηψζεη ε κέξα» κνπ απάληεζε.  

Να ινηπφλ πνπ θάηη έθαλαλ θη απηέο ζθέθηεθα, ηνπιάρηζηνλ ζα είρα ηελ 

επθαηξία λα παξαβξεζψ ζε κηα ακηγψο γπλαηθεία πξσηλή ζπλάζξνηζε θη απηφ κνπ 

αλαπηέξσζε ιίγν ην εζηθφ ζηελ πξνζπάζεηα ηεο ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο. 

Μαδεχηεθαλ, ινηπφλ, έλα πξσηλφ, κεηά απφ ιίγεο κέξεο ε Α. κε θάπνηεο άιιεο 

απφ ηνλ ζπγγεληθφ πεξίγπξν γηα πξσηλή θνπβέληα. Δγψ σο πξνζθεθιεκέλε ηεο Α. 

πήγα καδί ηεο ζην ζπίηη ηεο L.  Ο θαηξφο ήηαλ θαιφο θαη επράξηζηνο, γη‟ απηφ 
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θαζίζακε ζηελ απιή, πάλσ ζηελ άκκν. Ζ παξέα απαξηηδφηαλ απφ πέληε γπλαίθεο απφ 

ηηο νπνίεο νη δχν ήηαλ αδειθή θαη μαδέιθε ηεο Α. απφ ηελ πιεπξά ηεο κεηέξαο ηνπο, 

ε κηα θνπληάδα ηεο Α., δειαδή αδειθή ηνπ αλδξφο ηεο θαη ε άιιε ε ζεία ηεο Α., ε 

αδειθή ηνπ παηέξα ηεο. Όιεο δειαδή ήηαλ απφ ην ζηελφ νηθνγελεηαθφ θχθιν. Ζ 

πξψηε ζθέςε πνπ έθαλα ήηαλ φηη απηέο δελ ήηαλ θίιεο, δελ ήηαλ μέλεο κεηαμχ ηνπο, 

αδειθέο, εμαδέιθεο, ζείεο φιεο είραλ δεζκφ αίκαηνο. Απηφ επηβεβαηψζεθε θη φηαλ 

αθνινχζεζαλ θαη άιιεο πξνζθιήζεηο ζε πξσηλέο γπλαηθείεο ζπλαζξνίζεηο. Όηη 

δειαδή νη παξέεο είραλ βάζε ηνλ ζπγγεληθφ δεζκφ, δελ ππήξραλ θηιίεο εθηφο 

νηθνγελεηαθνχ δηθηχνπ θαη ζε έλα ρσξηφ ηνπ νπνίνπ ε έθηαζε δελ μεπεξλνχζε ην έλα 

ρηιηφκεηξν απφ ηε κηα άθξε ζηελ άιιε, νη γπλαίθεο δελ επηζθέπηνληαλ „μέλα‟ ζπίηηα. 

Με άιια ιφγηα, ε Α. πνπ έκελε ζηε κηα άθξε ηνπ ρσξηνχ, δελ είρε πάεη πνηέ ζην ζπίηη 

ηεο F. πνπ έκελε ζηελ άιιε άθξε. πλαληηφληαλ κφλν ζε γάκνπο, φηαλ 

ζπγθεληξσλφηαλ φιν ην ρσξηφ, αιιά ηίπνηα παξαπάλσ. Ζ θνηλσληθφηεηα ελ ζπληνκία 

ησλ γπλαηθψλ ήηαλ κεδεληθή. Κη απηφ νθεηιφηαλ ζηελ αλαζθάιεηα πνπ δηαθαηείρε ηηο 

γπλαίθεο ηνπ ρσξηνχ. «Γελ μέξσ πνηνο θαη ηη είλαη ν γείηνλαο κνπ, δελ έρσ 

εκπηζηνζχλε» έιεγε ε Α. «Γελ εκπηζηεχνκαη ηνλ δηπιαλφ κνπ» έιεγε ε F. Οη 

πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο κε ηηο νπνίεο ζπλαλαζηξάθεθα δηαθαηέρνληαλ απφ ηελ ίδηα 

ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε, ηελ αλαζθάιεηα ε νπνία πξσηίζησο πήγαδε απφ κηα 

θαρππνςία γηα ηελ γεηηφληζζα. ε ηη απνζθνπνχζε ε γεηηφληζζα, ηη ήζειε λα κάζεη 

γηα ηελ άιιε, γηαηί λα κπεη ζην ζπίηη κηαο μέλεο, ήηαλ ζθέςεηο πνπ ηξηγχξηδαλ ζην 

κπαιφ ησλ γπλαηθψλ θαη δεκηνπξγνχζαλ ηελ θαρππνςία θαη ηελ αλαζθάιεηα πνπ ηηο 

νρχξσλε πίζσ απφ ηελ αζθάιεηα ησλ ζπγγεληθψλ  δεζκψλ.  

Δγψ απφ ηελ πιεπξά κνπ δελ έβξηζθα ιφγν γη‟ απηέο ηηο αλεζπρίεο. Όια ηα 

ζπίηηα ηνπ ρσξηνχ ζηελ εζσηεξηθή ηνπο δηαθφζκεζε ήηαλ ζρεδφλ ίδηα, ε ελδπκαζία 

ησλ γπλαηθψλ δελ είρε ηδηαίηεξεο παξεθθιίζεηο, νη αζρνιίεο ηνπο ήηαλ νη ίδηεο θαη ε 
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νηθνγελεηαθή ηνπο δσή θη απηή δελ παξνπζίαδε θακία δηαθνξεηηθφηεηα. Γηαθχιαγαλ 

φκσο ηα επηαζθξάγηζηα κπζηηθά πνπ πηζαλφλ λα έβγαηλαλ ζηελ επηθάλεηα κε ην 

θνπηζνκπνιηφ. Πξνζπαζνχζαλ λ‟ απνθχγνπλ δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο, νη νπνίεο 

κπνξεί λα πξνέθππηαλ κεηά απφ ζπδεηήζεηο, θαηαζηάζεηο ή αιήζεηεο, ηηο νπνίεο δελ 

ζα ήζειαλ λα κάζνπλ.  Πνηα ήηαλ φκσο απηά ηα πηζαλά εθηαζθξάγηζηα κπζηηθά πνπ 

πηζαλφλ λα απνθαιχπηνληαλ θαη πηζαλφλ λα δπζαξεζηνχζαλ ηηο γπλαίθεο;  

«Μπνξεί λα πεη θάπνηα πνπ δελ γλσξίδσ θαιά θάηη γηα ηνλ άλδξα κνπ, αλ έρεη 

πάεη κε άιιε γπλαίθα, λα, μέξεηο κε θακηά ηνπξίζηξηα, θαη λα κε λεπξηάζεη» κνπ είπε 

ε Α. θάπνηα άιιε κέξα πνπ επεδίσμα λα εθκαηεχζσ ηηο πιεξνθνξίεο δηαθξηηηθά θαη 

ζπλέρηζε: «Ξέξεηο, πνιινί άλδξεο κ‟ απηά ηα γθξνππ ζηελ έξεκν ράιαζαλ απηά πνπ 

ιέεη ην Κνξάλη, βέβαηα εγψ γλσξίδσ ηνλ άλδξα κνπ, αιιά κπνξεί θακηά δειηάξα λα 

πεη θαη γηα ηνλ δηθφ κνπ θαη λα λεπξηάζσ».  Σα ίδηα κνπ είρε πεη θαη ε ζεία ηεο Α., ηα 

νπνία κνπ ερνχζαλ θάπσο ππεξβνιηθά, αιιά δελ είρε ζεκαζία ε δηθή κνπ άπνςε, 

φζν απηά πνπ αηζζάλνληαλ θαη πίζηεπαλ νη ζπγθεθξηκέλεο γπλαίθεο. «Ννκίδεηο φηη 

δελ ππάξρνπλ θαη γπλαίθεο κέζα ζην ρσξηφ πνπ πεγαίλνπλ κε ηνπο άλδξεο άιισλ 

φηαλ ιείπεη ν δηθφο ηνπο, πνπ ηνπο μεινγηάδνπλ γηα κηα βξαδηά; Αιιά θαιχηεξα λα 

κελ ηα μέξνπκε, γηαηί ζα ραιάζεη ε εζπρία ηεο νηθνγέλεηαο». 

Ξαθληθά είρε βγεη ζηελ επηθάλεηα έλα θνηλφ κπζηηθφ φινπ ηνπ ρσξηνχ. Όηη 

θάπνηεο εθκεηαιιεχνληαλ ηελ απνπζία ηνπ δηθνχ ηνπο άλδξα γηα λα πάλε κε άιινλ, 

φηη θάπνηεο ρήξεο ή ρσξηζκέλεο ηθαλνπνηνχζαλ ηηο αλάγθεο ηνπο ηα βξάδηα, φηη 

θάπνηνη ειεχζεξνη αθφκε άλδξεο ηθαλνπνηνχζαλ θη απηνί ηηο νξέμεηο ηνπο κε 

παληξεκέλεο κεγαιχηεξεο απφ απηνχο θ.ν.θ. Δίρα εθπιαγεί κε ηελ 

ηαρπδαθηπινπξγηθή ζπγθάιπςε ησλ γεγνλφησλ ηφζν θαηξφ θαη ην γεγνλφο φηη νη 

άλδξεο γλψξηδαλ θάπνηα πξάγκαηα, αιιά είραλ ηε καεζηξία λα ηα θξαηνχλ κπζηηθά. 

Απ‟ ηελ άιιε φκσο, ε φιε θαηάζηαζε δεκηνπξγνχζε αλαζθάιεηα ζηηο γπλαίθεο. Μηα 
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αλαζθάιεηα πνπ πήγαδε απφ θφβν κήπσο θαη βγεη ζηελ επηθάλεηα θάπνηα αιήζεηα ή 

αθφκε θαη ιαζπνινγία γηα ηνλ δηθφ ηεο άλδξα ή αθφκε θαη γηα ηελ ίδηα. Ζ 

αλαζθάιεηα απηή ζηε ζπλέρεηα δεκηνπξγνχζε ηελ απνζηαζηνπνίεζε απφ ηηο μέλεο, κε 

ζπγγελείο, πηζαλφλ πηθξφρνιεο ή δειηάξεο, νη νπνίεο κέζα απφ ηηο θνπηζνκπνιίζηηθεο 

ζπδεηήζεηο πηζαλφλ λα έβγαδαλ αιήζεηεο ή θαη ςέκαηα πνπ, φκσο, λα έβιαπηαλ ην 

πξνθίι ηεο νηθνγέλεηαο. Όια απηά ηα „πηζαλφλ‟ ήηαλ ππνζέζεηο κελ ησλ γπλαηθψλ, 

αιιά δξψληαο εθ ηνπ αζθαινχο πξνζπαζνχζαλ λα πξνιάβνπλ θαη „πηζαλέο‟ 

δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο.  

Έηζη, ινηπφλ, νη πξσηλέο ζπλαζξνίζεηο ησλ γπλαηθψλ γίλνληαλ κφλν κεηαμχ 

ησλ κειψλ ηνπ ζηελνχ θη άκεζνπ ζπγγεληθνχ θχθινπ, ηα νπνία κέιε ήηαλ νρπξσκέλα 

θαηά ηε γλψκε ηνπο κέζα ζηελ αζθάιεηα ηεο νηθνγέλεηαο θαη ησλ ζπγγεληθψλ 

δεζκψλ. Έηζη, πξνζθεθιεκέλε ηεο Α. παξεπξέζεθα ζηελ πξσηλή κάδσμε ησλ 

γπλαηθψλ. Μεηά ηε ζπδήηεζε πνπ είρα κε ηελ Α. θαη ηε ζεία ηεο πεξί 

επηαζθξάγηζησλ κπζηηθψλ θαη ηα ηνηαχηα, δελ είρα θαη πνιιέο πξνζδνθίεο γηα ηε 

ζπλάζξνηζε κε ηελ έλλνηα ηεο ζεκαηνινγίαο πνπ ζα κπνξνχζε λα αλαπηπρζεί θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο. 

O ήιηνο επράξηζηνο, αιιά ε πγξαζία δηαπεξλνχζε απφ ηελ άκκν ζην ζψκα. Οη 

πξψηεο θνπβέληεο ήηαλ πεξί ησλ παηδηψλ, ηη έθαλαλ ηα κσξά θαη ηα κεγαιχηεξα 

παηδηά θη φζν πιεζίαδαλ πξνο ην ηέινο ησλ θαηνξζσκάησλ ησλ παηδηψλ, ε 

ζπλάζξνηζε άξρηζε λα έρεη θελά δηαζηήκαηα ρξφλνπ ηα νπνία κεγάισλαλ φζν 

πεξλνχζε ε ψξα. Ήηαλ αθξηβψο ην αληίζεην απ‟ απηφ πνπ γηλφηαλ ζηηο 

ζπγθεληξψζεηο ησλ αλδξψλ. Δθεί ην έλα ζέκα έθεξλε η‟ άιιν θαη νη ψξεο γέκηδαλ κε 

αηειείσηεο ζπδεηήζεηο. ηηο γπλαίθεο, αληηζέησο, φζν πεξλνχζε ε ψξα, ζηέξεπε ε 

ζεκαηνινγία πνπ ήδε ήηαλ θησρή εμ αξρήο. Αθνχ ηειείσζαλ ηα πεξί ησλ παηδηψλ 

μαθληθά ε θνπβέληα κεηά απφ δηαδνρηθά θελά ρξφλνπ κεηαπήδεζε ζην „ηζάη‟. 
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Σν ηζάη πάληα ζπλφδεπε ηνπο βεδνπίλνπο ζ‟ φιεο ηνπο ηηο δξαζηεξηφηεηεο, 

αιιά εθείλε ηε θνξά ππήξρε θάηη δηαθνξεηηθφ πνπ δελ είρα θαηαθέξεη λα ζπιιάβσ 

άκεζα. Άξρηζε ινηπφλ ε ζπδήηεζε γηα ην ηζάη ηελ νπνία έβξηζθα αλνχζηα θαη άλεπ 

πεξηερνκέλνπ. Έιεγε ε F. φηη ην ηζάη ήηαλ ριηαξφ, θη απαληνχζε ε Α. φηη ηφζε ψξα 

πνπ δελ ήηαλ πάλσ ζηε θσηηά θπζηθφ ήηαλ λα είρε θξπψζεη. Ζ άιιε ζε ιίγν 

αλαθέξζεθε ζην γάια
76

 ην νπνίν ηεο έπεζε πνιχ θαη κεηά ήξζε ε ζεηξά ηεο δάραξεο. 

Καη ζηα ελδηάκεζα θελά δηαζηήκαηα ρξφλνπ έπηλαλ ηζάη. Ζ ψξα πέξαζε κε ηελ πφζε 

θαη μαλά πφζε ηζαγηνχ θαη ε ζπλάζξνηζε έθηαζε ζηε ιήμε ηεο κεηά απφ δχν πεξίπνπ 

ψξεο ρσξίο άιιε ζπδήηεζε.  

Δίρα εθπιαγεί γηα ην πψο θαηάθεξα λα αληέμσ απηέο ηηο πιεθηηθέο δχν ψξεο 

νη νπνίεο γηα κέλα ήηαλ ρσξίο νπζία. Ζ θαζεκεξηλή απηή απξαμία ησλ γπλαηθψλ κε 

είρε δηαπεξάζεη πξνζδηνξίδνληαο κέζα κνπ έλα βαζχ αίζζεκα αλίαο. Ζ φιε 

θαηάζηαζε, φκσο, κνπ έδηλε ηελ εληχπσζε φηη απηφ δελ ίζρπε γηα ηηο πιεξνθνξήηξηέο 

κνπ. Απηέο δελ έθαλαλ ηίπνηα θαη γέκηδαλ ηηο ψξεο ηνπο κέρξη λα γπξίζνπλ ηα παηδηά 

απφ ην ζρνιείν θαη νη άλδξεο απφ ηελ έξεκν.  

Αθνινχζεζαλ θη άιιεο αληαξέο ζπλαζξνίζεηο γπλαηθψλ ζηηο νπνίεο 

παξεπξέζεθα, κέρξηο φηνπ μεθαζαξίζσ ηε δηαθνξά ηεο πφζεο ηνπ ηζαγηνχ κεηαμχ 

ησλ θχισλ θαη ηε βαξχηεηά πνπ είρε απηή ε ζπλήζεηα ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ 

γπλαηθψλ.  

ηνπο άλδξεο ζπλφδεπε ηηο ζπδεηήζεηο, ήηαλ ζπλήζεηα θαη θνπιηνχξα ηεο 

εξήκνπ, ήηαλ ζπλπθαζκέλν ηφζν κε ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ κεζνιαβνχζαλ 

αλάκεζα ζηηο παχζεηο ηεο θνπβέληαο φζν θαη κε ηελ θνπβέληα απηή θαζαπηή. Ήηαλ 

απαξαίηεην γηα λα νινθιεξσζεί ε αλδξηθή ζπλεζηίαζε, ε μεθνχξαζε κεηά ην θπλήγη 

                                                 
76

 Σν ηζάη ην πίλνπλ κε γάια. 
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ή ζπλεδξίαζε γηα ζνβαξέο απνθάζεηο. Γελ ζπκπιήξσλε θελά αιιά ζπλφδεπε 

νπζηαζηηθέο πξαθηηθέο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. 

ηηο γπλαίθεο, αληίζεηα, ηα πξάγκαηα ήηαλ δηαθνξεηηθά. Δθεί, ην ηζάη, απφ ηε 

δηαδηθαζία παξαζθεπήο κέρξη θαη ηελ θαηαλάισζή ηνπ ήηαλ ε ίδηα ε νπζία, ην λφεκα 

ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. πλαζξνίδνληαλ θαη άξρηδε αξγά αξγά ε δηαδηθαζία 

παξαζθεπήο ηνπ. Με θηλήζεηο αξγέο έβαδαλ κέζα ζηελ ηζαγηέξα ην ηζάη, ην νπνίν 

έβξαδε καδί κε κηζφ θηιφ δάραξε. Οη ππφινηπεο γπλαίθεο παξαθνινπζνχζαλ ηε 

δηαδηθαζία έηζη απιά. ηε ζπλέρεηα πξνζέζεηαλ θαη ην γάια. Αθνινπζνχζε ην 

ζεξβίξηζκα ζηα πνηήξηα, πνπ πνιιέο θνξέο κνπ θαηλφηαλ ππεξβνιηθά αζηείν, γηαηί 

κνπ έδηλαλ ηελ εληχπσζε φηη ζεξβίξνπλ ζακπάληα! Μεηά άξρηδε ε πφζε. Σν πνηήξη 

θξαηηφηαλ ζην ρέξη κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ην πην ζεκαληηθφ θαηαλάισλαλ ην 

ηζάη αξγά αξγά θαη ιίγν ιίγν γηα λα πεξλάεη ε ψξα. Με απηφ ηνλ ηξφπν δελ ηειείσλε 

γξήγνξα ην ηζάη ζην πνηήξη, έηζη ψζηε ηα δχν ή ηξία πνηήξηα πφζεο έπαηξλαλ αξθεηφ 

ρξφλν. Δλδηάκεζα δελ ήηαλ απαξαίηεηεο νη ζπδεηήζεηο, εμ άιινπ δελ ππήξραλ θαη 

ζέκαηα πξνο αλάπηπμε, ην ηζάη ήηαλ ε ίδηα ε θνπβέληα, κηα κνξθή ζπλχπαξμεο αθνχ 

δελ είραλ θαη πνιιά λα δηεγεζνχλ.  

Μνπ εξρφηαλ ζπλέρεηα ζην κπαιφ ε εηθφλα ηεο πφζεο ησλ αλδξψλ θαη ε 

δηάθξηζε ηεο δηαθνξάο ήξζε αξγά, κε ην πιήξσκα ηνπ ρξφλνπ. ηνπο άλδξεο ε 

θαηαλάισζε ήηαλ πην γξήγνξε, ε πνζφηεηα ιηγφηεξε θαη ε γνπιηέο κεγαιχηεξεο. 

Απηνί έπηλαλ ζπλνδεπηηθά ζηε ζπδήηεζε, έπηλαλ γηα παξέα, αιιά πνιιέο θνξέο 

αξθνχληαλ ζε ιηγφηεξε πνζφηεηα απφ ηηο γπλαίθεο.  

Οη γπλαίθεο έπηλαλ γηα λα πεξάζεη ε κέξα, γηα λα γεκίζνπλ ηα θελά πνπ 

ππήξραλ ζηε δσή ηνπο. Κελά ηα νπνία ζε πξψηε θάζε θαίλνληαλ λα κελ ηηο βάξπλαλ 

ζπλαηζζεκαηηθά, αιιά ζ‟ έλα δεχηεξν ζηάδην δεκηνπξγνχζαλ ηνλ θαιψο ελλννχκελν 
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θζφλν πξνο ηηο μέλεο (π.ρ. Δπξσπαίεο) γπλαίθεο πνπ είραλ ηε δπλαηφηεηα λα θάλνπλ 

δηάθνξα πξάγκαηα κε κεγαιχηεξε ειεπζεξία. 

Έηζη, απνδερφκελεο ηελ θαηάζηαζε, δελ ρξεζηκνπνηνχζαλ ηε ιέμε „αλία‟ 

(mumil) φπσο νη άλδξεο, γηαηί απιά δελ ήηαλ κηα θαηάζηαζε πνπ ηηο ζηεξνχζε 

δηεμφδνπο επραξίζηεζεο φπσο ηνπο άλδξεο. Σα θελά ζηε δσή ηνπο ππήξραλ θη απηφ 

έβγαηλε ζηελ επηθάλεηα κεξηθέο θνξέο απφ ιηγνζηέο θαη πεξηνξηζκέλεο ζπδεηήζεηο 

καδί ηνπο, φπσο ηνπ είδνπο: «Θα ήζεια θη εγψ λα θάλσ θάπνηα πξάγκαηα πέξαλ ησλ 

θαζεκεξηλψλ, αιιά βιέπεηο ε θνπιηνχξα καο είλαη έηζη πνπ δελ αθήλεη ηε γπλαίθα λα 

θάλεη απηά πνπ ζέιεη, ηα ίδηα θάζε κέξα, δελ έρνπκε ηίπνηα δηαθνξεηηθφ». 

 Παξ‟ φια απηά δελ ρξεζηκνπνηνχζαλ ηε ιέμε „αλία‟. Ζ „αλία‟ ηελ νπνία 

ελλνηνινγνχλ σο „απξαμία‟ ηα αξζεληθά ππνθείκελα ηεο θνηλφηεηαο Zalabieh έξρεηαη 

λα ζπκβάιιεη ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο έκθπιεο δηαθνξάο. Ζ δηαρείξεζή ηεο έλλνηάο ηεο 

απφ ηνπο άλδξεο θαη ε θφξηηζή ηεο κε ηελ θαηάζηαζε ηεο „απξαμίαο‟ ηελ νπνία 

πξνζάπηνπλ ζηηο γπλαίθεο, θαίλεηαη λα είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ κέζα ζε φιεο ηηο 

άιιεο πξαθηηθέο θαη ηδενινγίεο (ηνπηθέο θαη εζληθέο),  πνπ δηαρσξίδνπλ ηνλ άλδξα 

απφ ηε γπλαίθα. Σν λα αηζζάλεηαη ν άλδξαο „αλία‟, ην λα βαξηέηαη δειαδή, επεηδή δελ 

έρεη λα θάλεη ηίπνηα ζην ρσξηφ θαη πλίγεηαη ζηνπο ηέζζεξεηο ηνίρνπο ηνπ ζπηηηνχ, 

είλαη κηα αλδξηθή απνθιεηζηηθφηεηα θαηά ηε γλψκε ηνπο πνπ ηνπο δηαθνξνπνεί απ‟ 

ηηο γπλαίθεο. Καηά ηε γλψκε θαη ησλ δχν θχισλ, γηα ηηο γπλαίθεο ε „αλία‟  είλαη  ε 

απιή θαζεκεξηλφηεηα.  

Έηζη, ινηπφλ, ην ηζάη θη φιε ε δηαδηθαζία ηεο πφζεο ηνπ, γέκηδε ηα θελά ηεο 

δσήο ησλ γπλαηθψλ Zalabieh. Ήηαλ κηα πξαθηηθή δηεμφδνπ απφ ηε ξνπηίλα, κηα 

πξαθηηθή πνπ γηλφηαλ ζρεδφλ θαζεκεξηλά θαη είρε γίλεη θη απηή κηα ζπλήζεηα.  
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5. Πνύ πήγε ν βεδνπηληζκόο ζηηο γπλαίθεο; 

Σφζν απφ ηηο θαζεκεξηλέο ηνπο πξαθηηθέο φζν θαη απφ ηηο δηάθνξεο ζπδεηήζεηο είρε 

πηα θξπζηαιισζεί φηη ν γάκνο θαη ε κεηξφηεηα ζπληζηνχζαλ ην λφεκα χπαξμεο ησλ 

γπλαηθψλ Zalabieh. Ολεηξεχνληαλ λα παληξεπηνχλ θαη λα γίλνπλ κεηέξεο, γηαηί απηφ 

πξνζδηφξηδε ηνλ έκθπιν ηνπο εαπηφ. Όκσο ε θαζεκεξηλφηεηά ηνπο θαίλεηαη φηη είρε 

πνιχ ειεχζεξν ρξφλν θαη θελά ηα νπνία γέκηδαλ κε ην „ηζάη‟. Οη ζπδεηήζεηο ηνπο 

φηαλ ζπλαζξνίδνληαλ δελ πεξηιάκβαλαλ ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα, ήηαλ ζθφξπηεο 

θνπβέληεο, νη νπνίεο ζπλνδεχνληαλ απφ ηελ πφζε αηέιεησηνπ ηζαγηνχ γηα λα πεξάζεη 

ε ψξα. Σαμηδεχνληαο ζηελ ππφινηπε Ηνξδαλία ζπλαληνχζα θαη άιιεο νηθνγέλεηεο 

βεδνπίλσλ, εηδηθφηεξα ζηελ Πέηξα, ζηε Γέξαζα, ζην Καξάθ, νη γπλαίθεο ησλ νπνίσλ 

κε δηάθνξα ρεηξνπνίεηα πνπ πνπινχζαλ ζηνπο ηνπξίζηεο ζπλέβαιαλ ζηελ νηθηαθή 

νηθνλνκία. Δπηπιένλ ηα αληηθείκελα απηά, φπσο άιισζηε ζπκβαίλεη ζ‟ φιν ηνλ 

θφζκν, ραξαθηήξηδαλ ηελ παξάδνζε ηεο ρψξαο θαη εηδηθφηεξα ηελ παξάδνζε ησλ 

βεδνπίλσλ. ην Wadi Rum φκσο δελ ππήξρε θακία ηέηνηα δξαζηεξηφηεηα. Παξ‟ φηη 

είρε πνιχ ηνπξηζκφ, ε νηθνλνκία ζηεξηδφηαλ κφλν ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ γίλνληαλ 

ζηελ έξεκν (πεδνπνξίεο, δηαζρίζεηο κε θακήιεο, αλαξξίρεζε ζηα γχξσ βξάρηα) θαη 

φρη ζηελ πψιεζε ζνπβελίξ.  

Δπεηδή πίζηεπα φηη κηα ηέηνηα θίλεζε ζα έδηλε λφεκα ζηελ θαζεκεξηλφηεηα 

ησλ γπλαηθψλ, θάπνην απφ ηα ζπλεζηζκέλα βαξεηά γηα κέλα πξσηλά κε ηηο γπλαίθεο, 

άλνημα ην ζέκα: «Γηαηί δελ θηηάρλεηε θη εζείο θάηη, φπσο νη άιιεο γπλαίθεο ζηελ 

Πέηξα, ζηε Γέξαζα λα πνπιάηε ζηνπο ηνπξίζηεο;». «Γηαηί;» ξψηεζε ε Σ. θαη 

νκνινγψ δελ είρα κηα μεθάζαξε απάληεζε ζην γηαηί. Γελ κπνξνχζα λα πσ βέβαηα: 

«Γηα λα κε βαξηέζηε, ή γηα λα θάλεηε θάηη δεκηνπξγηθφ θαη λα κελ πίλεηε άζθνπα 

ηζάη», γηαηί απηφ ήηαλ κηα δηθή κνπ νπηηθή θαη δηθφο κνπ ηξφπνο ζχιιεςεο ηεο 

αλίαο. Γη‟ απηέο δελ ππήξρε ιφγνο λα θάλνπλ θάηη γηα λα πεξάζεη ε ψξα. Αθνχ είδα 
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φηη δελ κπνξνχζα λα απαληήζσ κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζην «γηαηί» ηεο Σ., απάληεζα σο 

εμήο: «Δπεηδή είζηε βεδνπίλεο θαη ζα ήηαλ σξαίν λα θηηάρλεηε θάηη απ‟ ηελ δηθή ζαο 

θνπιηνχξα (thaqafatul-bedu - اقافة البو), λα πνπιάηε ζηνλ θφζκν πνπ έξρεηαη». 

«Γειαδή ηη;» ξψηεζε ε C. Πάιη δελ ήμεξα ηη λα απαληήζσ, γηαηί πξάγκαηη δελ είρα 

δεη κέρξη ηφηε θάηη πνπ λα κνπ δίλεη ηελ εληχπσζε φηη είλαη έλα θνκκάηη ηεο 

παξάδνζήο ηνπο. Όια απηά ηα κηθξναληηθείκελα πνπ έβιεπα φηη πνπινχζαλ νη άιινη 

βεδνπίλνη ζηελ ππφινηπε ρψξα δελ ηαπηίδνληαλ κε ηνπο αλζξψπνπο ηνπ Wadi Rum. 

Οη Zalabieh „πνπινχζαλ‟ κφλν ηελ έξεκν. ηελ εξψηεζή κνπ: «Μα είζηε βεδνπίλεο, 

θάηη ζα ππάξρεη απφ ηε βεδνπίληθε παξάδνζε (thaqafatul-bedu)». ε απηφ απάληεζε ε 

L: «Βεδνπίλνη; Απηά είλαη γηα ηνπο άλδξεο» (bedu? hada li rijal -    لرجالذ  اهذا اي ). Καη 

ζπλέρηζε πάιη ε Σ.: «Δκείο είκαζηε γπλαίθεο, νη άλδξεο είλαη νη βεδνπίλνη» (nahnu 

mara al-rijal bedu - رجالال البدو  Δμεπιάγελ κ‟ απηφ θαη λφκηζα φηη εγψ δελ  .(نحن امراة 

είρα θαηαιάβεη θαιά, νπφηε μαλαξψηεζα: «Ση ζα πεη απηφ, αθνχ θη εζείο είζηε 

βεδνπίλεο ηνπ Wadi Rum». Δπηθξάηεζε κηα αδηθαηνιφγεηε ζησπή γηα θάπνηα 

δεπηεξφιεπηα θη εγψ πεξίκελα κηα απάληεζε ε νπνία δελ εξρφηαλ. Έηζη, ζπλέρηζα: 

«Οη άλδξεο βεδνπίλνη είλαη ζηελ έξεκν κε ηνπο ηνπξίζηεο θη εζείο νη γπλαίθεο 

βεδνπίλεο είζηε ζην ρσξηφ». «ην ρσξηφ είλαη νη γπλαίθεο» κνπ απάληεζε ε C. Δίρα 

πάζεη ζχγρπζε θαη πξνζπαζνχζα λα θαηαιάβσ ηη ήηαλ απηά πνπ κνπ έιεγαλ. ην 

ηέινο απνθάζηζα λα ξσηήζσ επζέσο: «Γειαδή εζείο δελ είζηε βεδνπίλεο; Ση είζηε;». 

«Δκείο είκαζηε νη γπλαίθεο ησλ βεδνπίλσλ, κεγαιψλνπκε ηα παηδηά καο, ηα άιια 

είλαη γηα ηνπο άλδξεο» είπε ε Σ. θαη πξηλ μαλαξσηήζσ ζπλέρηζε: «Απηνί πεγαίλνπλ 

ζηελ έξεκν κε ηα γθξνππ, απηνί μέξνπλ ηελ έξεκν, απηνί αζρνινχληαη κε ηα ζέκαηα 

ηνπ ρσξηνχ θη απηνί είλαη ζην ζηξαηφ θαη ζηελ αζηπλνκία, εκείο είκαζηε;»  Κη εγψ 

αληηιέγνληαο είπα: «Κη επεηδή δελ είζηε ζην ζηξαηφ θαη ζηελ αζηπλνκία, ή επεηδή δελ 

πάηε ζηελ έξεκν κε ηνπο ηνπξίζηεο, ζεκαίλεη φηη δελ είζηε βεδνπίλεο;».  «Απηά είλαη 
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γηα ηνπο άλδξεο, βεδνπίλνη είλαη απηνί, ν θφζκνο θπζηθά απηνχο μέξεη γηα 

βεδνπίλνπο» απάληεζε ε C.  

Κφληεπε κεζεκέξη θαη ζα γχξηδαλ ηα παηδηά απφ ην ζρνιείν, νπφηε έπξεπε λα 

πάλε νη γπλαίθεο ζηα ζπίηηα ηνπο θαη ε ζπδήηεζε δηαθφπεθε. Μνπ είρε θάλεη 

εληχπσζε ην γεγνλφο φηη απηέο νη γπλαίθεο επηθεληξψλνληαλ ζην γεγνλφο φηη είλαη 

„γπλαίθεο/κεηέξεο‟ θαη φρη βεδνπίλεο. Σελ άιιε κέξα επεδίσμα λα πάσ επίζθεςε ζε 

δχν γεηηφληζζεο γηα λ‟ αλνίμσ ηελ ίδηα ζπδήηεζε. Οη απαληήζεηο ήηαλ παξφκνηεο, ηνπ 

ηχπνπ: «Ση καο λνηάδεη εκάο γηα ηνπο βεδνπίλνπο, ε δσή είλαη λα έρεηο παηδηά, είλαη 

απφ ην Θεφ», «Οη άλδξεο πεγαίλνπλ εδψ θη εθεί, ζηελ Aqaba, ζην Amman, γηα 

δνπιεηέο, εθεί ζα δείμνπλ βέβαηα φηη είλαη βεδνπίλνη, αιιά εκάο ηη καο λνηάδεη;», 

«Δγψ μέξσ φηη είκαη ε γπλαίθα ηνπ Μ.R. θαη φηη αγαπάσ ηνλ άλδξα κνπ, έρσ ηα 

παηδηά κνπ, ηψξα αλ είκαη βεδνπίλα, δελ κε λνηάδεη θαη πνιχ». Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

επηηφπηαο θάζε θνξά πνπ πξνέθππηε ζέκα πεξί βεδνπηληζκνχ, νη απαληήζεηο πνπ 

έπαηξλα απφ ηηο γπλαίθεο ήηαλ παξφκνηεο. Οη γπλαίθεο ήηαλ πξσηαξρηθά κεηέξεο θαη 

κεηά γπλαίθεο, ή ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ήηαλ νη γπλαίθεο ησλ βεδνπίλσλ.  

Πξνο κεγάιε κνπ έθπιεμε, ν γεκάηνο ππεξεθάλεηα βεδνπηληζκφο πνπ 

ραξαθηήξηδε ηνπο άλδξεο, θαίλεηαη φηη άθελε αδηάθνξεο ηηο γπλαίθεο. Γη‟ απηέο, φπσο 

άιισζηε θαηλφηαλ ζε θάζε θαζεκεξηλή ηνπο πξαθηηθή, ην λφεκα ηεο δσήο βξηζθφηαλ 

ζηε κεηξφηεηα. Έηζη απηνπξνζδηνξίδνληαλ κέζα απφ ηνλ έκθπιν εαπηφ πνπ ηηο 

θαζηζηνχζε κεηέξεο-γπλαίθεο, θη φρη κέζα απφ ηελ εζληθή/παξαδνζηαθή ηαπηφηεηα 

πνπ πξνζδηφξηδε ηνπο άλδξεο. Οη άλδξεο απηνπξνζδηνξίδνληαλ βεδνπίλνη κέζα ζην 

Ηνξδαληθφ θξάηνο. Οη γπλαίθεο, παξ‟ φηη βεδνπίλεο δελ απηνπξνζδηνξίδνληαλ σο έηζη 

αιιά κέζα απφ κηα ζειπθφηεηα πνπ θαηά ηε γλψκε ηνπο έπαηξλε αμία κεηά ην γάκν, 

ηηο έδηλε νληφηεηα θαη ηηο θαζηζηνχζε έκθπιεο. Ο βεδνπηληζκφο ήηαλ ζπλάξηεζε ηεο 

αλδξηθήο ηαπηφηεηαο, πνπ εληζρχζεθε απφ κηα εζληθή ηδενινγία ηνπ λεσηεξηθνχ 
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θξάηνπο. Μπνξεί λα εμηζψζεθαλ ηα θχια ζηνλ αζηηθφ θψδηθα, παξέκεηλαλ φκσο 

άληζα ζην νηθνγελεηαθφ δίθαην θη επηπιένλ ε κνλαξρία ζε φιν ην πνιηηηθφ θαη 

νηθνλνκηθφ αλαπηπμηαθφ πξφγξακκά ηεο θαίλεηαη λα κελ είρε αλάγθε ηηο γπλαίθεο 

θαη εηδηθφηεξα ηηο „βεδνπίλεο‟. Γελ είρε ιφγν λα εληζρχζεη έλαλ „γπλαηθείν 

βεδνπηληζκφ‟ απφ ηε ζηηγκή πνπ, γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο θαη 

ηεο ελφηεηαο ηνπ έζλνπο-θξάηνπο, ζηεξηδφηαλ κφλν ζηνπο άλδξεο θαη εηδηθφηεξα ζηνλ 

απηφρζνλν πιεζπζκφ, ηνπο βεδνπίλνπο. Ζ επάλδξσζε ηνπ ζηξαηνχ θαη ηεο 

αζηπλνκίαο κε βεδνπίλνπο, ε αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζε φζνπο δνπλ ζηελ έξεκν, 

δεδνκέλνπ φηη ζπλνξεχεη κε ηε ανπδηθή Αξαβία, ελίζρπζε ην βεδνπηληζκφ εθείλνλ 

πνπ δηαζθάιηδε ηηο αλάγθεο ηεο κνλαξρίαο. Ο βεδνπηληζκφο θαη ν αλδξηζκφο ησλ 

Zalabieh ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, αιιεινηξνθνδνηήζεθαλ αθήλνληαο έμσ ηηο 

γπλαίθεο „ηνπο‟. Οη γπλαίθεο απηέο απνχζεο απφ ηελ πνιηηηθή αξέλα παξέκεηλαλ κέζα 

ζηελ θξαηηθή ηδενινγία ζηελ αθάλεηα. Παξέκεηλαλ απιά γπλαίθεο/κεηέξεο, αιιά φρη 

βεδνπίλεο. Ζ αλάθιεζε απφ ηνλ βαζηιηά Husein ηεο πάιαη πνηέ ηζηνξηθήο  

παξάδνζεο ηεο θπιήο ησλ Κνπξάηο ηεο Μέθθαο, κε πξφζεκν αλδξηθφ δεκηνχξγεζε 

θαη ελίζρπζε  ηελ πξνο ηα έμσ εηθφλα ηνπ θξάηνπο, θαηαζθεπάδνληαο κηα ζπλείδεζε 

ε νπνία πξφβαιε ηνλ βεδνπηληζκφ κέζα απφ ηνπο άλδξεο. Οη Zalabieh ινηπφλ, 

λνκάδεο ηεο εξήκνπ ηεο Τπεξηνξδαλίαο, κέζα ζηελ ηζηνξηθή δηαδηθαζία κεηάβαζεο 

απφ ηνλ λνκαδηζκφ ζηελ λεσηεξηθφηεηα θαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ λέσλ δεδνκέλσλ, 

γξήγνξα απνδέρηεθαλ απηή ηελ ηαπηφηεηα πνπ ηνπο δηέθξηλε απφ ηνπο ππφινηπνπο 

πνιίηεο. Οη γπλαίθεο ζην φιν παηρλίδη ήηαλ απνχζεο. Φαίλεηαη φηη ν 

απηνπξνζδηνξηζκφο ηνπο δελ είλαη ζπλάξηεζε νχηε κηαο εγεκνληθήο ηδενινγίαο αιιά 

νχηε θαη ησλ έκθπισλ ζρέζεσλ. Γελ απηνπξνζδηνξίδνληαη  σο „γπλαίθεο‟ ζε ζρέζε 

κε ηνπο έκθπινπο ξφινπο πνπ νξίδνπλ νη πνιηηηζκηθέο ηνπο παξαδνρέο, αιιά ζε 
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ζρέζε κε ηελ ηεθλνπνίεζε θαη ηε κεηξφηεηα. Ο γπλαηθείνο βεδνπηληζκφο πέηαμε ζηνλ 

αέξα.  

ηε ζπλζήθε, ινηπφλ, δεκηνπξγίαο ηνπ ζχγρξνλνπ Ηνξδαληθνχ θξάηνπο θαη 

ησλ λνκηκνπνηεκέλσλ δνκψλ εμνπζίαο θαηαζθεπάζηεθε ε ηαπηφηεηα ησλ Zalabieh 

σο „βεδνπίλνη‟  ζην πιαίζην ηεο δηάδξαζεο θαη ηεο ακνηβαίαο εμάξηεζεο ηνπ ελφο απφ 

ην άιιν, δειαδή ησλ εγεκνληθψλ κνξθψλ κηαο θξαηηθήο ηδενινγίαο θαη ησλ 

ππνθεηκέλσλ. Σα ππνθείκελα βίσλαλ θαη αλαπαξήγαγαλ ελλνηνινγήζεηο ηαπηφηεηαο 

αθελφο κέζα απφ ηζηνξηθέο δηαδηθαζίεο ζπξξάμεσλ ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη 

αθεηέξνπ κέζα απφ ηηο ζπλερείο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ηεο εξήκνπ ζην πιαίζην 

βηνπνξηζηηθψλ ηνπο ζπλζεθψλ, αιιά θαη ζην πιαίζην ηεο παγθφζκηαο ηνπξηζηηθήο 

δηαρείξηζεο ηεο πεξηνρήο (Godelier, 2010). Οη γπλαίθεο, φκσο, ζηε ζπλζήθε απηή ηνπ 

λεσηεξηθνχ θξάηνπο αδξαλνπνηήζεθαλ γηαηί ε δηαδηθαζία εδξαίσζεο ηεο εγεκνληθήο 

δηαθπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο είρε πξφζεκν αξζεληθφ. Αλχπαξθηεο κέζα ζηελ ζχγρξνλε 

ηδενινγία ηνπ βεδνπηληζκνχ αξθέζηεθαλ ζε κηα έκθπιε ηαπηφηεηα, απηή ηνπ 

ζειπθνχ κέζσ ηεο κεηξφηεηαο, δίλνληάο ηνπο δπλαηφηεηεο δηαπξαγκάηεπζεο κφλν ζε 

ζρέζε κε ην άιιν θχιν θαη απνθιείνληαο απηέο απφ ηελ δηαρείξηζε ηεο ππφζηαζήο 

ηνπο σο πνιίηεο ηνπ θξάηνπο. 
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ΜΔΡΟ ΙΙΙ.
 

            

ΠΑΙΓΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΚΑΙ ΔΝΟΙΟΛΟΓΗΔΙ. 

ΠΑΙΥΝΙΓΙ-ΙΥΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 

                                  

1.Δλλνηνινγήζεηο ηεο παηδηθήο ειηθίαο: Δπξσπατθέο θαη ηνπηθέο.   

Σν „παηδί‟ σο αλαιπηηθή θαηεγνξία πξνέθπςε θαη‟ αξρήλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο 

επηηφπηαο έξεπλαο ηε ζηηγκή δειαδή ηεο ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ πεδίνπ, 

δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ηφζν νη άλδξεο φζν θαη νη γπλαίθεο παξνπζίαδαλ ηνπο 

δηθνχο ηνπο δηαθξηηνχο θφζκνπο. Οη δηαθνξεηηθέο θαζεκεξηλέο πξαθηηθέο θαη 

ζπδεηήζεηο, νη ζρέζεηο κε ηελ πνιηηηθή εμνπζία ηνπ θξάηνπο θαη ηελ θπξίαξρε 

θξαηηθή εζληθηζηηθή ηδενινγία, ηελ επξχηεξε θνηλσληθν-νηθνλνκηθή πνιηηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα, λνκηκνπνηνχληαλ απφ αληηιήςεηο αλαπαξαγσγήο θαη θαηακεξηζκνχ 

ξφισλ ζε παξαγσγηθέο θαη κε δξαζηεξηφηεηεο. Οη ζρέζεηο εμνπζίαο, ηα βηψκαηα ζην 

επξχηεξν θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ-πνιηηηθφ πιαίζην ηξνθνδνηνχζαλ ηηο δηαθξηηέο 

θαηεγνξίεο κεηαμχ ησλ δχν θχισλ. ηε δηθή κνπ αληίιεςε αλαδχζεθε επνκέλσο ην 

„παηδί‟ σο αλαιπηηθή θαηεγνξία, αθνχ αξρηθά κνπ δεκηνπξγήζεθε εξεπλεηηθή 

ζχγρπζε γηα ην πνχ ζα έπξεπε λα εληάμσ ηα δχν θχια ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία ησλ 

παηδηψλ. Σα αγφξηα ζηνπο άλδξεο θαη ηα θνξίηζηα ζηηο γπλαίθεο; Τπήξρε θάπνην 

θαηψθιη - ειηθηαθφ, πνιηηηζκηθφ, ηειεηνπξγηθφ - πνπ νξηνζεηνχζε ηα δχν θχια, ηε 

κεηάβαζε απφ ηελ παηδηθή ζηελ εθεβηθή ειηθία θαη ηελ ελειηθίσζε, θαη γεληθά ηε 

κεηάβαζε ησλ παηδηψλ απφ κηα γεληθή θαηεγνξία, απηή ηνπ παηδηνχ, ζηνλ έκθπια 

δηαρσξηζκέλν θφζκν ησλ ελειίθσλ ηνπο; 

ηελ πνξεία ηεο επηηφπηαο δηαδηθαζίαο θαηλφηαλ θαζεκεξηλά ε 

πνιππινθφηεηα ηνπ δηθηχνπ ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην 
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γεγνλφο φηη ηα παηδηά ήηαλ ελεξγά ππνθείκελα ηεο θνηλσληθήο δηαδηθαζίαο. 

Αλαπφθεπθηα ε έξεπλα άξρηζε λα ζηνρεχεη ζηνλ ηξφπν δηαπξαγκάηεπζεο ηεο 

θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο απφ ηα παηδηά. Παξαηεξψληαο ηηο θαζεκεξηλέο ηνπο 

ζπλήζεηεο θαη ηηο αλαπαξαζηάζεηο ζηε παηγληψδε, ιεθηηθή θαη ζρεδηαζηηθή αθήγεζε, 

άξρηζα λα αληηιακβάλνκαη ηηο δηαζηάζεηο ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο κέζα απφ 

λέα θάηνπηξα.  

Σα παηδηά, φρη σο απινί απνδέθηεο ππφ θνηλσληθή δηακφξθσζε θαη 

δηαπαηδαγψγεζε, αιιά σο δξψληα ππνθείκελα πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πνιηηηθή θαη 

πνιηηηζκηθή αιιαγή θαη πνιηηηζκηθή εξκελεία (Korbin, 2007: 241-246), ήξζαλ λα 

πνιιαπιαζηάζνπλ ηηο θσλέο θαη νπηηθέο ζηελ θαηαλφεζε ησλ πνιηηηζκηθψλ 

παξαδνρψλ. Απηφ ήηαλ κηα πξφθιεζε γηα ηελ πνιπθσλία ηεο επηηφπηαο έξεπλαο θαη 

γηα ην πψο ηα παηδηά κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ κε ηε δηθή ηνπο ειηθηαθή θαη 

ηδηνζπγθξαζηαθή νπηηθή ζε κηα πην νινθιεξσκέλε θαηαλφεζε ηνπ πνιηηηζκνχ.   

Σα παηδηά σο δξψληα ππνθείκελα κπνξνχλ λα κηιήζνπλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο 

κέζα απφ ηηο δηθέο ηνπο κνξθέο ιφγνπ, αιιά παξάιιεια λα κηιήζνπλ θαη γηα ηνπο 

άιινπο, ηνπο ελήιηθεο καδί κε ηνπο νπνίνπο δηακνξθψλνπλ θαη κεηαζρεκαηίδνπλ ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. Ζ πηζαλφηεηα θαη ηαπηφρξνλα ε δπλαηφηεηα λα κπνξεί κηα θνηλσλία 

ή θνηλσληθή νκάδα λα επηιέγεη ηελ αιιαγή θαη λα δίλεη κηα δηαθνξεηηθή θαηεχζπλζε 

ζην κέιινλ ηεο είλαη ππφζεζε θαη ησλ παηδηψλ (Mead, 2004 [1973]). Οη αιιαγέο, 

φπσο θαη λα ζπκβαίλνπλ, απαηηνχλ λα ππάξρνπλ ζπλδεηηθνί θξίθνη κεηαμχ ησλ 

γελεψλ θαη ηα κεηαβαηηθά θαηψθιηα δελ είλαη ππφζεζε κφλν ησλ ελειίθσλ, αιιά 

θπξίσο  ησλ παηδηψλ πνπ ηηο βηψλνπλ. 

Σν γεγνλφο φηη ηα παηδηά δελ είλαη κφλν παξαγσγνί ελφο ζπζηήκαηνο, αιιά 

θαη φηη ζεσξνχληαη κεξηθέο θνξέο άηνκα εππξφζβιεηα θαη εππαζή, θάλεη ηε 

δηαδηθαζία θαηαλφεζεο θαη ηελ εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε πην δχζθνιε θαη πεξίπινθε. 
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Ζ εκηθή (emic) πξνζέγγηζε ηεο αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ θαη γεληθά ηεο παηδηθήο 

ειηθίαο κέζα ζηα θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά ζπκθξαδφκελα θαη κέζα απφ ηηο δηθέο 

ηνπο νπηηθέο, απνζαθελίδεη ηα δηιήκκαηα γηα ηελ εκπξφζεηε δξάζε (agency) θαη ηελ 

εππάζεηα ηνπο (Κorbin, 2007). Απηφ πνπ είλαη ιηγφηεξν ζαθέο είλαη ν βαζκφο ηεο 

παξαγσγήο, ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ θνηλσληθή δηαδηθαζία, ε δπλακηθή απηήο ηεο 

παξαγσγήο αιιά θαη ε πθή θαη νη ηξνπηθφηεηέο ηεο. Με πνηνπο ηξφπνπο κπνξνχλ λα 

ζπκβάιινπλ ηα παηδηά ζην κεηαζρεκαηηζκφ ή ζηε δηαηήξεζε ησλ θνηλσληθψλ, 

πνιηηηθψλ, νηθνλνκηθψλ δνκψλ ελφο ζπζηήκαηνο, ζε πνην βαζκφ θαη κε πνηεο 

ηερλνινγίεο; Όπσο αλαθέξεη ε Toren, ηα παηδηά θαηαζθεπάδνπλ θαη 

αλαθαηαζθεπάδνπλ έλλνηεο κέζα απφ ηε δηππνθεηκεληθή ζρέζε ηνπο κε ηνπο άιινπο, 

κέζα απφ ηελ αιιειφδξαζε κε ηνπο ελήιηθεο θαη κ‟ απηνχο πνπ ηα πεξηβάιινπλ. Ζ 

Toren αλαθέξεη: „Σα παηδηά γελληνχληαη ζε έλα θφζκν κε θαηαζθεπαζκέλεο έλλνηεο 

θαη ζηελ πνξεία, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ηηο αλαλεψλνπλ θαη ηηο 

αλαθαηαζθεπάδνπλ. Ζ ζπλέρεηα ή ν κεηαζρεκαηηζκφο ησλ ηδεψλ θαη ησλ ελλνηψλ 

κέζα ζην ρξφλν κπνξνχλ λα θαηαλνεζνχλ σο κηα ιεηηνπξγία ηεο δηαδηθαζίαο 

νληνγέλεζεο ηνπ εαπηνχ δηακέζνπ ηεο νπνίαο ελλνηνινγνχληαη νη ζρέζεηο καο κε ηνπο 

άιινπο‟ (Toren, 2007: 285-295).  

Ζ παηδηθφηεηα, ε παηδηθή ειηθία, ην λα είζαη παηδί γεληθά πεξηιακβάλεη 

πνιηηηζκηθέο ελλνηνινγήζεηο ηνπ αηφκνπ (individual), ηεο εζηθήο, ηεο θνηλσληθήο 

επηαμίαο θαη αηαμίαο. πκπιέγκαηα ιφγσλ θαη πξαθηηθψλ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε 

ηελ ζεμνπαιηθφηεηα θαη ηελ αλαπαξαγσγή, ηνλ έξσηα, ηε δχλακε θαη ηελ εμνπζία 

θαη ησλ δπλεηηθψλ θαηαρξήζεσλ απηψλ, φια κπνξνχλ λα θαηαλνεζνχλ θαη απφ ηα 

παηδηά (Scheper, 1998). 

Ζ θσλή ησλ παηδηψλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο δηθήο ηνπο εκπεηξίαο, ηεο 

δηαδηθαζίαο θνηλσληθνπνίεζεο, θαη ηεο θνηλσληθνπνιηηηζκηθήο αλαπαξαγσγήο θαη 
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αιιαγήο είλαη ηφζν ζεκαληηθή φζν θαη ησλ άιισλ θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη ειηθηαθψλ 

θαηεγνξηψλ. Ζ James αλαθέξεη: „Γίλνληαο ρψξν ζηε θσλή ησλ παηδηψλ γηα ηελ δηθή 

ηνπο θαζεκεξηλφηεηα θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο κπνξνχκε λα ζεσξεηηθνπνηήζνπκε θαη λα 

θαηαλνήζνπκε επξχηεξα ζέκαηα θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ αιιαγψλ‟ (James, 2007: 

261-272). Σα παηδηά πξέπεη λα έρνπλ ιφγν θη άπνςε γηα ηνλ θφζκν πνπ 

θαηαζθεπάδεηαη γηα απηά απφ ηνπο ελήιηθεο θαη ηδηαίηεξα απφ ηηο εθάζηνηε θπξίαξρεο 

θπβεξλεηηθέο, εζληθέο θαη δηεζλείο ηδενινγίεο. Ζ ηθαλφηεηά ηνπο γηα απηφλνκε δξάζε 

θαη πνιηηηζκηθή δεκηνπξγία κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ησλ ζπλζεθψλ 

κέζα ζηηο νπνίεο δνπλ. H γισζζνιφγνο Marjorie H. Goodwin αλαιχνληαο ηηο 

ζπδεηήζεηο ησλ Αθξηθαλψλ θαη Ακεξηθαλψλ παηδηψλ δηαθφξσλ ειηθηψλ δείρλεη πψο 

ηα παηδηά δηα κέζνπ ηνπ ιφγνπ δεκηνπξγνχλ θαη δηαξξεγλχνπλ θνηλσληθνχο δεζκνχο 

θαη πψο νξίδνπλ ηηο θνηλσληθέο ηεξαξρίεο (Goodwin, 1990). 

Ζ Solberg (2011) ζηελ έξεπλά ηεο κε δεθάρξνλα παηδηά ηεο Ννξβεγίαο 

αλαθέξεη φηη ηα παηδηά είραλ ηειείσο δηαθνξεηηθή άπνςε απφ ηηο εξγαδφκελεο 

κεηέξεο ηνπο φζνλ αθνξά ζηελ θξνληίδα ηνπο φηαλ επέζηξεθαλ απφ ην ζρνιείν ζην 

ζπίηη. Οη κεηέξεο αλεζπρνχζαλ φηη ηα παηδηά ηνπο ζα έβξηζθαλ έλα „άδεην ζπίηη‟ (απφ 

παξνπζία κεηέξαο θαη θξνληίδαο) ζηελ επηζηξνθή ηνπο απφ ην ζρνιείν αιιά ηα 

παηδηά ζεσξνχζαλ φηη επέζηξεθαλ ζ‟ έλα ζπίηη πνπ ηνπο „θαινδερφηαλ‟, δηφηη είραλ 

ηελ απφιπηε ειεπζεξία γηα πξφζβαζε ζηηο δηάθνξεο ιηρνπδηέο θαη ζην θαγεηφ, 

πξφζβαζε ζηελ ηειεφξαζε θαη ζην ηειέθσλν θαη γεληθά απφιπηε ειεπζεξία.  

Σειηθά, νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο θνηλσληθνπνηνχληαη ηα άηνκα θαη γίλνληαη 

ελήιηθεο κπνξνχλ λα γίλνπλ θαηαλνεηνί πεξαηηέξσ, αλαιχνληαο ηελ πξνγελέζηεξή 

ηνπο θαηάζηαζε, δειαδή ηελ παηδηθή ηνπο ειηθία (Montgomery, 2009: 09).  

‟ απηφ ην πιαίζην θηλείηαη θαη ε δηθή κνπ πξνζέγγηζε ηνπ θφζκνπ ηεο 

παηδηθήο ειηθίαο ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν. Τπήξραλ φκσο δπζθνιίεο ζηελ πξνζέγγηζε 
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ησλ παηδηψλ πνπ είραλ λα θάλνπλ κε ηηο κεηαμχ καο δηαθνξέο, πνιηηηζκηθήο θαη 

ειηθηαθήο ηεξαξρίαο. Ήκνπλ κηα γπλαίθα ηεο πφιεο, ζ‟ έλα πεξηβάιινλ πνπ, ζχκθσλα 

κε ηηο ηνπηθέο παξαδνρέο, ε γπλαηθεία παξνπζία ζην δεκφζην, δειαδή ζηνλ έμσ ρψξν 

θαη εηδηθφηεξα ηεο εξήκνπ, ήηαλ απαγνξεπηηθή (θακεινδξνκίεο, βφιηα ζηελ έξεκν, 

εθδειψζεηο, ηνπξηζκφο). Ήκνπλ αθελφο κηα Υξηζηηαλή πνπ είρε πάεη λα θάλεη 

επηηφπηα ζε Αξαβηθή ρψξα θαη εηδηθά ζηελ έξεκν, αθεηέξνπ απφ κηα θνηλσλία κε πην 

απειεπζεξσκέλεο αληηιήςεηο πνπ δελ αζθνχλ επηηήξεζε ζηηο γπλαίθεο ζε δηάθνξα 

ζέκαηα. Απηά θαη κφλν ήηαλ αξθεηά γηα λα θάλνπλ ηηο πξνζπάζεηεο πξνζέγγηζεο ησλ 

παηδηψλ δχζθνιεο. Παξάιιεια φκσο έθαλα ππεξήθαλνπο ηνπο άλδξεο γηαηί ηνπο 

ηηκνχζα κε ηελ επηζηεκνληθή κνπ πξνζπάζεηα λα γξάςσ γηα ην Wadi Rum. Τπήξμα 

φκσο ζπγρξφλσο θαη αληηθείκελν ηνπ κεηαμχ ηνπο αληαγσληζκνχ, δειαδή είρα γίλεη 

ππνθείκελν ζεμνπαιηθνχ πφζνπ, έλα ππνθείκελν γηα ην νπνίν αληαγσλίδνληαλ νη 

άλδξεο γηα ην πνηνο ζα θαηαθέξεη λα αζθήζεη ηελ εμσηηθή γνεηεία ηνπ πάλσ κνπ ηα 

βξάδηα πνπ ζα πεξλνχζακε ζηελ έξεκν.  

Αο ζεκεησζεί φηη ήηαλ θη απηφο έλαο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ζπληζηνχζα απεηιή 

γηα ηηο γπλαίθεο, νη νπνίεο κε έβιεπαλ αληαγσληζηηθά. Οη γπλαίθεο ήηαλ πεπεηζκέλεο 

φηη ε παξακνλή κνπ εθεί θιφληδε ηηο ηζνξξνπίεο ησλ θχισλ ζηε δηθή ηνπο θνηλσλία. 

Γη‟ απηέο ε επηζηεκνληθφηεηα δελ είρε θακηά ζεκαζία, δε δηέθεξα απφ ηηο ηνπξίζηξηεο 

πνπ έξρνληαλ λα απνιαχζνπλ εμσηηθέο βξαδηέο ζηελ έξεκν κε ηνπο βεδνπίλνπο 

ζπδχγνπο ησλ πξψησλ. Ζ πξνέιεπζή κνπ δεκηνπξγνχζε απφζηαζε. 

Απηνχο ηνπο ζπλαηζζεκαηηθνχο παικνχο ηνπο θαηαιάβαηλαλ θαη ηα παηδηά ηε 

ζηηγκή πνπ πάληα παξεπξίζθνληαλ ζηηο ζπδεηήζεηο ησλ νκφθπισλ ελειίθσλ. Σα 

παηδηά δελ απνθιείνληαλ απφ ηηο ζπγθεληξψζεηο, είηε ήηαλ ζπγθεληξψζεηο 

απνθάζεσλ γηα δηάθνξα ζέκαηα ηεο θνηλφηεηαο, είηε νηθνγελεηαθέο κε πην ειεχζεξα 

ζέκαηα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε, είηε ηειεζηηθέο φπσο νη γάκνη θαη νη θεδείεο, είηε 
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ζηελνχ νηθνγελεηαθνχ θχθινπ. Παξφληα ηα παηδηά πεξηθέξνληαλ ειεχζεξα ζηνπο 

ρψξνπο ησλ νκνθχισλ ηνπο θη άθνπγαλ ηα πάληα. 

Δλ κέζσ φισλ απηψλ ησλ επάιιεισλ ζπλζεθψλ αληαγσληζκνχ θαη απεηιψλ 

δηάξξεμεο ησλ θνηλσληθψλ δεζκψλ πνπ ζπληζηνχζε ε παξνπζία κνπ, έπξεπε λα 

δεκηνπξγήζσ ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο νη νπνίεο ζα κε απειεπζέξσλαλ απφ ηα δεζκά 

ηνπ θχινπ θαη ηεο πξνέιεπζήο κνπ ζην ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθφ-πνιηηηζκηθφ 

πιαίζην. Οη ζρέζεηο ζα έπξεπε λα νπδεηεξνπνηεζνχλ, ψζηε σο αλζξσπνιφγνο λα έρσ 

πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηαδφκνπλ. 

Γηα ηνπο άλδξεο ε παξνπζία κνπ, ε ζπλεχξεζε κε κηα „εμσηηθή‟ γη‟ απηνχο 

μέλε, δεκηνπξγνχζε εζθαικέλεο πξνζδνθίεο θαη θαληαζηψζεηο, ελψ παξάιιεια 

ήκνπλ ε ζεβάζκηα θηγνχξα ηεο „ληνθηφξαο‟. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ζπκκεηείρα 

ζπλεηδεηά ζ‟ απηφ ην παηρλίδη  δηαηεξψληαο κε φινπο θαιή ζρέζε θαη 

εμαζθαιίδνληαο θαηά θάπνην ηξφπν κηα ζπλερή ξνή πιεξνθνξηψλ, αθνχ φινη 

δηαηεξνχζαλ ειπίδεο γηα κέλα. Απηφ κνπ άλνηγε ην δξφκν γηα πξνζθιήζεηο ζηηο 

δηάθνξεο ζπγθεληξψζεηο ησλ αλδξψλ, φπσο γηα θπλήγη, γηα εμνξκήζεηο ζηελ έξεκν 

θαη γηα φ,ηη άιιν ζπλέβαηλε ζε θαζεκεξηλή βάζε ζηνλ θφζκν ησλ αλδξψλ.  

πγρξφλσο έπξεπε λα νηθνδνκήζσ ηε ζρέζε κνπ κε ηηο γπλαίθεο ζ‟ άιιε 

βάζε. Έπξεπε λα πεηζζνχλ φηη δελ απεηινχληαλ απφ κέλα, φηη εγψ δελ επηζπκνχζα λα 

έρσ ζρέζεηο κε ηνπο άλδξεο ηνπο. Γπζθνιεχηεθα εμαηξεηηθά λα βξσ κεραληζκφ 

θαιχηεξεο επαθήο ηε ζηηγκή πνπ ήδε έπαηδα αλνηρηά ην παηρλίδη κε ηνπο άλδξεο. ηε 

δηθή ηνπο ινγηθή, ε γπλαηθεία γνεηεία κνπ ήηαλ δεδνκέλν φηη έζεηε δεηήκαηα 

αληαγσληζκνχ απφ ηελ αξρή. 

Όπσο ήδε αλέθεξα ην πξψην ηξίκελν ηεο επηηφπηαο έκελα ζην ζπίηη ηνπ Ε. ν 

νπνίνο είρε πάξεη δεχηεξε ζχδπγν ηελ F. θαη ήδε είραλ δχν κηθξά παηδηά καδί (H F. 

ήηαλ δαζθάια ζην ζρνιείν). Παξάιιεια πήγαηλε θαηά δηαζηήκαηα ζηελ πξψηε ηνπ 
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γπλαίθα, ηελ C., κε ηελ νπνία είρε άιια πέληε παηδηά.  Ζ F. δήιεπε ηελ πξψηε ζχδπγν 

ππεξβνιηθά θαη θάζε θνξά πνπ ν Z. πήγαηλε ζην άιιν ζπίηη, ην βξάδπ έβξηζθε θάπνηα 

αθνξκή γηα λα ηελ πηάζνπλ νη πζηεξίεο ηεο θαη λα θιαίεη. Κάζε βξάδπ άθνπγα απφ ην 

ππλνδσκάηην ηνπο θαβγάδεο νη νπνίνη θαηέιεγαλ ζηα μεζπάζκαηα ηεο F. Ζ θσλή ηνπ 

Z. δελ πνιπαθνπγφηαλ, αιιά φηαλ θαζφκαζηαλ ζην ζαιφλη ή φηαλ πεγαίλακε ζηελ 

έξεκν κνπ εθκπζηεξεπφηαλ ηελ αγαλάθηεζή ηνπ κε ηελ F. Ο θαηξφο πεξλνχζε θαη ν 

Ε. ζπλέρηδε λα επηζθέπηεηαη ηελ C., γηαηί φπσο έιεγε ήηαλ ππνρξέσζή ηνπ. Ζ F. δελ 

ήζειε λα δερηεί απηέο ηηο ππνρξεψζεηο θαη βξήθε ππνλνκεπηηθφ ηξφπν γηα λα αζθήζεη 

ηελ επηξξνή ηεο ζηνλ Z. Άξρηζε λα ρξεζηκνπνηεί εκέλα γηα λα πξνβάιιεη ηελ 

αλσηεξφηεηά ηεο ζε ζρέζε κε ηελ πξψηε ζχδπγν. Σν πξσί πνπ έθεπγε γηα ην ζρνιείν 

άθελε επίηεδεο ηελ θνπδίλα αθαηάζηαηε θαη βξψκηθε γηα λα ηελ θαζαξίζσ. αλ λα 

κελ έθηαλε απηφ, κνπ παξέδηδε θαη ηα δχν κηθξά λα θάλσ baby sitting. ην ζρνιείν 

είρε δηαδψζεη φηη είρε ππεξέηξηα θαη φηη ε „ληνθηφξα‟ ηελ ππεξεηνχζε. Δίρα αξρίζεη 

λα αγαλαθηψ κε ηελ θαηάζηαζε, αιιά πξνζπαζνχζα λα ππνκείλσ κέρξη πνπ άξρηζε 

λα κε θιεηδψλεη κέζα ζην ζπίηη δήζελ γηα λα κελ μεπνξηίζεη θαλέλα κηθξφ. Μεηά απφ 

ιίγν θαηξφ εμέθξαζα ηελ αγαλάθηεζή κνπ ζηνλ Z. ν νπνίνο ηεο έθαλε παξαηήξεζε. 

Ήηαλ ππνηηκεηηθφ γηα εθείλνλ λα αθνπζηεί ζην ρσξηφ φηη ε θηινμελνχκελή ηνπ είρε 

ηέηνηα κεηαρείξηζε. Μεηά απφ ιίγν δηάζηεκα ζηακάηεζε ην baby sitting αιιά ε F. 

έπξεπε λα βξεη ηξφπν λα δεκηνπξγήζεη πξφβιεκα ζηελ C. Κη νκνινγψ πάιη πνιχ 

έμππλα βξήθε ηε ιχζε.  Κάζε βξάδπ άξρηζε λα θάλεη θαζαξία ζηνλ Z. γηα κέλα, γηαηί 

έπξεπε λα κέλσ εθεί θαη φρη ζην ζπίηη ηεο C. αθνχ ήηαλ θη εθείλε ζχδπγνο ηνπ. Γηαηί 

έπξεπε λα ππνζηεί εθείλε ηελ παξνπζία κνπ θαη φρη ε C. ε ιίγν θαηξφ είρε πεηχρεη ην 

ζηφρν ηεο. Ο Z. θάπνηα κέξα αγαλαθηηζκέλνο, δεηψληαο κνπ ζπγλψκε, κνπ είπε φηη 

ζα ήηαλ θαιχηεξα λα κεηαθνκίζσ ζηε C. Έηζη έλα σξαίν πξσηλφ κεηέθεξα ηηο 

βαιίηζεο κνπ ζην άιιν ζπίηη. Δθεί, κε έβαιε ν Ε. ζην ζαιφλη, γηαηί ζην άιιν δσκάηην 
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έκελε ε C. κε ηα πέληε παηδηά. «Με έλα νιφθιεξν ζαιφλη άδεην, πξνλφκην ησλ 

αλδξψλ, ε γπλαίθα ήηαλ ππνρξεσκέλε λα κέλεη ζ‟ έλα δσκάηην κε φια απηά ηα 

παηδηά» ζθέθηεθα, θαη επηπιένλ λα κε επηβάιιεη ν Ε. θη εκέλα δίλνληαο κνπ σο 

θηινμελνχκελε ην κεγαιχηεξν ρψξν. Ζ F. είρε πεηχρεη, είρε θαηαθέξεη λα κε δηψμεη 

απφ ην ζπίηη θη εγψ, ε „ληνθηφξα‟ είρα γίλεη αληηθείκελν ζηα ρέξηα δχν γπλαηθψλ. 

Ζ ηδηφηεηά κνπ σο εξεπλήηξηα είρε ππνβαζκηζηεί θαη δηαπίζησζα φηη έπξεπε 

λα βξσ κεραληζκνχο ηέηνηνπο, ψζηε λα κελ δηαηαξάζζεηαη ε ηάμε κε ηελ 

επηβεβιεκέλε απφ ηνπο άληξεο παξνπζία κνπ ζην ζπίηη. Έηζη άξρηζα λα 

πξνζπκνπνηνχκαη απφ κφλε κνπ ζην ζπίηη ηεο C. λα βνεζάσ ζηηο δνπιεηέο ηνπ 

ζπηηηνχ θαη ζηα παηδηά. Ήηαλ έλαο επνηθνδνκεηηθφο ηξφπνο λα πιεζηάζσ θαη ηηο 

γπλαίθεο θαη ηα παηδηά φρη κε ηελ ηδηφηεηα ηεο  „ληνθηφξαο‟ αιιά κηαο απιήο μέλεο 

πνπ θάλεη θη άιια πξάγκαηα απφ ην λα γξάθεη έλα βηβιίν θαη λα θηινμελείηαη κφλν 

θαη κφλν γη‟ απηφ ην ζθνπφ ζην ρσξηφ. Δίρα αξρίζεη θη εγψ λα ζπκβάιισ ζηηο 

θαζεκεξηλέο νηθηαθέο εξγαζίεο, πξάγκα πνπ νθείισ λα νκνινγήζσ κνπ 

δεκηνπξγνχζε βέβαηα πίεζε, έληαζε, αγαλάθηεζε θαη αλία, αιιά δελ είρα άιιε 

επηινγή.  

H C. απφ ηελ πιεπξά ηεο δελ ήηαλ θαζφινπ επραξηζηεκέλε απφ ηελ παξνπζία 

κνπ. Με επέβαιε θαη ζε απηήλ ν Ε. εμ αηηίαο ηνπ θαπξίηζηνπ ηεο F. θαη ε C. ην 

γλψξηδε. Με κέλα ηδηαίηεξα δελ είρε ηίπνηα, αιιά κε ηνλ Z. ν νπνίνο ελέδηδε πάληα 

ζηηο πηέζεηο ηεο F., θη έβαδε ζε δεχηεξε κνίξα ηελ C. ζε ζρέζε κε ηελ άιιε γπλαίθα. 

Κη εγψ ήκνπλ ζηε κέζε απηνχ ηνπ παηρληδηνχ πξνζπαζψληαο λα αληιψ πιεξνθνξίεο 

θαη παξάιιεια λα δεκηνπξγψ θαη λα αλαδεκηνπξγψ κεραληζκνχο κε ηνπο νπνίνπο 

δηαρεηξηδφκνπλ ηηο ζπλζήθεο έηζη ψζηε λα ακβιχλσ ηα νπνηαδήπνηε εκπφδηα ηεο 

έξεπλαο. Αλ ε F. κε ρξεζηκνπνηνχζε ζαλ ππεξέηξηα θαη baby sitter,  ε C. βξήθε 

ηξφπν γηα λα δηαρεηξηζηεί ηελ παξνπζία κνπ ζηε δσή ηεο πξνο φθειφο ηεο, επίζεο. 
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Με είρε θάλεη αγγειηνθφξν ηεο ζην λα κεηαθέξσ ηηο επηζπκίεο ηεο ζηνλ Ε. 

πηζηεχνληαο φηη ζε κέλα δελ ζα αξληφηαλ. Εεηνχζε πεξηζζφηεξα ρξήκαηα κέζσ εκνχ, 

απαηηνχζε λα ηηο θηηάμεη ν Ε. ηελ ηνπαιέηα ηελ νπνία παξακεινχζε αξθεηφ θαηξφ, 

κέζα απφ ηηο δηθέο κνπ παξαθιήζεηο. Πίεδε λα πάεη ν Ε. ηα παηδηά ζην γηαηξφ πάιη δηα 

κέζνπ ηεο επηβεβιεκέλεο θηινμελνχκελήο ηεο. Παξ‟ φια απηά θαζφηαλ θαη κνπ έιεγε 

ηα παξάπνλά ηεο γηα ηνλ Ε. θαη ηα ππφινηπα νηθνγελεηαθά γηα ηνλ παηέξα θαη ηα 

αδέιθηα ηεο. Σν πξφβιεκά ηεο ζηελ νπζία δελ ήκνπλ εγψ, αιιά ν Ε. Καηφξζσζε λα 

κεηαηξέςεη ην πξφβιεκα ζε ζρήκα ππνλφκεπζεο θαη απαηηήζεσλ. 

Μεηά απφ ιίγν δηάζηεκα δηαπίζησζα φηη ήηαλ έγθπνο. Δίρα εθπιαγεί γηαηί ν 

Ε. κνπ έιεγε φηη δελ ηελ ήζειε πηα, θαη φηαλ ηνλ ξψηεζα πψο ζπλέβε, κνπ είπε:  «Ση 

λα θάλσ, αθνχ ήζειε θη άιιν παηδί (δει. έθην), δελ κπνξνχζα λα ηεο ζηεξήζσ απηφ 

ην δηθαίσκα, εμ άιινπ είλαη ππνρξέσζή κνπ λα θνηκάκαη κε φιεο». 

χληνκα ήξζε θαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηεο παξακνλήο κνπ ζην ζπίηη ηεο C. 

Πιεζίαδε ν θαηξφο πνπ ζα γελλνχζε θαη κε έζηεηιε ζηνλ Ε. λα ηνπ πσ ηα εμήο: «Σψξα 

πνπ ζα γελλήζεη ε C. θαη ζα πεξάζεη ζην ζαιφλη κε ην κσξφ, εγψ πνπ ζα πάσ;». Δίρα 

κείλεη άλαπδε κε ηνλ ηξφπν πνπ είρε ζθεθηεί λα αλαθνηλψζεη θαη ζε κέλα θαη ζηνλ Ε. 

φηη ζα ρξεζηκνπνηήζεη ην ζαιφλη, θη φηη εγψ δελ ρσξνχζα πηα ζην ζπίηη.  Βέβαηα ην 

βξήθα ινγηθφ θαη δίθαην λα ζέιεη λα πεξάζεη ζην άιιν δσκάηην κε ην λενγέλλεην. 

Δθείλν φκσο πνπ κε θεξαπλνβφιεζε ήηαλ ν ηξφπνο πνπ ην επέβαιε ζηνλ Ε. Κη απηφ 

είρε ελδηαθέξνλ. Έηζη κάδεςα γηα άιιε κηα θνξά ηα πξάγκαηά κνπ θαη κεηαθφκηζα 

ζε άιιν ζπίηη. 

Ζ φιε δηαδηθαζία κνπ δεκηνχξγεζε λένπο αλαζηνραζκνχο θαη 

πξνβιεκαηηζκνχο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο έκθπιεο ηαπηφηεηάο κνπ θη φρη κφλν, θη 

άξρηζα ζηγά ζηγά λα εγθαηαιείπσ θαηλνκεληθά, αιιά φρη νπζηαζηηθά, ην ξφιν ηεο 

εξεπλήηξηαο θαη λα ππνδχνκαη ην ξφιν κηαο γπλαίθαο πνπ θαηαλνεί ηηο αλεζπρίεο θαη 
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ηελ αγαλάθηεζε ησλ γπλαηθψλ. Ζ αιήζεηα είλαη φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή ηαχηηζή κνπ 

κε ηηο γπλαίθεο γηα ηνλ ηξφπν πνπ ηηο ρξεζηκνπνηνχζαλ νη άλδξεο ήηαλ πξαγκαηηθή 

θαη φρη πξντφλ παηρληδηνχ  γηα λα δεκηνπξγήζσ θιίκα εκπηζηνζχλεο.  

Άιιε κηα επθαηξία κνπ δφζεθε θάπνην πξσηλφ, φηαλ θαζφκνπλ θη έπηλα ηζάη 

ζε κηα απφ εθείλεο ηηο βαξεηέο γηα κέλα ζπλαζξνίζεηο ησλ γπλαηθψλ. Ζ F. παληξεκέλε 

επηά ρξφληα κε ηνλ Α. είρε ηξία παηδηά θαη ν Α. εηνηκαδφηαλ λα παληξεπηεί γηα 

δεχηεξε θνξά. Γλψξηδα φηη απηφ δπζαξεζηνχζε θαη εμαγξίσλε ηηο γπλαίθεο θαη 

άδξαμα ηελ επθαηξία λα νηθεηνπνηεζψ θη εγψ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ηεο θφξηηζε θαη 

κάιηζηα λα ηελ εληζρχζσ ιέγνληαο φηη ζα έπξεπε νη γπλαίθεο ηνπ Wadi Rum λα 

αληηδξνχλ πεξηζζφηεξν, θη αο ήηαλ επηηαγέο ηεο θνπιηνχξαο ηνπο. Άξρηζα λα εμεγψ 

φηη ζηηο δηθέο καο Δπξσπατθέο αληηιήςεηο θαη λφκνπο θάηη ηέηνην ήηαλ απαξάδεθην 

θαη φηη ε γπλαίθα κπνξεί λα ρσξίδεη ηνλ άλδξα ηεο αλά πάζα ζηηγκή εθ‟ φζνλ δελ 

επηζπκεί λα ζπλερίζεη καδί ηνπ. Απηφ ήηαλ θάηη πνπ άξεζε ζηηο γπλαίθεο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ζπλάζξνηζεο θαη ππνζέησ ζ‟ φιεο. Δπηηέινπο είρα βξεη έλα θνηλφ 

ζεκείν ζην νπνίν ηαπηίδνληαλ, αλ φρη απφιπηα νη απφςεηο καο, ηνπιάρηζηνλ ηα 

ζπλαηζζήκαηα θαη νη γπλαηθείεο πξνζδνθίεο. Μνηξαδφκαζηαλ ηα ίδηα ζπλαηζζήκαηα 

νξγήο θη αγαλάθηεζεο. Απηφ ήηαλ κηα πξαγκαηηθφηεηα πνπ κε θηλεηνπνίεζε θαη 

βάζεη απηήο άξρηζα λα απνθηψ ηελ εκπηζηνζχλε ησλ γπλαηθψλ. Έηζη δξαζθέιεζα ην 

θαηψθιη ηεο ελ κέξεη πξφζβαζεο κνπ ζην γπλαηθείν θφζκν. ηα κάηηα ησλ γπλαηθψλ 

είρα αξρίζεη λα γίλνκαη κηα γπλαίθα πνπ είρε ην ζάξξνο, ζην δηθφ ηεο πνιηηηζκηθφ 

πεξηβάιινλ, λα πςψλεη θσλή ζηνπο άλδξεο θαη λα αληηδξάεη ζε φ,ηη δελ ηεο αξέζεη. Ζ 

πξνζπάζεηά πξνζέγγηζεο ησλ γπλαηθψλ δελ πεξηνξίζηεθε κφλν ζην λα ζπκκεξίδνκαη 

απηνχ ηνπ είδνπο ζπλαηζζήκαηα, αιιά νινθιεξσλφηαλ θαηά θαηξνχο κε κηθξά 

δσξάθηα, φπσο έλα κηθξφ θαζεηφθσλν γηα λα αθνχλε κνπζηθή φηαλ ζπλαζξνίδνληαλ, 

ή έλα θξαγηφλ. Γελ μέξσ αλ θαηάθεξα πνηέ λα απνθηήζσ ηελ απφιπηε εκπηζηνζχλε 
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ησλ γπλαηθψλ, αιιά, ελ πάζε πεξηπηψζεη, ζπκκεηέρνληαο ζηνλ θφζκν ηνπο 

ζπγθέληξσλα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηαδφκνπλ γηα ηελ έξεπλα κνπ. 

Σν παξαπάλσ γεγνλφο κε έθαλε λα έξζσ ζε ζχγθξνπζε κε ηνλ πξαγκαηηθφ 

κνπ εαπηφ, πνπ νκνινγψ φηη φηαλ είρα νινθιεξψζεη ηελ επηηφπηα θαη γηα έλα 

επηπιένλ εμάκελν είρα ζχγρπζε πξνζσπηθφηεηαο γηα ην πνηα ηειηθά ζα ήζεια λα 

είκαη. 

Όπσο αλέθεξα παξαπάλσ, ηα  παηδηά ήηαλ παξφληα ζ‟ φια απηά θαη πάληα, 

βίσλαλ, άθνπγαλ, ζσκαηνπνηνχζαλ θαη άξα ήηαλ άιιε κηα θαηεγνξία θφζκνπ ηελ 

νπνία ζα κε ελδηέθεξε λα πξνζεγγίζσ. Γελ ήμεξα πψο επεμεξγάδνληαλ ζην κπαιφ 

ηνπο ηελ παξνπζία κνπ θαη ηελ ηδηφηεηά κνπ σο εξεπλήηξηα-δαζθάια-μέλε-

Υξηζηηαλή. Σν ζίγνπξν είλαη φηη φια απηά ζα ηνπο πξνθαινχζαλ ηελ πξνζνρή, ίζσο 

θαη „αλαηαξαρή‟.  Δπεμεξγαδφκνπλ ζην κπαιφ κνπ άιινπο κεραληζκνχο πξφζβαζεο 

ζηνλ παηδηθφ θφζκν, πνπ δελ ήμεξα θαλ αλ ήηαλ „παηδηθφο‟. Πψο έπξεπε λα κηιήζσ; 

Όπσο κηινχζα θαη πξνζέγγηδα ηα κηθξά παηδηά ζην ζρνιείν πνπ δνχιεπα; Ή φπσο 

κηινχζα ζηνπο έθεβνπο ηνπ γπκλαζίνπ; Έπξεπε λα ππνδπζψ παηδηθή ζπκπεξηθνξά 

θαη γιψζζα ή ζνβαξή απφ ζέζε θνηλσληθήο ηεξαξρίαο, απηή ηεο ληνθηφξαο πνπ πάεη 

λα ζπιιέμεη πιεξνθνξίεο γηα ην βηβιίν ηεο; Πψο ζα θαηάθεξλα λα νπδεηεξνπνηήζσ 

ηε ζξεζθεπηηθή δηαθνξεηηθφηεηα πνπ κε ρψξηδε απφ απηά; Ήηαλ πξσηνθαλέο κηα 

Υξηζηηαλή λα κέλεη καδί ηνπο ζην ρσξηφ θαη λα γξάθεη γηα απηνχο. Πψο ζα επεξέαδε 

ην θχιν κνπ  απηέο ηηο ειηθίεο;  

Φαηλνκεληθά ηα παηδηά έδεηρλαλ λα είλαη εχθνια πξνζβάζηκα αιιά 

δηαπίζησλα φηη ηα θαηλφκελα απαηνχλ. Ζ πξνζέγγηζε ήηαλ δχζθνιε θη αξγή. 

Δπηπιένλ ηα παηδηά ησλ Zalabieh δελ θαηλφηαλ λα έρνπλ νχηε ηελ πεξηέξγεηα αιιά 

νχηε θαη ηε δηάζεζε λα πιεζηάζνπλ απφ κφλα ηνπο κηα „μέλε‟(ajnabi)  (أجنبي), ε νπνία 

είρε έξζεη ζην ρσξηφ γηα θάπνην ιφγν. Ζ πην εχθνιε θνηλσληθή νκάδα θαηά ηηο δηθέο 
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κνπ παξαδνρέο θαη εκπεηξίεο ήηαλ ηειηθά ε πην δχζθνια πξνζβάζηκε. Ζ κέρξη ηφηε 

απνδνρή κνπ απφ ηνπο άλδξεο θαη ηηο γπλαίθεο ηνπ Wadi Rum, πάληα ζε δηαθνξεηηθφ 

επίπεδν βέβαηα, δελ είρε θαηαζηεί δίνδνο, ζπλζήθε γηα λα πξνζεγγίζσ ηα παηδηά. 

Έηζη έπξεπε λα βξσ θάπνην ηξφπν λα θάλσ κηα αξρή. Ήηαλ γλσζηφ γεγνλφο φηη θαη ν 

θφζκνο απηήο ηεο θνηλσληθήο νκάδαο ήηαλ έκθπια ρσξηζκέλνο. 

Γελ είρα δηθφ κνπ μερσξηζηφ ζπίηη ζην ρσξηφ, νχηε θαλ δσκάηην. Έκελα ζηνλ 

ίδην ρψξν κε ηνπο αλζξψπνπο πνπ κειεηνχζα, πνιιέο θνξέο ζην ρψξν φπνπ 

θνηκφληαλ ηα παηδηά θαη κέζα ζην πνιππιεζέο εθείλν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ 

άξρηζα ζηγά ζηγά λα δηαθξίλσ θάπνηα δηαθξηηά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαηεγνξίαο ηνπ 

παηδηθνχ θφζκνπ. Σν επξχ ζπγγεληθφ δίθηπν έθαλε ηα ζπίηηα πνιπζχρλαζηα νηθήκαηα 

απφ γηαγηάδεο, παππνχδεο, αδειθέο, μαδέιθηα, ζείνπο, ζείεο θ.ν.θ. λα κπαηλνβγαίλνπλ 

απξνεηδνπνίεηα. Ζ νηθνγέλεηα, ηελ νπνία εκείο σο κνληέξλνη Δπξσπαίνη 

απνθαινχζακε ππξεληθή, θαίλεηαη φηη ζην Wadi Rum δελ πεξηειάκβαλε κφλν ηνλ 

παηέξα θαη ηε κεηέξα σο ππξήλα, αιιά θη έλα επξχ ζπγγεληθφ δίθηπν κέζα απ‟ ην 

νπνίν ην άηνκν βίσλε ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα. Δίρα δπζθνιία ζηελ αξρή λα 

απνηππψζσ ζηε κλήκε φιν απηφ ην ζπγγεληθφ δίθηπν, φινη ήηαλ μαδέιθηα, φινη ήηαλ 

αδέιθηα απ‟ ηνλ ίδην παηέξα αιιά δηαθνξεηηθή κεηέξα, φινη είραλ ηνπο ίδηνπο ζείνπο 

θαη ζείεο αιιά απφ δηαθνξεηηθή γελεαινγηθή γξακκή. Σειηθά φινη ζρεδφλ ζην ρσξηφ 

ήηαλ κηα νηθνγέλεηα. Μέζα ζ‟ απηφ ην πεξηβάιινλ θάζε λέν κέινο ηεο θνηλσλίαο 

μεθηλνχζε ηα πξψηα ηνπ βήκαηα θαη ζηαδηαθά βίσλε θη ελζσκάησλε ηηο πνιηηηζκηθέο 

νξίδνπζεο, πεξηζηνηρηζκέλν απφ ζπγγελείο.  

Ήκνπλ ελ κέξεη κέινο ηνπ ζπηηηνχ. Βνεζνχζα ζηηο δνπιεηέο, θαζφκνπλ κε ηα 

παηδηά κηθξά θαη κεγάια θαη πεξλνχζα ηηο ψξεο κνπ πξνζπαζψληαο λα θαηαλνήζσ ηα 

δηάθνξα ειηθηαθά ζηάδηα. 
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Κάπνην πξσηλφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο γηνξηήο ηνπ ξακαδαληνχ είρα πάεη ζην 

ζπίηη ηεο Α. φπνπ είραλ καδεπηεί κηα παξέα λεαξψλ θνξηηζηψλ, σο ζπλήζσο γηα απιή 

ζπλάζξνηζε, θαη ζπδεηνχζαλ γηα έλα ηειενπηηθφ ζίξηαι. Έλα απ‟ ηα πνιχ βαξεηά γηα 

κέλα πξσηλά πνπ φκσο ήκνπλ αλαγθαζκέλε λα ππνζηψ. Μεξηθά παηδηά ηξηγχξσ ζηελ 

πιεηνςεθία θνξίηζηα, αδέιθηα θαη μαδέιθηα ησλ λεαξψλ θνξηηζηψλ πεξηθέξνληαλ 

παίδνληαο. Ήηαλ ε γηνξηή ηνπ ξακαδαληνχ θαη δελ κπνξνχζα λα πάσ ζην κηθξφ 

εζηηαηφξην ηνπ ρσξηνχ φπνπ ζχρλαδα γηα κηα πνξηνθαιάδα ή έλα κηθξφ κεδέ, ηα 

νπνία θαηέιεγαλ ζε δηάθνξεο ζπδεηήζεηο. Γελ ζα ήηαλ θαηαθξηηέν αλ δελ λήζηεπα, 

δηφηη φινη ήμεξαλ φηη δελ είκαη κνπζινπκάλα. Με ξψηεζαλ φκσο ηα θνξίηζηα επζέσο 

αλ λεζηεχσ. Ρψηεζα γηαηί κε ξσηνχζαλ, αιιά επέκελαλ λα ηηο απαληήζσ έηζη ρσξίο 

εξσηήζεηο. Μνπ ήξζε ε ηδέα λα απαληήζσ θαηαθαηηθά θαη ηφηε κηα απφ απηέο είπε: 

«Σφηε θαιά, αθνχ λεζηεχεηο κπνξείο λα θαζίζεηο καδί καο, γηαηί εδψ φινη 

λεζηεχνπκε». Απ‟ φηη θαίλεηαη ηνπιάρηζηνλ ηα παηδηά απαηηνχζαλ λα λεζηεχσ. 

Φαηλνκεληθά λήζηεπα, αιιά νπζηαζηηθά φρη (είρα πάληα ζηε βαιίηζα κνπ θάπνηνπο 

μεξνχο θαξπνχο θαη ρνπξκάδεο γηα λα ηξψγσ φιε κέξα κέρξη ηε ιήμε ηεο λεζηείαο κε 

ηε δχζε ηνπ ειίνπ, ην πξφβιεκα ήηαλ ην λεξφ ην νπνίν έπηλα θξπθά). Σελ επνκέλε 

ην λέν φηη λεζηεχσ δηαδφζεθε θαη δηέθξηλα κηα αιιαγή ζην βιέκκα ησλ παηδηψλ. 

Φαηλφηαλ λα είρα γίλεη ιίγν πεξηζζφηεξν απνδεθηή, κνπ είραλ αλνίμεη έλα κηθξφ 

παξαζπξάθη γηα πξφζβαζε ζηνλ θφζκν ηνπο.   

Σφζν ηα πξνζσπηθά κνπ βηψκαηα θαη νη πνιηηηζκηθέο νξίδνπζεο απφ ην 

πεξηβάιινλ ζην νπνίν αλαηξάθεθα, φζν θαη νη εθπαηδεπηηθέο κνπ εκπεηξίεο, κνπ 

είραλ δψζεη ηελ αίζζεζε θαη ηελ εληχπσζε φηη ηα φξηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο ζα ήηαλ 

επδηάθξηηα θαη ζην Wadi Rum. Όκσο είρα θάλεη ιάζνο, θη φζν πεξλνχζε ν θαηξφο 

δηαπίζησλα φηη ε έλλνηα „παηδί‟ ελλνηνινγνχληαλ δηαθνξεηηθά απ‟ απηήλ ηνπ 

πνιηηηζκηθνχ πεξηβάιινληνο απφ ην νπνίν πξνεξρφκνπλ. „Παηδί‟, „έθεβνο‟, 



268 

 

„ελήιηθαο‟ δελ ήηαλ απνιχησο μεθάζαξεο θαηεγνξίεο εδψ ζην πεδίν κε κηα πξψηε 

καηηά, θαη ζε ζρέζε κε ηηο δηθέο κνπ αθεηεξηαθέο παξαδνρέο ήηαλ βέβαην φηη ζα 

κπνξνχζα λα νδεγεζψ ζε ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα. Έπξεπε ινηπφλ λα 

πξνζδηνξίζσ πξσηίζησο ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα φξηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο κε βάζε 

ηνλ ηξφπν πνπ ε ίδηα ε θνηλσλία ησλ βεδνπίλσλ Zalabieh ηελ ελλνηνινγεί ή φρη. Να 

αλαθαιχςσ πξαθηηθέο, πνιηηηζκηθά λνήκαηα ηειεηνπξγίεο ή ζπκπεξηθνξέο ηα νπνία 

ζα ελλνηνινγνχζαλ ή φρη ηελ θαηεγνξία „παηδί‟ έηζη φπσο γηλφηαλ αληηιεπηή επί 

ηφπνπ.  

Οη αθεηεξηαθέο κνπ παξαδνρέο μεθηλνχζαλ νκνινγνπκέλσο κε κηα κνληέξλα 

αληίιεςε γηα ην παηδί. Ζ έλλνηα ηνπ „παηδηνχ‟, ε θχζε ηεο παηδηθήο ειηθίαο, ν ζθνπφο 

ή ε ιεηηνπξγηθφηεηά ηεο θαη πψο ε έλλνηα ηνπ παηδηνχ θαη ηεο παηδηθήο ειηθίαο 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ θνηλσλία ζθπξειαηείηαη απφ ηελ δπλακηθή ηεο ζρέζεο 

κεηαμχ ηδεψλ θαη ηερλνινγίαο κέζα ζην πιαίζην θνηλσληθψλ, πνιηηηθψλ, 

ζξεζθεπηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ παξαδνρψλ θαη κεηαζρεκαηηζκψλ. 

Θεσξψ ρξήζηκε εδψ κηα ηζηνξηθή αλαθνξά πνπ εξεπλά αλαζηνραζηηθά ηηο 

Δπξσπατθέο αληηιήςεηο γηα ην παηδί θαη ηελ παηδηθή ειηθία. 

Ζ ηδέα κηαο παηδηθήο ειηθίαο είλαη θαη‟ αξρήλ κηα Δπξσπατθή θαηαζθεπή πνπ 

έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζην 18
ν
 αηψλα, ηελ επνρή πνπ αξρίδνπλ λα αλζίδνπλ θαη νη 

θηινζνθηθέο ηδέεο ηνπ δηαθσηηζκνχ ζηελ Δπξψπε. Ζ κεζαησληθή Δπξσπατθή 

θνηλσλία ζεσξεί φηη ε λεπηαθή ειηθία ηειεηψλεη γχξσ ζηα 7 έηε, φηαλ αξρίδεη ην 

λεαξφ άηνκν λα απνθηά ηθαλφηεηεο θαη επάξθεηα ζηηο δηάθνξεο νηθηαθέο ή θνηλνηηθέο 

εξγαζίεο. Γηα ηνλ Jean Jacques Rousseau (1712-1778)  ε ηδαληθή παηδηθή ειηθία, ηελ 

νπνία νλνκάδεη „ειηθία ηεο θχζεο‟ είλαη απφ ηε γέλλεζε κέρξη ηα 12. Ο Απζηξηαθφο 

θηιφζνθνο Rudolf Steiner (1861-1925) ζεσξεί ηελ παηδηθή ειηθία θαη ην λα είζαη 

παηδί σο θπζηθή θαη πλεπκαηηθή θαηάζηαζε κεηαμχ 7-14 εηψλ, ε νπνία 
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ζεκαηνδνηείηαη απφ ζπγθεθξηκέλεο θπζηνινγηθέο αιιαγέο φπσο π.ρ. φηαλ πέθηνπλ ηα 

λενγηιά. Ο Αγγιηθφο λφκνο ηεο επνρήο ζηεξηδφκελνο ζηα ειηθηαθά ζηάδηα, ζεσξνχζε 

φηη ην παηδί ζηεξείηαη ηθαλνπνηεηηθψλ πξνζφλησλ ζηε δηεθπεξαίσζε ησλ πξαθηηθψλ 

ησλ ελειίθσλ.  

Ζ λνεκαηνδφηεζε ηεο ειηθίαο θαηά ηελ νπνία ην λεαξφ άηνκν ζεσξείηαη 

ηθαλφ λα αληαπνθξηζεί εζηθά ζηηο πξάμεηο ηνπ, ππφθεηηαη ζε δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ 

πνξεία ηνπ ρξφλνπ. Γηα παξάδεηγκα ζχκθσλα κε ηνλ Αγγιηθφ λφκν ηνπ 19
νπ

 αηψλα ηα 

παηδηά θάησ ησλ 7 εηψλ απαιιάζζνληαλ απφ ηηο πνηληθέο δηψμεηο. Απηφ κεηαθέξζεθε 

ζηα 8 έηε ην 1933 θαη ζηα 10 ην 1963 (Burke).  ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα ε κεζαία 

Δπξσπατθή ηάμε αξρίδεη λα ελδηαθέξεηαη γηα ηελ εζηθή πιεπξά ηεο παηδηθήο ειηθίαο 

θαη ηηο επζχλεο ησλ γνλέσλ απέλαληη ζηα παηδηά. Απηφ ζπλεπάγεηαη ηε δηακφξθσζε 

κηαο αληίιεςεο γηα ην παηδί σο „αζψν‟ θαη „επάισην‟ πνπ ρξήδεη πξνζηαζίαο. Ζ 

αζσφηεηα σο θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο παηδηθήο ειηθίαο αληαπνθξηλφηαλ ζηηο 

εθπαηδεπηηθέο αληηιήςεηο ηεο επνρήο ελψ ν βηνκεραληθφο θφζκνο ελδηαθεξφηαλ 

ιηγφηεξν γηα ηελ „αζσφηεηα‟ ηνπ παηδηνχ θαη πεξηζζφηεξν γηα ηελ „παξαγσγηθφηεηά‟ 

ηνπ. Οη αληηιήςεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ παηδηνχ θαη ηελ επεκεξία ηνπ 

δηακνξθψζεθαλ ζε πεξηνρέο θαη επνρέο φπνπ ε παηδηθή ζλεζηκφηεηα ήηαλ απμεκέλε. 

πλαηζζεκαηηθά θαη ζξεζθεπηηθά θνξηηζκέλεο ελλνηνινγήζεηο ηεο Δπξσπατθήο 

λεσηεξηθφηεηαο γηα ην παηδί θαη ηελ παηδηθή ειηθία νδήγεζαλ ζηε δηακφξθσζε κηαο 

αληίιεςεο γηα ην παηδί σο αλεθηίκεην κέινο ηεο θνηλσλίαο πνπ ρξήδεη πξνζηαζίαο. 

Έηζη, ην νηθνλνκηθά αλεθηίκεην θαη παξαγσγηθφ παηδί αληηθαηαζηάζεθε απφ ην 

ζπλαηζζεκαηηθά αλεθηίκεην θνηλσληθφ κέινο. 

Ο Αξηέο (1990), ν νπνίνο εζηίαζε πεξηζζφηεξν ζηε Γαιιηθή θνηλσλία ηνπ 

κεζαίσλα θη αλέιπζε ηνπο πίλαθεο δσγξαθηθήο καδί κε θείκελα ηεο επνρήο, 

δηαπηζηψλεη φηη ην παηδί είλαη έλαο κηθξφο ελήιηθαο, δελ δηαθνξνπνηείηαη ζηελ 
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έλδπζε, ζην θαγεηφ, ζηηο θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη δελ έρεη ηδηαίηεξν ρψξν θαη 

ρξφλν. Ζ έλλνηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο, ινηπφλ, γηα ηνλ Αξηέο είλαη αλχπαξθηε ζηε 

ζπγθεθξηκέλε επνρή θαη δηακνξθψλεηαη ζηαδηαθά κε ηηο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο 

αιιαγέο ην 17
ν
 αηψλα, φηαλ γίλεηαη κέξνο κηαο αληίιεςεο ηνπ ζεζκνχ ηεο ππξεληθήο 

νηθνγέλεηαο. Μφιηο ζην ηέινο ηνπ 17
νπ 

θαη ζηηο αξρέο ηνπ 18
νπ

 αηψλα αξρίδεη λα 

γίλεηαη ε δηάθξηζε κεηαμχ παηδηνχ θαη ελήιηθα ζηελ Δπξψπε. Με άιια ιφγηα ν 

θνηλσληθφο θαη πνιηηηζκηθφο θφζκνο ηνπ παηδηνχ ζεζκνπνηείηαη σο κέξνο ηνπ ζεζκνχ  

ελφο λένπ ηχπνπ ελήιηθα, απηνχ ηεο κπνπξδνπαδίαο. Έηζη, ζην ηέινο ηνπ 18
νπ

 αηψλα ε 

ελλνηνιφγεζε ηνπ παηδηνχ είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ αζσφηεηα. ηνπο Δπξσπατθνχο 

πίλαθεο ηεο επνρήο πνπ απεηθνλίδνληαη παηδηά, ζχκθσλα κε ηνλ Αξηέο, απηφ 

εθθξάδεηαη κε αιιαγέο ζηελ έλδπζε, φπσο ηα άζπξα ξνχρα, απφ ηνπο ηίηινπο πνπ 

δίλνπλ νη θαιιηηέρλεο ζηνπο πίλαθέο ηνπο, φπσο „ε ειηθία ηεο αζσφηεηαο‟ ηνπ Joshua 

Reynolds (1723-1792), απφ ηα απαιά ρξψκαηα, θ.α. 

ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα κε ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε ζεζκνπνηείηαη ε 

εγγξακκαηνζχλε, θαη θαηά ζπλέπεηα ε καδηθή ζπλεχξεζε ησλ παηδηψλ γηα 

εθπαίδεπζε ζεζκνπνηεί θαη ηελ ειηθηαθή δηαθνξά. Όια ηα παξαπάλσ φκσο έρνπλ λα 

θάλνπλ κε Δπξσπατθνχο ζεζκνχο θαη αληηιήςεηο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο θνηλσληθν-

πνιηηηθέο αιιαγέο πνπ επηηεινχληαη ζηνλ Δπξσπατθφ ρψξν θαη πεξηβάιινλ. 

Οη ξνκαληηθνί πνηεηέο ηεο Δπξψπεο ηνπ χζηεξνπ 18
νπ

 θαη ηνπ 19
νπ

 αηψλα 

κηινχλ γηα ηελ εμαθάληζε ηεο αζψαο παηδηθήο ειηθίαο κε ηελ αλάπηπμε ηνπ 

βηνκεραληθνχ θφζκνπ. O Jean-Jacques Rousseau θαζψο θαη ν πνηεηήο William Blake, 

ζπκπαζείο πξνο απηήλ ηελ θνηλσληθή θαηεγνξία, ζεσξνχλ φηη ε παηδηθή ειηθία θαη ην 

παηδί γεληθά ζηηο Δπξσπατθέο αληηιήςεηο έρεη θαηαζηεί ζχκβνιν ηεο αλζξσπφηεηαο 

θαη είλαη ζπλδεδεκέλν κε ηελ πξφνδν θαη ηελ αλάπηπμε. Ζ απζφξκεηε θαη θπζηθή 

παηδηθή ειηθία, πνιηηηζκηθφ πξντφλ ηεο Δπξψπεο ηνπ 18
νπ

 αηψλα, ζχκβνιν ηεο 
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αγλφηεηαο θαη αζσφηεηαο, ζηνπο θφβνπο ηνπ Blake κπνξεί λα θαηαζηξαθεί απφ ηηο 

επηξξνέο ηεο εθβηνκεράληζεο.   

Σν παηδί, παξάιιεια, έγηλε θαη θαηεγνξία δηαρείξηζεο ζηα ρέξηα ησλ 

Δπξσπαίσλ απνηθηνθξαηψλ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα αλαδείμνπλ θαη λα εληζρχζνπλ 

ηελ πνιηηηζκηθή ηνπο αλσηεξφηεηα γηα ηελ θπξηαξρία ηνπο ζηηο απνηθηνθξαηνχκελεο 

πεξηνρέο. Οη άπνηθνη ραξαθηήξηδαλ ηελ αλψξηκε ζπκπεξηθνξά ησλ γεγελψλ σο 

„παηδηθή‟, „παηδηάζηηθε‟, θάηη πνπ ηνπο δηαρψξηδε απφ ηνπο ίδηνπο αλαπηπμηαθά ζηα 

πιαίζηα ηεο εμειηθηηθήο ηδενινγίαο. 

Καηά ηνλ Postman (1994), ε δηάδνζε ηεο εγγξακκαηνζχλεο θαη ε εμέιημε ηνπ 

ηχπνπ νδήγεζαλ ζε κηα νκνθσλία φζνλ αθνξά ζηελ ελλνηνιφγεζε ηεο παηδηθήο 

ειηθίαο ζηελ Δπξψπε. Σν ζηάδην ηεο παηδηθφηεηαο δηαρσξίδεηαη απφ ην ζηάδην ηνπ 

ελήιηθα θαη γεληθά ηνλ θφζκν ηνπ ελήιηθα κε ηελ εγγξακκαηνζχλε. Με άιια ιφγηα ε 

εγγξάκκαηε γλψζε θαη νη εγγξάκκαηεο δεμηφηεηεο ζεκαηνδφηεζαλ ηελ σξηκφηεηα θαη 

ηε δηαρσξηζηηθή γξακκή κεηαμχ παηδηνχ θαη ελήιηθα.  

Βέβαηα, ε ελλνηνιφγεζε ηεο παηδηθφηεηαο θαη ηεο παηδηθήο ειηθίαο ήηαλ 

πξντφλ αλαγθψλ, αλεζπρηψλ θαη ελδηαθεξφλησλ ησλ ελειίθσλ θη επηπιένλ ησλ 

εγεκνληθψλ πξνσζήζεσλ ησλ αμηψλ θαη ησλ εζηθψλ δεδνκέλσλ κηαο άξρνπζαο 

θνηλσληθήο Δπξσπατθήο ηάμεο. 

Γηα ηνπο ζεσξεηηθνχο ηεο θνηλσληθήο θαηαζθεπήο ε έλλνηα ηεο παηδηθήο 

ειηθίαο πεγάδεη απφ κηα παξάδνζε γελεψλ, απφ ηελ θνηλσληθή αιιειφδξαζε θαη ηελ 

ηερλνινγηθή αλάπηπμε. Σα ζπκθξαδφκελα είλαη πνιηηηζκηθά θαη ν „ιφγνο‟ (discourse) 

είλαη ε δπλακηθή κε ηελ νπνία παξάγεηαη.  

Ζ ηνκή θαη ε πξφθιεζε αλζξσπνινγηθά έξρεηαη κε ηελ Margared Mead (2004 

[1973]), ε νπνία κε ηελ έξεπλα ηεο γηα ηελ εθεβεία ζηε Samoa πξνθαιεί ηελ ζεσξία 

ηνπ Piaget γηα ηα ζηάδηα αλάπηπμεο θαη ηελ νηθνπκεληθφηεηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη 
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βάδεη ην ζεκέιην ιίζν ηεο αλζξσπνινγηθήο πξνβιεκαηνπνίεζεο ηεο παηδηθήο ειηθίαο. 

„Παηδί‟, „παηδηθή ειηθία‟, „έθεβνο‟ ελλνηνινγνχληαη δηαθνξεηηθά ζε δηάθνξεο 

θνηλσλίεο θαη απνηεινχλ θνηλσληθν-πνιηηηζκηθέο, πνιηηηθέο θαη ηδενινγηθέο 

θαηαζθεπέο.  

Ζ έλλνηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο μεθηλνχζε κε ηελ παξαδνρή φηη ην παηδί  έρεη 

αλάγθεο θαη είλαη εμαξηεκέλν απφ ηνλ ελήιηθα γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Απηφ 

φκσο έρεη ακθηζβεηεζεί κε ηηο δηάθνξεο αλζξσπνινγηθέο έξεπλεο, φπσο απηή ηνπ 

Schildkrout (1978) ζηνπο Hausa ηεο Νηγεξίαο. ηε Μνπζνπικαληθή απηή θνηλσλία ν 

Schildkrout αλαδεηθλχεη ηε ζπκβνιή ησλ παηδηψλ ζηελ δηαηήξεζε ηνπ ζξεζθεπηηθνχ 

ζεζκνχ ηεο purdah πνπ απνθιείεη ηηο γπλαίθεο απφ ην δεκφζην ρψξν. ηνπο Hausa νη 

άλδξεο εξγάδνληαη καθξηά απφ ην ζπίηη σο ζθαγείο ή ρεηξνηέρλεο, νη δε γπλαίθεο 

ζπκβάιινπλ ζηελ νηθηαθή νηθνλνκία καγεηξεχνληαο δηάθνξα θαγεηά θαη θηηάρλνληαο 

θαπέια θαη παληειφληα, ηα νπνία πσινχληαη ζηελ ηνπηθή αγνξά. Σν εηζφδεκα ινηπφλ 

ησλ έγθιεηζησλ ζην ζπίηη γπλαηθψλ εμαξηάηαη απφ ηα παηδηά ηα νπνία κεηαθέξνπλ 

θαη πνπινχλ ζηελ αγνξά απηά πνπ θηηάρλνπλ νη κεηέξεο ηνπο. Μέρξη ηελ εθεβεία 

αγφξηα θαη θνξίηζηα ειεχζεξα κεηαθηλνχληαη κεηαμχ ζπηηηνχ θαη ηνπηθήο αγνξάο. Ζ 

θηλεηηθφηεηα απηή ζπκβάιιεη ηφζν ζηελ νηθηαθή νηθνλνκία φζν θαη ζηε δηαηήξεζε 

ησλ ζξεζθεπηηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ πξαθηηθψλ, φπσο ηεο purdah. Έηζη ηνπιάρηζηνλ 

πξνθαιείηαη ε νηθνπκεληθή παιηά Δπξσπατθή άπνςε ηνπ αδχλακνπ παηδηνχ πνπ 

ρξίδεη  πξνζηαζίαο θαη  εμαξηάηαη απφ ηνλ ελήιηθα.  

Απφ ηελ άιιε, ε δηεζλήο ζχκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ πνπ ππνγξάθεθε ην 

1989 απφ 191 ρψξεο, πξνβάιιεη επηβάιινληαο σο νηθνπκεληθέο ηηο δπηηθέο απφςεηο 

θαη ηδέεο γηα ηελ νηθνγέλεηα, ηελ παηδηθή ειηθία, ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηα 

δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ, αγλνψληαο ηηο άιιεο πνιηηηζκηθέο ελλνηνινγήζεηο, 

δηαπξαγκαηεχζεηο θαη παξαδνρέο γηα ηελ παηδηθή ειηθία, ην παηδί θαη ηελ εζηθή. Ζ 
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ζχκβαζε νξίδεη σο „παηδί‟ ην άηνκν απφ 0-18 ρξφλσλ. Σν φξακα κηαο παηδηθήο 

ειηθίαο πνπ εγθνιπψλεηαη ζηε ζχκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ νξίδεη φηη ε παηδηθή 

ειηθία είλαη κηα μερσξηζηή ζθαίξα, φπνπ ην παηδί ρξήδεη εηδηθήο πξνζηαζίαο θαη 

θξνληίδαο  απ‟ ηνλ ελήιηθα θη έρεη δηθαηψκαηα. Ζ ζχκβαζε νξίδεη φηη ην θαηάιιειν 

κέξνο γηα ην παηδί είλαη ην ζρνιείν ή ην ζπίηη κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. Ζ ζχκβαζε γηα 

ηελ παηδηθή ειηθία πνπ αλαθέξεη ζηα άξζξα ηεο, δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζην ζρνιείν θαη 

ζηελ εθπαίδεπζε έλαληη ηεο εξγαζίαο, ζηελ νηθνγέλεηα έλαληη ηεο δσήο ζην δξφκν θαη 

ζηελ θαηαλάισζε έλαληη ηεο παξαγσγηθφηεηαο. Σν παηδί πνπ νξακαηίδεηαη ε 

χκβαζε
77

 είλαη έλα άηνκν απηφλνκν, θιεξνλφκνο ησλ θηιειεχζεξσλ, 

αλζξσπηζηηθψλ ηδεσδψλ ηνπ δηαθσηηζκνχ (Montgomery,  2009: 06).  

Παξάιιεια νη κεγάιεο εηαηξείεο πνπ θαηαζθεπάδνπλ θαη πξνσζνχλ ζηελ 

αγνξά εκπνξεχκαηα γηα ηα παηδηά ζηνρεχνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ειηθίεο ηηο νπνίεο 

θαηαζθεπάδνπλ δεκηνπξγψληαο δηαθνξεηηθέο ειηθηαθέο θαη έκθπιεο αλάγθεο 

(Tsibiridou, 2013).  

Οη πνιηηηζκηθνί νξηζκνί γηα ηελ παηδηθή ειηθία πξέπεη λα γίλνπλ θαηαλνεηνί 

ηφζν πνιηηηθά θαη πνιηηηζκηθά φζν θαη ηζηνξηθά, ηε ζηηγκή πνπ ηα ζπκθξαδφκελα θαη 

ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν νξίδνληαη κεηαζρεκαηίδνληαη. Ζ θνπιηνχξα είλαη ην θχξην 

πεδίν φπνπ νη ελήιηθνη θαη ν θφζκνο ηνπο γεληθά αζθνχλ ζηα παηδηά εμνπζία 

δηαδξαζηηθά ηδενινγηθά φζν θαη ζεζκηθά. Πξνβιεκαηνπνηψληαο ζπγθεθξηκέλεο 

πνιηηηζκηθέο θαηαζθεπέο κέζα απφ ηα ζπκθξαδφκελα κέζα ζηα νπνία νξγαλψλεηαη, 

καζαίλεηαη θαη βηψλεηαη ε παηδηθφηεηα, κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε θαη λα 

πξνθαιέζνπκε ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη πνιηηηζκηθέο πξαθηηθέο 

εγθαζηδξχνπλ ζπγθεθξηκέλεο ζρέζεηο δχλακεο πνπ θαηαζθεπάδνπλ ηελ παηδηθή 

εκπεηξία (Giroux, 2001: 04-06). 

                                                 
77

 χκβαζε ηνπ ΟΖΔ γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ.   
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Γεκηνπξγψληαο νηθνπκεληθέο θαηεγνξηνπνηήζεηο πνπ νξίδνπλ απφιπηα κηα 

παηδηθή ειηθία απφ ην 0 έηνο κέρξη θαη ηα 18, ζαλ θη απηή ηεο χκβαζεο ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ, δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα ζηελ πνιηηηζκηθή ζρεηηθφηεηα θαζψο 

θαη αζπκθσλία κεηαμχ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ηνπ παηδηθνχ θφζκνπ ζε άιιεο εθηφο 

Δπξψπεο θνηλσλίεο θαη ηεο έλλνηαο ηνπ παηδηνχ κε ηηο νξίδνπζεο ηεο χκβαζεο. 

Δπίζεο ε αληίιεςε ελφο ζεμνπαιηθά αζψνπ παηδηνχ είλαη θαη απηή κηα 

Δπξσπατθή θαηαζθεπή. 

Ζ ηδέα κηαο νηθνπκεληθήο παηδηθήο ειηθίαο έρεη πηα εγθαηαιεηθζεί. Ζ  „θσλή 

ησλ ηζαγελψλ‟ έρεη επεθηαζεί θαη ζηηο „θσλέο ησλ παηδηψλ‟ σο θπξίαξρε άπνςε ησλ 

εξεπλεηψλ πνπ πξνζπαζνχλ λα δηαιεπθάλνπλ ηηο νξίδνπζεο ηεο παηδηθφηεηαο. Ζ 

Solberg (1995) κηιάεη γηα κηα „θνηλσληθή ειηθία‟ θαη φρη ρξνλνινγηθή, φηαλ 

αλαθέξεηαη ζηηο  δηαπξαγκαηεχζηκεο αληηιήςεηο πεξί ηνπ λα είζαη κεγαιχηεξνο ή 

κηθξφηεξνο απφ θάπνηνλ.  

Σν „ηέινο‟ ηεο παηδηθήο ειηθίαο ζεκαηνδνηείηαη κε ηηο δηάθνξεο βηνινγηθέο 

αιιαγέο, φπσο ε ζεμνπαιηθή σξηκφηεηα.  Ζ αληίιεςε ελφο ζεμνπαιηθά αζψνπ 

παηδηνχ, είλαη, γηα παξάδεηγκα, θη απηή κηα Δπξσπατθή θαηαζθεπή, Όιεο νη θνηλσλίεο 

αλαγλσξίδνπλ απηή ηε κεηάβαζε ζηε ζεμνπαιηθή σξηκφηεηα θαη πνιιέο έρνπλ 

εηδηθέο δηαβαηήξηεο ηειεηνπξγίεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αλάδεημε απηήο ηεο αιιαγήο. Ζ 

έλλνηα φκσο θαη ηα φξηα είλαη θαη απηά δηαπξαγκαηεχζηκα θαη αιιάδνπλ απφ 

θνηλσλία ζε θνηλσλία.  

Πνχ βξίζθνληαη ινηπφλ ηα φξηα κεηαμχ ηνπ θνηλσληθά αθφκε αλψξηκνπ 

αηφκνπ-παηδηνχ θαη ηνπ θνηλσληθά ψξηκνπ θαη ππεχζπλνπ-ελήιηθα; 

Με απηνχο ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο θαηά λνπ ζα πξνζπαζήζσ λα επεμεξγαζηψ 

ηηο παξαηεξήζεηο επί ηνπ πεδίνπ κε ζηφρν ηελ ελλνηνιφγεζε ηεο παηδηθήο ειηθίαο 
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ζηνπο Zalabieh, ηηο δηαδηθαζίεο, πξαθηηθέο θαη ηερλνινγίεο ηεο κεηάβαζεο απφ ηελ 

παηδηθή ειηθία ηεο αλεπζπλφηεηαο ζηελ σξηκφηεηα ηνπ ππεχζπλνπ ελήιηθα. 

πδεηψληαο θάπνηα κέξα κε ηνλ Α. γηα ηνλ αλεςηφ ηνπ, ηνλ Α., ν νπνίνο 

πήγαηλε λεπηαγσγείν, ήηαλ δει. 5 εηψλ, γηα ηελ έληνλε πξνζσπηθφηεηα πνπ είρε κνπ 

είπε: «Απηφο πάεη, ηειείσζε, δελ κπνξνχκε λα ηνλ ιέκε πηα παηδί, δε βιέπεηο πνπ 

πεγαίλεη ζηνλ παππνχ ηνπ θαη ηνπ δεηάεη λα ηνπ θηηάμεη θαθέ;». «Καη πνην ιέηε 

παηδί;» ξψηεζα. Καη πήξα ηελ εμήο πεξίεξγε απάληεζε: «Πξφζεμε φηαλ κηιάο πφηε 

ρξεζηκνπνηείο ηε ιέμε „παηδί‟ („ατάι‟ είλαη ζηελ βεδνπίληθε δηάιεθην) κε ζνπ βγάιεη 

θαλέλα απ‟ απηά καραίξη. Δδψ βιέπεηο φηη ηα αγφξηα απφ ηα 7 ηνπο ρξφληα νδεγνχλε 

ηδηπ θαη απφ ηε ζηηγκή πνπ κπνξνχλ θαη παίξλνπλ ην απηνθίλεην, εκείο πηα δελ ηα 

απνθαινχκε παηδηά». «Καη πψο ηα απνθαιείηε» ξψηεζα. «Οπάιαλη» (االوالد) κνπ 

απάληεζε. «Γειαδή φηαλ ζέινπκε λα αλαθεξζνχκε ζε απηά, δελ ιέκε πηα „ην παηδί‟ 

αιιά „αγφξη‟». Κη απηά αηζζάλνληαη φηη έρνπλ κεγαιψζεη θαη φηη ε πξνζθψλεζε κε 

ην „νπάιαλη‟ ηνχο πξνζδίδεη ην θχξνο ελφο αηφκνπ κεγαιχηεξνπ απφ ην παηδί θαη 

κηθξφηεξνπ ηνπ άλδξα. «Καη ηα θνξίηζηα πψο ηα απνθαιείηε» ξψηεζα. «Απηά ηα ιέκε 

„κπίλη‟» (البنت ) κνπ απάληεζε, δειαδή θνξίηζη.  

Έηζη, ζε ιεθηηθφ επίπεδν, θαίλεηαη λα ππάξρεη δηάθξηζε ζην ζηάδην 

κεηάβαζεο ζε κηα επφκελε ειηθηαθή θαηάζηαζε. Πψο πξνζδηνξίδεηαη φκσο ε 

ειηθηαθή θαηάζηαζε θαη πνηεο νη δηαρσξηζηηθέο γξακκέο ζηελ θάζε πεξίπησζε; 

Ήηαλ έλα επράξηζην πξσηλφ ηνπ Μαξηίνπ φπνπ είραλ έξζεη κεξηθνί θίινη 

αλαξξηρεηέο απφ ηελ Αζήλα γηα λα θάλνπλ αλαξξίρεζε ζηα γχξσ βξάρηα. Έπξεπε λα 

βξσ επεηγφλησο έλα ηδηπ γηα λα ηνπο παξαιάβσ θαη λα πάκε ζην αλαξξηρεηηθφ πεδίν. 

Οη άλδξεο ηνπ ρσξηνχ είραλ ζπγθεληξσζεί ζε θάπνην ρψξν γηα λα πάξνπλ απνθάζεηο 

γηα θάπνηα ζνβαξά ζέκαηα πνπ απαζρνινχζαλ ηελ θνηλφηεηα. Γελ ήηαλ θαλέλα 

απηνθίλεην δηαζέζηκν. Παξαθάιεζα φκσο ηνλ Α. λα κε εμππεξεηήζεη θη ακέζσο 
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πξνζπκνπνηήζεθε λα κνπ βξεη έλα ηδηπ. ε ιηγφηεξν απφ έλα δεθάιεπην εκθαλίζηεθε 

ην απηνθίλεην κε νδεγφ πνπ κφιηο πξφβαιε ην θεθάιη ηνπ απ‟ ην ηηκφλη. Πξνο κεγάιε 

κνπ έθπιεμε αλαγλψξηζα ηνλ S. ηεο β′ δεκνηηθνχ - ειηθίαο 8 εηψλ, ν νπνίνο κνπ 

παξέδσζε ην ηδηπ γηα λα θνξηψζνπκε ηα πξάγκαηα ησλ αλαξξηρεηψλ. Δπηπιένλ καο 

βνήζεζε θηφιαο ζηελ θφξησζε ηνπ πιηθνχ θαη καο ζπλφδεπζε κέρξη ηνλ πξννξηζκφ 

καο, φπνπ θη αθήζακε ηνπο θίινπο κνπ γηα αλαξξίρεζε. Δλ ζπλερεία επηζηξέςακε 

ζην ρσξηφ. ηε ζπδήηεζε πνπ είρα κε ηνλ κηθξφ, κνπ είπε φηη είλαη κεγάινο πηα θαη 

ζηγά ζηγά κπνξεί λα νδεγεί ηδηπ, αιιά κφλν κέζα ζην ρσξηφ θαη γηα θνληηλέο 

απνζηάζεηο θαη φηη πνιιά παηδηά ζηελ ειηθία ηνπ παίξλνπλ ηα απηνθίλεηα ησλ 

παηεξάδσλ ηνπο. 

Δπεμεξγάζηεθα ινηπφλ ζην κπαιφ κνπ δνθηκαζηηθά ζελάξην γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ νξίνπ ηεο παηδηθήο ειηθίαο. Έλα πξψην ζελάξην κπνξνχζε λα ήηαλ 

εθείλν θαηά ην νπνίν δελ έρνπλ νξηζηηθνπνηεζεί νη ζπκπεξηθνξέο, νη ζπλεηδήζεηο ησλ 

παηδηψλ θαη νη έκθπινη ξφινη θαη έλα δεχηεξν ζελάξην, εθείλν θαηά ην νπνίν ηα 

παηδηά δελ έρνπλ αθφκε αλαιάβεη ηηο επζχλεο ζηηο παξαγσγηθέο εξγαζίεο θαη ζηηο 

θνηλσληθέο ππεξεζίεο πνπ ραξαθηήξηδαλ ηελ θνηλσλία ησλ Zalabieh. Απηή ήηαλ κηα 

ππνζεηηθή ηαμηλφκεζε πνπ έθαλα πξνζσπηθά, έηζη φπσο αληηιακβαλφκνπλ ηνπο 

ιφγνπο πνπ παξάγνληαλ απφ ηηο θαζεκεξηλέο πξαθηηθέο ησλ ζπλνκηιεηψλ κνπ ζην 

πεδίν. 

Έκελα ζην ζπίηη ηεο C. ε νπνία είρε πέληε παηδηά, δχν αγφξηα 9 θαη 3 εηψλ θαη 

ηξία θνξίηζηα 13, 5 θαη 6 εηψλ αληίζηνηρα. Ήηαλ έλα απφγεπκα ηνπ Μαξηίνπ θαη ηα 

αδέιθηα βξίζθνληαλ φια ζην ζπίηη καδί κε ηελ κεηέξα, ε νπνία θνπβέληηαδε κε ηελ 

αδειθή ηεο. Δγψ θαζφκνπλ καδί κε ηα παηδηά ρσξίο λα θάλσ ηίπνηα ην ηδηαίηεξν, 

παξαθνινπζψληαο ηα θαη απιά απαληνχζα ζηηο δηάθνξεο εξσηήζεηο γεληθήο θχζεσο, 

φηαλ κε ξσηνχζαλ. Σν κηθξφηεξν αγνξάθη, απηφ ησλ 3, είρε έλα πνδήιαην θαη 
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πεξηθεξφηαλ ελνριεηηθά κέζα ζην ζπίηη κε θαζαξία. Ζ κεηέξα ήζειε λα επηβάιεη 

ηάμε γηα λα απαιιαγνχκε φινη απφ ηελ θαζαξία ηνπ κηθξνχ θη εγψ πεξίκελα λα θάλεη 

ε ίδηα παξαηήξεζε ζηνλ κηθξφ θάηη πνιχ θπζηθφ θαη ινγηθφ. Αληηζέησο απηή θψλαμε 

ηνλ κεγαιχηεξν γηφ, απηφλ πνπ ήηαλ δειαδή 9 εηψλ λα εξεκήζεη ηνλ άηαθην κηθξφ. Ζ 

ίδηα ηεο θαηλφηαλ φηη είρε παξαδψζεη ζ‟ έλα αγφξη 9 εηψλ ηελ εμνπζία πνπ, κε ηε δηθή 

κνπ ινγηθή, ζα έπξεπε λα έρεη απηή σο κεηέξα. Ζ κεηαβίβαζε επζχλεο ζην 

κεγαιχηεξν αγφξη ήηαλ κηα αξρή ζηα πνιηηηζκηθά ζπκθξαδφκελα ηεο 

θνηλσληθνπνίεζεο ησλ κηθξψλ παηδηψλ ζηελ θνηλσλία ησλ βεδνπίλσλ Zalabieh. 

Ζ Αida είρε ηέζζεξα θνξίηζηα, 2, 4, 6, 16 εηψλ αληίζηνηρα θαη δχν αγφξηα, 9 

θαη 20 εηψλ. ην ζπίηη ηεο Αida έκεηλα ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηεο επηηφπηαο έξεπλαο. 

Σα δχν κηθξά, απηά ησλ 2 θαη 4 εηψλ έκελαλ ζην ίδην δσκάηην κε ηνπο γνλείο ηνπο θαη 

εγψ κε ηα άιια δχν ησλ 6 θαη 16 ζην άιιν δσκάηην. Σα αγφξηα θνηκφληαλ ζην ρνι. Ζ 

Α. πνπ ήηαλ 16, πήγαηλε ζηελ Α΄ Λπθείνπ, ήηαλ ζνβαξή, βνεζνχζε ηελ κεηέξα ηεο 

ζε φιεο ηηο δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνχ θαη θξφληηδε ηα κηθξφηεξα αδέιθηα, ζπλήζσο ηα 

θνξίηζηα. Ο ιφγνο ηεο δελ πεξλνχζε θαη πνιχ ζηνλ 9ρξνλν Μ., εθείλν ηνλ  

αλαιάκβαλε ν S. ή ν παηέξαο ηνπο. Σν 6ρξνλν θνξίηζη ζπλέβαιε θη απηφ ζε φιεο ηηο 

δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνχ ηζφηηκα κε ηελ κεγάιε, κε ηε δηαθνξά φηη παξάιιεια έπαηδε 

κέζα ζην ζπίηη κε ηηο κηθξφηεξέο ηεο αδειθέο. Ο 9ρξνλνο Μ. δελ άθνπγε πνιχ ηελ 

κεηέξα ηνπ. Μεηά ην ζρνιείν ή ηηο αξγίεο ηνλ έβξηζθεο σο επί ην πιείζηνλ ζην ρψξν 

φπνπ πεξίκελαλ νη θακήιεο ηε ζεηξά ηνπο γηα λα πάλε ηνπο ηνπξίζηεο βφιηα, ή ζην 

ρψξν φπνπ πεξίκελαλ ηα ηδηπ γηα ηελ ίδηα δνπιεηά. 

Έηζη θαίλεηαη φηη ηα κηθξφηεξα παηδηά δέρνληαλ παξαηεξήζεηο απφ ηνπο ιίγν 

κεγαιχηεξνπο ζεβφκελα φια ηελ θνηλσληθή ηεξαξρία, θη επηπιένλ ην γεγνλφο φηη θαη 

νη κεηέξεο απνδέρνληαλ ηελ αλδξηθή εμνπζηαζηηθή ηεξαξρία, έθαλε ηε δηαδηθαζία 

κεηαβίβαζεο πην εχθνιε ζηηο κηθξφηεξεο ειηθίεο. 
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Έλα πξσηλφ θαζφκνπλ ζην θαηψθιη ηνπ ζπηηηνχ θαη παξαθνινπζνχζα ην 

κηθξφ ηεο Αida πνπ κφιηο έθαλε ηα πξψηα ηνπ βήκαηα. Γελ είρα λα θάλσ θαη ηίπνηα 

ην ηδηαίηεξν. Ξαθληθά είδα ηνλ 9ρξνλν Μ. λα πεγαίλεη κε ηελ θακήια ηνπ πξνο ηελ 

είζνδν ηνπ ρσξηνχ, πξνο ην ηνπξηζηηθφ εζηηαηφξην. Όηαλ ηνλ ξψηεζα πνπ πάεη, κνπ 

απάληεζε φηη «έθαλε business», φηη είρε πάεη έλαλ ηνπξίζηα ηελ θιαζηθή ζχληνκε 

δηαδξνκή κε θακήια, ηε δηαδξνκή ζηελ πεγή ηνπ Lawrence θαη επέζηξεθε κήπσο θαη 

ηνπ ηχρεη θη άιινο, αιιά ζα πεξίκελε αξθεηή ψξα γηαηί ε θακήια έπξεπε λα κπεη ζηε 

ζεηξά θαη απηφο βαξηφηαλ. Έηζη κνπ ήξζε ε ηδέα λα κε πάεη βφιηα κε ηελ θακήια θάηη 

πνπ ηνπ άξεζε θαη ακέζσο μεθηλήζακε γηα ηελ έξεκν. ε ιηγφηεξν απφ πέληε ιεπηά 

είραλ καδεπηεί θη άιια αγφξηα κε ηηο θακήιεο ηνπο γχξσ καο θαη γίλακε κηα κηθξή 

παξέα πνπ πνξεπφηαλ πξνο ηελ πεγή ηνπ Lawrence. Όια ηα παηδηά δηαζθέδαδαλ ην 

γεγνλφο φηη κε ζπλφδεπαλ, γηαηί ηνπο δφζεθε ε επθαηξία λα κνπ εμεγνχλ πψο 

πεγαίλνπλ κε ηνπο ηνπξίζηεο. «Όηαλ δελ έρσ ζρνιείν, θάλσ ηνλ μελαγφ θαη πεγαίλσ 

ηνπο ηνπξίζηεο ζην Nabatean temple» (πεξηνρή πνιχ θνληά ζην ρσξηφ κε  ηνλ αξραίν 

λαφ ησλ Ναβαηαίσλ) κνπ είπε ν κηθξφο Μ. «Αιιά δελ πάκε πνιχ καθξηά κε ηηο 

θακήιεο, δελ καο αθήλνπλ νη γνλείο καο» πξφζζεζε ν Α. «γηαηί θνβνχληαη». «Καη ηη 

θνβνχληαη;» ξψηεζα. «Να! Σηο θακήιεο, κπνξεί λα είλαη επηθίλδπλεο θακηά θνξά, 

αιιά θαη ηνπο μέλνπο, δελ μέξσ, αιιά δελ πάκε πνιχ καθξηά φηαλ είκαζηε κφλνη» 

κνπ απάληεζε. Με απηέο ηηο ιίγεο θνπβέληεο θαη θαζψο πξνρσξνχζακε κε ηηο 

θακήιεο, θάηη πνπ έδηλε ζηα παηδηά κηα απηνπεπνίζεζε πνπ πήγαδε απφ ηελ ππεξνρή 

ηεο γλψζεο ηεο πεξηνρήο, ηεο εξήκνπ θαη ηεο θακήιαο ζε ζρέζε κε κέλα, μεθίλεζε ε 

πξψηε επαθή εθηφο νηθνγελεηαθνχ θχθινπ, έμσ απφ ην ζπίηη.  

Κάπνηα ζηηγκή κε ξψηεζε έλα απφ απηά ηη βηβιίν γξάθσ θαη γηαηί. Γελ είρα 

κηα μεθάζαξε απάληεζε ηε δεδνκέλε ζηηγκή γηαηί ε κέρξη ηφηε ζπκβίσζή κνπ κε ηνπο 

Zalabieh είρε επεξεάζεη ηελ νπηηθή κνπ γηα ηνλ ίδην κνπ ηνλ εαπηφ σο αλζξσπνιφγν. 
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Δίρα μεθηλήζεη κε ηελ ηδέα κηαο αλζξσπνιφγνπ κε επηζηεκνληθή απζεληία πνπ 

βξίζθεηαη ζηελ „εμσηηθή‟ έξεκν κε ηνπο „εμσηηθνχο βεδνπίλνπο‟. Όκσο ν εμσηηζκφο 

ηεο επηηφπηαο έξεπλαο είρε ραζεί ζρεδφλ απφ ηελ αξρή. Ζ αξρηθή γνεηεία ηνπ ηνπίνπ 

θαη ησλ αλζξψπσλ απηψλ είρε αληηθαηαζηαζεί απφ ηελ πξνζγείσζε ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ηεο ζπκβίσζεο πνπ πεξηιάκβαλε ζπλερείο πξνζπάζεηεο απφ πιεπξάο 

κνπ λα γίλσ απνδεθηή
78

. 

Ζ απάληεζή κνπ ινηπφλ ήηαλ απιή θαη ζχληνκε, φηη γξάθσ βηβιίν γηα ηα 

παηδηά γεληθψο. ην «γηαηί» δελ είρα άιιε απάληεζε απφ ην «απιά κνπ αξέζεη ε 

έξεκνο θαη νη βεδνπίλνη».  

Έηζη, ζπλερίζακε ηελ πνξεία καο πάλσ ζηελ θακήια θη έβιεπα φηη απηά ηα 

πιάζκαηα, πνπ ειηθηαθά απνθαινχζα εγψ θαη ν θνηλσληθφο κνπ πνιηηηζκηθφο 

πεξίγπξνο “παηδηά”, εθεί ζηελ έξεκν ηνπ Wadi Rum είραλ ήδε αλαιάβεη θνηλσληθέο 

επζχλεο, είραλ ζπλαίζζεζε ηνπ θχινπ ηνπο, αλαιάκβαλαλ δξαζηεξηφηεηεο θαη 

επηηεινχζαλ ζπγθεθξηκέλνπο έκθπινπο ξφινπο. Κάηη δηαθνξεηηθφ απφ ηα παηδηά ηεο 

θνηλσλίαο απφ ηελ νπνία πξνεξρφκνπλ, θαη γεληθά δηαθνξεηηθφ απφ ηηο δπηηθν-

επξσπατθέο παξαδνρέο πνπ θξαηνχζαλ ηα παηδηά καθξηά απφ παξαγσγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. ηα δπηηθν-επξσπατθά αζηηθά δεδνκέλα ε κεηάβαζε απφ ηελ κηθξή 

ειηθία ζηελ εθεβηθή γηλφηαλ νξαηή πξσηίζησο απφ ηελ αιιαγή ζην νξκνληθφ, ηελ 

ηξηρνθπία, ηελ αιιαγή θσλήο, ηελ έκκελν ξχζε θ.ιπ., αιιά ε ζπκκεηνρή ζηηο 

παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ε ζπλεηζθνξά ζηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο αλάινγα 

κε ην θχιν εξρφηαλ πνιχ πην κεηά. Αθφκε θαη ζηηο ππάξρνπζεο δπηηθν-επξσπατθέο 

αγξνηηθέο πεξηνρέο ππήξρε ε ηάζε λα θξαηνχλ ηα παηδηά καθξηά απφ ηηο αγξνηηθέο 

εξγαζίεο κέρξη λα ελειηθησζνχλ γηαηί ζχκθσλα κε ηηο λέεο αληηιήςεηο ηα παηδηά είλαη 

                                                 
78

 Αο ζεκεησζεί φηη ν εμσηηζκφο ηεο εξήκνπ θαη ε εμηδαλίθεπζε ησλ αλζξψπσλ ηεο αλαδχζεθε θαη 

πάιη πνιχ αξγφηεξα κεηά ην ηέινο ηεο επηηφπηαο σο λνζηαιγία θαη αλαπφιεζε. 
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αδχλακα θαη θαηά ζπλέπεηα αδπλαηνχλ λα αλαιάβνπλ ππεχζπλεο εξγαζίεο. Σα παηδηά 

παξέκελαλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα παηδηά ζηα κάηηα ησλ κεγάισλ ππφ ην 

βιέκκα ηεο ππεξπξνζηαζίαο ηνπο θαη νη έκθπινη ξφινη έκπαηλαλ ζε ηειηθή εθαξκνγή 

πνιχ αξγφηεξα.  

Δίρα παξαηεξήζεη φηη ζην ζρνιείν, ηα θνξίηζηα απφ ηελ ηεηάξηε δεκνηηθνχ 

άξρηδαλ λα θνξνχλ καληίια. Όηαλ ηα ξψηεζα κνπ απάληεζαλ: «ηελ ειηθία καο πηα  

πξέπεη νη θνπέιεο λα θνξνχλ καληίια, δελ είκαζηε κηθξά παηδάθηα». Αληηζέησο, φηαλ 

ξψηεζα ηα πην κηθξά θνξίηζηα, γηαηί δελ θνξνχλ καληίια, κνπ είπαλ: «φηαλ ζα πάκε 

θη εκείο ζε εθείλε ηελ ηάμε, ζα βάινπκε θη εκείο φπσο θαη ε κακά καο θαη ε γηαγηά 

καο θαη νη κεγάιεο θνπέιεο, ηψξα είκαζηε αθφκε κηθξέο». Ζ καληίια ινηπφλ ήηαλ θη 

απηή έλα θαηψθιη ζηελ „πνιηηηζκηθή ελειηθίσζε‟, έλα θαηψθιη ζηελ έκθπιε 

νξηζηηθνπνίεζε ησλ έκθπισλ δηαθνξψλ. Οη νξκνληθέο αιιαγέο ήηαλ κεηαγελέζηεξεο 

ησλ πνιηηηζκηθψλ πξαθηηθψλ. 

ηελ ειηθία ησλ 7-8 ρξφλσλ πεξίπνπ, ηα παηδηά ησλ βεδνπίλσλ Zalabieh 

θαίλνληαλ φηη σξίκαδαλ γξεγνξφηεξα απφ ηα παηδηά πνπ είρα ζπλεζίζεη λα 

πεξηβάιινκαη. Σα θνξίηζηα ζε απηή ηελ ειηθία ήδε κπνξνχζαλ λα θξνληίδνπλ 

επηηπρψο ηα κηθξφηεξά ηνπο αδέιθηα, πνιιά δε απφ ηα αγφξηα ζε απηή ηελ ειηθία 

νδεγνχζαλ ηδηπ θη έθαλαλ «business». Οη κεηέξεο εκπηζηεχνληαλ ζηα κηθξά θνξίηζηα 

ησλ 7-8 εηψλ ηε θξνληίδα ησλ κηθξφηεξσλ, ην ζθνχπηζκα ηνπ ζπηηηνχ θαη γεληθψο ην 

ζπγχξηζκα, ηα δε αγφξηα θαίλεηαη φηη ζηγά ζηγά άξρηδαλ λα παίδνπλ ηνλ ξφιν ηνπ 

πξνζηάηε ζε φια ηα αδέιθηα ηνπο αθφκε θη αλ απηά ήηαλ θνξίηζηα κεγαιχηεξα. ηα 

16 ηνπο πεξίπνπ ήηαλ έηνηκα γηα γάκν.  

Έηζη, νη θαζεκεξηλέο πξαθηηθέο θαη εηδηθφηεξα ε ζπλεηζθνξά ζηηο θνηλσληθέο 

δξαζηεξηφηεηεο φξηδαλ πξσηίζησο ηε κεηάβαζε ησλ παηδηψλ ζηνλ θφζκν ησλ 

ελειίθσλ. Σν βηνινγηθφ εξρφηαλ δεχηεξν ζηελ αληίιεςε ηεο κεηάβαζεο. 
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Βέβαηα, πάληα είρα ηνλ πξνβιεκαηηζκφ αλ ηειηθά απηή ε θαηεγνξία ησλ 

αηφκσλ, πνπ δελ ήηαλ νχηε άλδξεο νχηε γπλαίθεο νινθιεξσκέλεο, πεξηειάκβαλε 

ελλνηνινγηθά ηελ έλλνηα „παηδί‟ ησλ δπηηθν-επξσπατθψλ πνιηηηζκηθψλ παξαδνρψλ. 

Τπήξρε έλα παηδί ζηνπο βεδνπίλνπο Zalabieh ή ήηαλ έλα κσξφ πνπ μαθληθά γηλφηαλ 

άλδξαο ή γπλαίθα; Ήηαλ αξθεηή ε θξαζηηθή λνεκαηνδφηεζε ηνπ „νπάιαλη‟ θαη ηνπ 

„κπηλη‟ (αγφξη, θνξίηζη) πνπ ηα μερψξηδε απφ ηελ θαηεγνξία „αηάι‟ (παηδηά), γηα λα 

νξίζσ κηα παηδηθή ειηθία θαη αλ ππήξρε; Ζ ιεθηηθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ελειίθσλ 

νξηνζεηνχζε βεβαίσο ζηάδηα κεηάβαζεο, αιιά ήηαλ ηφζν ζχληνκα θη αρλά, πνπ 

κπνξεί θάπνηνο λα ακθηζβεηήζεη εχθνια ηελ ελδηάκεζε θαηεγνξία. Αθελφο ηα παηδηά 

ζπκπεξηθέξνληαλ ζαλ κεγάινη, ζηηο θηλήζεηο, ζηνλ ηξφπν ζπκπεξηθνξάο κηκνχκελα 

ην θχιν ηνπο, αθεηέξνπ είραλ θη έλα δηθφ ηνπο θψδηθα πνπ μέθεπγε ηεο ζνβαξφηεηαο. 

Έπαηδαλ, έηξεραλ, θνξφηδεπαλ, δσγξάθηδαλ, επηηεινχζαλ ξφινπο, θη φια απηά 

δήισλαλ κηα δηαθνξεηηθφηεηα.  

Αλ νη άλδξεο είραλ ηηο θακεινδξνκίεο θαη ηηο δηάθνξεο ζπλαζξνίζεηο κέζα 

απφ ηηο νπνίεο απηνπξνζδηνξίδνληαλ, αλ νη γπλαίθεο είραλ πξαθηηθέο θαηαλαισηηθήο 

ζειπθφηεηαο κε ηηο νπνίεο αζθνχζαλ πίεζε θαη δηαπξαγκαηεχνληαλ ηε ζέζε ηνπο ζε 

ζρέζε κε ην άιιν θχιν, ηφηε θαη ηα παηδηά ίζσο πξνζέθεπγαλ ζε άιιεο πξαθηηθέο, 

πιηθέο θαη ζπκβνιηθέο, κε θαη κέζα απφ ηηο νπνίεο θαηαλννχζαλ, ελζσκάησλαλ θαη 

επαλαπξνζδηφξηδαλ ηηο θνηλσληθν-πνιηηηζκηθέο παξαδνρέο φζν κεγάισλαλ. 

Έκνηαδε ινηπφλ  ην παηδί πάλσ ζην νπνίν είρα θαηά λνπ λα ζπιιέμσ ηα 

δεδνκέλα ηεο αλζξσπνινγηθήο έξεπλαο, λα είλαη έλαο κηθξφο ελήιηθαο, αιιά κε πην 

απζφξκεηεο θαη ειεχζεξεο θηλήζεηο ηηο νπνίεο ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα 

πξνζάξκνδε απφιπηα κε ζνβαξφηεηα ζηηο εθάζηνηε απαηηήζεηο ησλ κεγαιπηέξσλ. Ζ 

ειηθία ινηπφλ πνπ είρα απνθαζίζεη λα παξαθνινπζψ, λα θαηαγξάθσ θαη λα ζπιιέγσ 

ηα εζλνγξαθηθά δεδνκέλα ήηαλ 9 κε 12. ηα 12 ηνπο ηα παηδηά, θνξίηζηα θαη αγφξηα 



282 

 

κνπ έδεηρλαλ φηη είλαη ππέξ ηνπ δένληνο γηα ηα δηθά κνπ δεδνκέλα ψξηκα θαη έηνηκα 

λα αλαιάβνπλ επζχλεο. ηα 16 ήηαλ έηνηκα γηα γάκν. Καη ηα θνξίηζηα ζηελ ηεηάξηε 

δεκνηηθνχ, δειαδή γχξσ ζηα 9-10, έβαδαλ ηε καληίια πνπ θαίλεηαη φηη 

ζεκαηνδνηνχζε ην θαηψθιη κεηάβαζεο θη έληαμήο ηνπο ζηγά ζηγά ζηνλ θφζκν ησλ 

ελειίθσλ. Να ζεκεησζεί φηη ην ζεκάδη δελ ήηαλ ην ζψκα θαη νη  θπζηθνί ηνπ ρπκνί, 

αιιά ε „ηάμε‟ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο εθπαίδεπζεο.  

Δίρα φκσο έλαλ πξνβιεκαηηζκφ. ε ηη δηέθεξε απηή ε ζχληνκε παηδηθή ειηθία 

ησλ Zalabieh απφ άιιεο κε αζηηθέο Δπξσπατθέο θνηλσλίεο; Κη εθεί ηα παηδηά απφ 

πνιχ κηθξά αλαιάκβαλαλ θνηλσληθέο ππεξεζίεο, σξίκαδαλ γξεγνξφηεξα θαη 

ζπλέβαιαλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα αλάινγα κε ηηο θνηλσληθέο επηηαγέο ηνπ θχινπ 

ηνπο. ηηο δε Δπξσπατθέο ε θαηαζθεπή κηαο παξαηεηακέλεο, δειαδή καθξνρξφληαο, 

παηδηθήο ειηθίαο ήηαλ απφξξνηα ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ αιιαγψλ. 

Άξρηζα λα δηεξσηψκαη ηη ζήκαηλε γηα ηνπο Zalabieh απηή ε ζχληνκε παηδηθή ειηθία,  

ηη πξφζθεξε ζηνπο ελήιηθεο θαη απφ πνχ αληινχζε ηελ θαηαζθεπή ηεο.  

Κάζε θνξά πνπ ε ζπδήηεζε έθεξλε ην ζέκα γηα ηα παηδηά, έπαηξλα παξφκνηεο 

απαληήζεηο ή ηνπνζεηήζεηο. Οη κελ άλδξεο ζηηο εξσηήζεηο κνπ ηνπ ηχπνπ «παίδεηο 

θαζφινπ κε ηα παηδηά ζνπ;», «Γηαηί κηιάο ζην παηδί ηφζν ζνβαξά;», «Δίλαη κηθξφ 

αθφκε γηα λα θαηαιάβεη», «Πψο ηνπ εκπηζηεχεζαη ην ηδηπ (γηα αγφξη);», «Ση λα 

αθνινπζήζεη φηαλ κεγαιψζεη, θαηά ηε γλψκε ζνπ;», «Άθεζε ην λα παίμεη, είλαη 

παηδί», «Ση ζέιεη ηψξα ην παηδί (ελλνψληαο ην αγφξη) ζ‟ απηή ηε ζπγθέληξσζε γηα 

ζέκαηα θνηλνηηθά;»,  έπαηξλα ηηο ίδηεο πεξίπνπ απαληήζεηο, φπσο «Γελ ρξεηαδφκαζηε 

πνιχ κηθξά παηδηά», «Ση λα ηα θάλνπλ ηα παηδηά νη βεδνπίλνη;», «Δκείο νη βεδνπίλνη 

έηζη κεγαιψζακε, απφ κηθξνί ήκαζηαλ καδί κε ηνπο κεγάινπο», «Γελ έρνπκε ρξφλν 

γηα ράζηκν», «Πψο ζα κάζεη ην παηδί λα είλαη βεδνπίλνο θαη λα πξνζηαηεχεη ην κέξνο 

ηνπ;», «Πψο ζα γίλεη ππεξήθαλνο κε ηηκή, ζαλ ηνπο μέλνπο πνπ θαη ζηα 18 δελ 
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κπνξνχλ λα πάξνπλ απφθαζε;», «Πψο ζα είλαη άλδξαο;», «Ζ έξεκνο ζέιεη άλδξεο θη 

φρη παηδηά», «Πφηε ζα κάζεη ηελ έξεκν;», «Πξέπεη λα κάζεη απφ κηθξφ λα 

ππεξαζπίδεηαη ηελ έξεκν, λα είλαη έλαο ζσζηφο βεδνπίλνο». Απηέο ήηαλ σο επί ην 

πιείζηνλ νη απαληήζεηο ησλ αλδξψλ. Δηδηθφηεξα γηα ηα αγφξηα. Γηα ηα δε θνξίηζηα 

ήηαλ πην αδηάθνξνη. «Απηή έηζη θη αιιηψο είλαη ην κνλαδηθφ θνξίηζη ζηελ νηθνγέλεηα 

θαη πξέπεη λα θξνληίδεη ηα κηθξά, έηζη ζα κάζεη γξήγνξα γηα αξγφηεξα», «Γελ κπνξεί 

λα παίξλνπκε η‟ αγφξηα καδί καο θαη ηα θνξίηζηα λα παίδνπλ γχξσ γχξσ», «Όζν είλαη 

κηθξά, είλαη επράξηζηα, ζνπ θάλνπλ ζθέξηζα, αιιά κεηά απφ ιίγν πάεη πηα, 

κεγαιψλνπλ θαη βνεζνχλ ζην ζπίηη», «Σν λα αθήλεηο ηα παηδηά έμσ απφ ηε δσή δελ 

είλαη θαιφ». 

Οη γπλαίθεο απφ ηελ άιιε ηφζν ζηελ θαζεκεξηλφηεηα φζν θαη ζηηο ζπδεηήζεηο 

έδεηρλαλ λα ήζειαλ πεξηζζφηεξν απ‟ ηνπο άλδξεο ηελ παξνπζία ησλ παηδηψλ. «Αλ δελ 

είρακε θαη ηα παηδηά ηη ζα θάλακε;», «Βιέπεηο, νη βεδνπίλνη ηα ζέινπλ απφ κηθξά λα 

κάζνπλ», «Θα ήζεια λα είρα πην πνιχ ρξφλν κε ηα παηδηά, αιιά, βιέπεηο, η‟ αγφξηα 

δελ θάζνληαη κέζα ζην ζπίηη, φιν θαη θάπνπ ζα πάλε», «Όζν είλαη κηθξή, είλαη σξαία, 

αιιά κεηά πνπ αξρίδεη λα βνεζάεη θαη ζην ζπίηη θη εγψ δελ έρσ λφεκα, κεγαιψλεη 

πηα», «Οη βεδνπίλνη θάλνπλ ηα αγφξηα ζνβαξά απφ κηθξά», «Γη‟ απηφ έθαλα θη άιιν 

παηδί, γηα λα πεξλάεη θη ε ψξα, ηα άιια είραλ πηα κεγαιψζεη», «Καιά πνπ είλαη θαη 

ηα κσξά θαη πεξλάεη θη ε ψξα», «Δίλαη ε βεδνπίληθε θνπιηνχξα έηζη», «Δκείο νη 

γπλαίθεο είκαζηε αιιηψο, λα θαηαιαβαίλεηο, φιε κέξα κέζα ζην ζπίηη πψο λα πεξάζεη 

ε ψξα, φηαλ κεγαιψζνπλ ιίγν ηα θνξίηζηα ζα είλαη ζαλ θη εκάο, δελ ζα είλαη 

δηαθνξεηηθά, ζαλ λα έρσ κηα ζνβαξή κεγάιε δίπια κνπ, γη‟ απηφ βαξηέκαη», «Θα 

ήζεια λα θάλσ θη άιιν παηδηά αιιά ν S. δελ ζέιεη», «Οη βεδνπίλνη πάληα ήηαλ έηζη 

αιιά εγψ δελ πξνιαβαίλσ λα ραξψ ηα παηδηά». 
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Φαίλεηαη ινηπφλ φηη αθελφο ν αλδξηζκφο, αθεηέξνπ ν βεδνπηληζκφο γηα ηνπο 

άλδξεο ελίζρπε ηελ ζπληφκεπζε ηεο παηδηθήο ειηθίαο. Απηέο νη αμίεο έπξεπε θαηά ηε 

γλψκε ησλ αλδξψλ λα κεηαθεξζνχλ γξήγνξα ζηα παηδηά θαη εηδηθφηεξα ζηα αγφξηα. 

Ο ρξφλνο ήηαλ πνιχηηκνο γηα λα πεξλάεη έλα „παηδί-άλδξαο‟ ηελ ψξα ηνπ κε 

παηρλίδηα. Γελ ππήξρε ιφγνο ην παηδί λα παξακέλεη γηα κεγάιν δηάζηεκα παηδί.  Γηα 

ηα θνξίηζηα ηα πξάγκαηα ήηαλ κελ πην ειαζηηθά αιιά ειηθηαθά θαη ζηε ζπκκεηνρή 

ζηελ θαζεκεξηλφηεηα έπξεπε λα είλαη ηζφηηκα. Γηα ηηο γπλαίθεο ην κηθξφ παηδί γέκηδε 

ηα ζπλαηζζεκαηηθά θελά, ηελ αλία ηνπο, ηελ κνλφηνλε θαη βαξεηή δσή ηνπο. Γη‟ απηφ 

ε κηθξή ειηθία ήηαλ σξαία, έδηλε λφεκα ζηε δσή ησλ γπλαηθψλ. Έκκεζα θαηαιφγηδαλ 

επζχλε ζην „βεδνπηληζκφ‟ ησλ αλδξψλ πνπ δελ άθελε ηα παηδηά λα είλαη ιίγν αθφκε 

παηδηά γηα λα κπνξνχλ λα ηα ραίξνληαη πεξηζζφηεξν. Αδηαθνξνχζαλ γηα ην 

βεδνπηληζκφ, ζην θάησ θάησ δελ ηηο πξνζέδηδε ηίπνηα. Θα ήζειαλ λα είραλ  

πεξηζζφηεξν επαθή κε ηα παηδηά ηνπο ηα νπνία, εηδηθφηεξα ηα αγφξηα,  ηνπο ηα 

έπαηξλε καθξηά ν αλδξηζκφο, θαη ε ππεξεθάλεηα ησλ βεδνπίλσλ. Σα θνξίηζηα 

αθνινπζνχζαλ θη απηά ην πνιηηηζκηθφ πεπξσκέλν, λα παληξεπηνχλ φζν ην δπλαηφλ 

λσξίηεξα θαη λα γίλνπλ κεηέξεο. 

Κηλνχκελε ινηπφλ κεηαμχ ησλ ειηθηψλ 9-12 απηφ ην ειηθηαθφ δηάζηεκα πνπ 

πξαθηηθά ραξαθηεξίδεηαη απφ ξεπζηφηεηα, επέιεμα αξρηθά ην „παηρλίδη‟ σο κηα 

δξαζηεξηφηεηα κέζσ ηεο νπνίαο ζηφρεπα λα παξαηεξήζσ πψο ηα παηδηά 

ελζσκάησλαλ θαη επαλαπξνζδηφξηδαλ ηηο θνηλσληθν-πνιηηηζκηθέο παξαδνρέο, ην 

παηρλίδη σο ζπκθξαδφκελν (Απγεηίδνπ, 2001: 14). 
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2. Σν ‘παηρλίδη’ σο ηόπνο παξαηήξεζεο, ελζσκάησζεο θαη επαλαπξνζδηνξηζκνύ  

ησλ πνιηηηζκηθώλ πξαθηηθώλ. 

Οη νηθνπκεληθνί νξηζκνί γηα ην παηρλίδη είλαη πξνβιεκαηηθνί ελ ηνχηνηο πξέπεη λα 

παξαδερηνχκε φηη απνηεινχλ κηα πξαθηηθή πνπ επηηειείηαη απφ ηα παηδηά φινπ ηνπ 

θφζκνπ ζε δηαθνξεηηθέο πάληα κνξθέο θαη κε δηαθνξεηηθά ζπκθξαδφκελα. Γη‟ απηφ 

θαη πξέπεη λα δνζεί έκθαζε ζηνπο ηνπηθνχο νξηζκνχο ηνπ παηρληδηνχ. Αλ θαη 

ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιινχο κηα ειαθξά, αλέκειε δξαζηεξηφηεηα πνπ 

αληηδηαζηέιιεηαη ηε ζνβαξή εξγαζία, ν Sock (1972) αλαθέξεη φηη ζε θάπνηεο 

θνηλσλίεο ην „παηρλίδη‟ θαη ε „εξγαζία‟ δελ είλαη απαξαίηεηα αληηζεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Οη δηαθνξεηηθνί ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο αλαδεηθλχνληαη, 

εληζρχνληαη ή πξνθαινχληαη νη ζρέζεηο εμνπζίαο κέζα ζε απηή ηελ παηγληψδε 

δξαζηεξηφηεηα, ηελ θαζηζηά απφ κφλε ηεο έλα ζνβαξφ κέζν κε ην νπνίν ηα παηδηά 

νξίδνπλ ηηο θνηλσληθέο ηνπο ζρέζεηο.  

Κιαζηθέο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο βιέπνπλ ην παηρλίδη σο κέζν κάζεζεο 

έκθπισλ ξφισλ, σο κέζν αλάπηπμεο θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ, σο κέζν επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ θαη γεληθά γλσζηηθήο αλάπηπμεο, σο κέζν δεκηνπξγίαο θνηλσληθψλ 

ζρέζεσλ. ε πνιχ γεληθέο γξακκέο απηέο νη πξνζεγγίζεηο έρνπλ ζπκβάιιεη ελ κέξεη 

ζηελ θαηαλφεζε ηνπ παηδηθνχ θφζκνπ. Όκσο, ην παηρλίδη ζε κηα πην βαζηά αλάιπζε 

κπνξεί λα αλαδείμεη θη άιιεο πηπρέο ησλ πνιηηηζκηθψλ αληηιήςεσλ ησλ παηδηψλ, ηηο 

πξνθιήζεηο γηα ην ζχζηεκα θαη ηηο αλαηξνπέο, θαζψο θαη ηηο πξνζπάζεηεο ησλ 

παηδηψλ λα ζπκβηβάζνπλ ηα αζπκβίβαζηα. 

ε θνηλσλίεο φπνπ ηα παηδηά απφ κηθξή ειηθία αλαιακβάλνπλ επζχλεο θαη 

ζπκβάιινπλ ζηηο θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο, ε δηάθξηζε παηρλίδη-δνπιεηά κπνξεί λα 

κελ έρεη ηδηαίηεξν λφεκα. Δξγαζία κε παηγληψδε κνξθή ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ 

παηδηψλ δελ απνηειεί έηζη απιά παηρλίδη θαη δελ είλαη κηα μερσξηζηή ζθαίξα δξάζεο 
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ησλ παηδηψλ (James, 1998: 104-109). To παηρλίδη κπνξεί λα εκπεξηέρεη 

κεηαζρεκαηηζκφ, αιιά θαη κίκεζε, κπνξεί λα ππνδειψλεη θνηλσληθή επηαμία, αιιά 

θαη αηαμία. Μέζα ζην παηρλίδη ππάξρνπλ ζχκβνια θαη ζεκάδηα δηα κέζνπ ησλ νπνίσλ 

ηα παηδηά θαηαλννχλ ηνλ θνηλσληθφ ηνπο θφζκν. Σν δεηνχκελν φκσο είλαη ε εξκελεία 

πνπ δίλεηαη ζ‟ απηέο ηηο παηγληψδεηο δξαζηεξηφηεηεο. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ παίδνπλ 

ηα παηδηά ηνπο „γηαηξνχο κε ηηο λνζνθφκεο‟ ζην λνζνθνκείν, εθ πξψηεο φςεσο γίλεηαη 

εκθαλήο κηα έκθπιε αλαπαξάζηαζε θαη θαηαλφεζε θνηλσληθψλ ζεζκψλ θαη ξφισλ, 

φκσο απηφ πνπ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία είλαη γηαηί παίδεηαη απφ ηα παηδηά, ηη ζεκαίλεη 

γη‟ απηά θαη ηη πεξηιακβάλεη ελλνηνινγηθά ην ζπγθεθξηκέλν παηρλίδη. Απνδνρή ή 

άξλεζε ησλ θνηλσληθψλ ξφισλ θαη θαηά ζπλέπεηα ελδείμεηο άζθεζεο εμνπζίαο απφ 

ηα παηδηά κέζα ζην παηρλίδη είλαη πνιχ πηζαλά ζελάξηα (Goodwin, 1997). ηηο δπηηθν-

επξσπατθέο θνηλσλίεο ην ζρνιείν απνζηαζηνπνηψληαο ην παηδί απφ ηνλ θφζκν ησλ 

ελειίθσλ, θαηαζθεπάδεη θνηλσληθή εκπεηξία πνπ ην δηαρσξίδεη  θαη ην ηνπνζεηεί ζε 

άιινλ θφζκν, ηνλ „παηδηθφ‟. ηα δπηηθν-επξσπατθά ζρνιεία εληζρχεηαη ε θαζεκεξηλή 

αιιειφδξαζε κεηαμχ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ δεκηνπξγεί 

ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ αιιειεπηδξάζεηο. Όκσο ν έμσ απφ ην ζρνιείν θφζκνο κπνξεί 

λα είλαη δηαθνξεηηθφο θαη λα θπξηαξρεί κηα δηαθνξεηηθή θνηλσληθή επηαμία. Έηζη νη 

ζρέζεηο θηιίαο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζην ζρνιείν έμσ απφ απηφ κπνξεί λα 

επηβεβαηψλνληαη  αιιά  θαη λ‟ αλαηξνχληαη. Σα έκθπια κνληέια, ή ηα κνληέια 

ηαπηφηεηαο πνπ πηζαλφλ λα θαηαζθεπάδεη ην ζρνιείν, είλαη πνιιέο θνξέο ππφ 

δηαπξαγκάηεπζε ή ππφ ακθηζβήηεζε. Όπσο ιέεη ε James: „Σα παηδηά δελ είλαη νη 

θαζξέθηεο κέζα απφ ηνπο νπνίνπο βιέπνπκε ηνλ λεφηεξφ καο εαπηφ. Ζ ζηαδηαθή 

θαηαλφεζε ηνπ θχινπ ηνπο ζηνλ θνηλσληθφ θφζκν πνπ δνχλε είλαη κηα πεξίπινθε, 

επξεηηθή θαη θαηλνηφκα δηαδηθαζία. Σα παηδηά καζαίλνπλ ηνπο κειινληηθνχο 



287 

 

έκθπινπο ξφινπο ηνπο κέζα απφ ηελ πεξίπινθε δηάδξαζε κ‟ απηνχο πνπ 

ζπλαλαζηξέθνληαη. Γελ αληηγξάθνπλ‟ (James, 1998: 107). 

Σν δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ θαη ηφζν ε πξνζσπηθή φζν θαη 

εθπαηδεπηηθή εκπεηξία, κνπ είραλ δψζεη κέρξη ηφηε ηελ αίζζεζε θαη ηελ εληχπσζε φηη 

ζα είρα εχθνιε επαθή κε ηα παηδηά.  πλεζηζκέλε ινηπφλ λα δηδάζθσ ζε ζρνιεία θαη 

λα ζπλαλαζηξέθνκαη κε παηδηά, είρα ηελ εληχπσζε φηη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

παξακνλήο κνπ ζην πεδίν ηεο έξεπλαο ζα κε πεξηηξηγχξηδαλ θαζεκεξηλψο παηδηά, φηη 

ζα ζπλαληνχζα η‟ απνγεχκαηα, κεηά ην ζρνιείν, νκάδεο λα παίδνπλ ζηηο απιέο θαη 

ζηνπο αλνηρηνχο ρψξνπο ηεο εξήκνπ θαη φηη ζηα απηηά κνπ ζα ερνχζαλ παηδηθέο 

θσλέο πνπ καιψλνπλ παίδνληαο. Έηζη θαηά ηηο δηθέο κνπ παξαδνρέο ζα ήηαλ εχθνιν 

λα έξρνκαη ζε επαθή κε ηα παηδηά θαη λα ζπδεηάσ καδί ηνπο. Όκσο ηα κεζνδνινγηθά  

ζρέδηα πνπ είρα θάλεη δελ βξήθαλ πξφζθνξν έδαθνο ζην πεδίν, γηαηί ε 

πξαγκαηηθφηεηα ήηαλ δηαθνξεηηθή απ‟ απηήλ πνπ είρα θαληαζηεί. Ο δεκφζηνο ρψξνο 

ηνπ ρσξηνχ δελ ήηαλ απηφο φπνπ ηα παηδηά, θαη εηδηθφηεξα ηα θνξίηζηα, ζα 

εθθξάδνληαλ κέζα απφ ηηο παηγληψδεηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, ή ελ πάζε πεξηπηψζεη 

νπνηεζδήπνηε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα δηθαηνινγνχζαλ ζπλαζξνίζεηο. Γελ 

ζπλαληνχζα παηδηά λα ζπλαζξνίδνληαη θαη λα παίδνπλ ζηνπο αλνηρηνχο ρψξνπο ησλ 

νηθεκάησλ νχηε θαη ζηελ έξεκν. Οη ιηγνζηέο θνξέο πνπ ζπλάληεζα παηδηά λα 

παίδνπλ ήηαλ ζηνπο θνηλνχο ρψξνπο ησλ ζπηηηψλ ησλ νηθνγελεηψλ εθείλσλ πνπ είραλ 

ζπγγεληθνχο δεζκνχο κεηαμχ ηνπο. Οη απνγεπκαηηλέο κνπ βφιηεο κε ηελ ειπίδα θάζε 

θνξά λα πεηχρσ νκάδα παηδηψλ πνπ παίδεη ή έζησ θαη λα θάζεηαη απιά ξεκβάδνληαο, 

ζ‟ έλα ρσξηφ πνπ απφ ηε κηα άθξε ζηελ άιιε δελ μεπεξλνχζε ην 1ρικ. είραλ 

κεδεληθά απνηειέζκαηα, θη επηπιένλ είρα αξρίζεη λα αηζζάλνκαη πεξίεξγα φηαλ 

ηξηγπξλνχζα έηζη άζθνπα ζην ρσξηφ απφ ηε ζηηγκή πνπ νη πιεξνθνξεηέο κνπ δελ 

έθαλαλ ηέηνηνπ είδνπο βφιηεο. Δηδηθφηεξα νη γπλαίθεο νη νπνίεο, αλ ζα 
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θπθινθνξνχζαλ (ζπαλίσο βέβαηα), ζα ήηαλ γηα λα πάλε ζην κπαθάιηθν ή ζην 

θνηνπνπιάδηθν-ζθαγείν λ‟ αγνξάζνπλ ηα απαξαίηεηα. πλήζσο έζηειλαλ ηα παηδηά 

γηα ηα ςψληα ή αλαιάκβαλαλ νη άληξεο.   

Ζ έξεπλα έδεηρλε φηη ηα παηδηά ησλ Zalabieh απφ ηηο πξψηεο κέξεο ηεο δσήο 

ηνπο βξίζθνληαλ ζ‟ έλα ζπγγεληθφ πεξηβάιινλ πνιππιεζέο. Άξρηζα ινηπφλ λα 

θαηαλέκσ ηνλ ρξφλν κνπ ζηγά ζηγά κεηαμχ ηξηψλ θφζκσλ, ησλ αλδξψλ ησλ γπλαηθψλ 

θαη ησλ παηδηψλ, πξάγκα πνπ νκνινγψ κνπ ήηαλ αξθεηά θνπξαζηηθφ. Έπξεπε λα 

εθκεηαιιεχνκαη φιεο ηηο επθαηξίεο, νη νπνίεο φκσο πνιιέο θνξέο κνπ εκθαλίδνληαλ 

ηαπηφρξνλα θαη έπξεπε λα θάλσ επηινγή πνηνπο λ‟ αθνινπζήζσ. 

ηε βφιηα καο ινηπφλ κε ηελ θακήια κπήθα θαηεπζείαλ ζην ζέκα πνπ κε 

απαζρνινχζε. «Καιά νη θακήιεο θαη νη business, αιιά δελ παίδεηε;» ξψηεζα. 

Ακέζσο απάληεζε ν S., έλα ρξφλν κηθξφηεξνο απφ ηνπο άιινπο δχν, καζεηήο ηεο 4
εο

 

ηάμεο: «Βεβαίσο παίδνπκε, θάλνπκε αγψλεο, θαξάηε, πνδφζθαηξν, θπλεγεηφ». ην 

πνχ θαη πφηε κνχ απάληεζαλ φηη παίδνπλ ζην ζρνιείν θαη κεξηθέο θνξέο έμσ ζηνπο 

ειεχζεξνπο ρψξνπο ησλ θηηζκάησλ. ηελ εξψηεζή κνπ αλ παίδνπλ θαη ηα θνξίηζηα 

κνπ είπαλ φηη  «Απηέο δελ παίδνπλ, είλαη ραδέο».  

Σε ζπδήηεζή καο δηέθνςε ε θξαπγή θάπνηαο απφ ην ρσξηφ, πξνθαλψο 

ζπγγελήο, πνπ ηα θαινχζε λα επηζηξέςνπλ ακέζσο ζηα ζπίηηα ηνπο, θαη ηη δνπιεηά 

είραλ καδί κνπ θαη φηη απηά ηα πξάγκαηα ήηαλ επηθίλδπλα. Οκνινγψ φηη δελ είρα 

θαηαιάβεη γηαηί ήηαλ επηθίλδπλν λα πεγαίλνπκε βφιηα απφ ηε ζηηγκή πνπ απηά ηα 

παηδηά πήγαηλαλ γηα business κε ηνπο ηνπξίζηεο. Αξγφηεξα κνπ εμήγεζε ε κεηέξα ηνπ 

ελφο φηη δελ κπνξείο λα έρεηο θαη πνιχ εκπηζηνζχλε ζηα παηδηά φηαλ είλαη δχν ηξία 

καδί θαη φηη κπνξεί λα θάλνπλ ηξέιεο (ηη είδνπο δελ κνπ είρε δηεπθξηλίζεη).  

Έηζη, είρα θαηαιάβεη φηη κάηαηα έςαρλα ζηηγκέο θαηά ηηο νπνίεο ηα παηδηά ζα 

έπαηδαλ κέζα ζην ζπίηη ή έμσ απ‟ απηφ θνληά ζηελ πφξηα. Σν είδνο ηνπ παηρληδηνχ ην 
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νπνίν είρα θαηά λνπ δελ ήηαλ ζηηο θαζεκεξηλέο αζρνιίεο ησλ παηδηψλ. Μέζα ζην 

ζπίηη παξ‟ φηη πνιιά αδέιθηα, δελ έπαηδαλ, δελ έκπαηλαλ ζε ξφινπο, δελ 

δηαδξακάηηδαλ, δελ έπαηδαλ κε ηε θαληαζία. Μάηαηα πεξίκελα θαζεκεξηλά θάηη ην 

νπνίν ζα είρε ηε κνξθή ειεχζεξνπ παηρληδηνχ, ην νπνίν ζα δεκηνπξγνχζε ζηα παηδηά 

ηελ απνθιεηζηηθφηεηα ηεο δεδνκέλεο ζηηγκήο φπνπ δελ ζα επελέβαηλε ν ελήιηθαο. 

Απηφ ήηαλ ην είδνο ηνπ παηρληδηνχ πνπ είρα εγψ θαηά λνπ, πνπ φκσο δελ θαηλφηαλ λα 

αζθνχλ ηα παηδηά ησλ βεδνπίλσλ Zalabieh. ε ζπδεηήζεηο πνπ έθαλα κε ηνπο άλδξεο 

σο επί ην πιείζηνλ, ε νπνίνη είραλ κεγαιψζεη ζηηο ηέληεο
79

 θαη είραλ πεξάζεη ηελ 

παηδηθή ηνπο ειηθία ζηελ έξεκν, κνπ αλέιπαλ ηηο απηνζρέδηεο θαηαζθεπέο κε ηηο 

νπνίεο πεξλνχζαλ ηηο αηέιεησηεο ψξεο ζηελ έξεκν θαη ηα δηάθνξα παηρλίδηα πνπ 

έπαηδαλ ζηελ αραλή έθηαζε ηνπ Wadi Rum. Κάηη ηέηνην ινηπφλ ππέζεηα φηη ζα 

έθαλαλ θαη ηα παηδηά ηνπο, αιιά πξνο κεγάιε κνπ έθπιεμε ηα δεδνκέλα ηνπ πεδίνπ 

έδεηρλαλ φηη ηα πξάγκαηα είραλ αιιάμεη. 

Βαζηθφο άμνλαο θαη ζηφρνο κνπ παξέκελε λα θαηαλνήζσ πψο νξηδφηαλ ην 

παηδί σο „παηδί‟ θαηά ηηο αληηιήςεηο ησλ Zalabieh θαη πφηε γηλφηαλ έλαο κηθξφο 

ελήιηθαο, ν νπνίνο κπνξνχζε λα αλαιάβεη θαζήθνληα θαη ππεπζπλφηεηεο ελειίθσλ. 

Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ζην πεδίν, δηαπίζησλα φηη ε παηδηθή ειηθία δηαξθνχζε 

πνιχ ιηγφηεξν ζε ζρέζε κε φ,ηη ζπλέβαηλε ζηε δηθή κνπ θνηλσλία ή παξφκνηεο 

Δπξσπατθέο θνηλσλίεο.  

Αθνχ ινηπφλ απνθάζηζα φηη νη θαηαιιειφηεξεο ειηθίεο γηα ηε ζπιινγή 

ζηνηρείσλ ήηαλ 9-12, άξρηζα λα ζπλαλαζηξέθνκαη πεξηζζφηεξν κε ηα παηδηά ηφζν 

κέζα ζην ζπίηη φζν θαη έμσ απ‟ απηφ. Όπσο αλέθεξα θαη παξαπάλσ ην ειεχζεξν 

παηρλίδη έμσ απφ ην ζπίηη, ζην ρσξηφ, ήηαλ ζρεδφλ αλχπαξθην. Οη γνλείο δελ 
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 Αο ζπκεζνχκε φηη ε εγθαηάζηαζε ζε νηθήκαηα ζηε κνξθή ηνπ ρσξηνχ είρε έλα παξειζφλ κφιηο 

είθνζη ρξφλσλ. 
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επέηξεπαλ ζηα παηδηά ηνπο λα επηζθεθηνχλ θίινπο θαη θίιεο απφ ην ρσξηφ γηαηί φπσο 

κνπ έιεγαλ ζπλέρεηα νη γπλαίθεο, δελ εκπηζηεχνληαλ ηνλ γείηνλά ηνπο. Μνπ είρε 

θάλεη εληχπσζε απηή ε ζπλερήο αλαζθάιεηα ησλ γπλαηθψλ θαη ε θαρππνςία ηνπο γηα 

ηνλ ζπγρσξηαλφ ηνπο, θη φζεο θνξέο θηη αλ ξψηεζα, δελ κπνξνχζαλ λα κνπ 

δηθαηνινγήζνπλ ην γηαηί. Ση ήηαλ απηφ πνπ ηνπο δεκηνπξγνχζε απηή ηελ αλαζθάιεηα: 

«Γελ αθήλσ ηελ θφξε κνπ λα πάεη ζηελ θίιε ηεο πνπ θάζεηαη ζηελ άιιε άθξε ηνπ 

ρσξηνχ, πνηέ δελ μέξεηο ηη κπνξεί λα γίλεη» κνπ είπε ε F., θη φηαλ ξψηεζα γηαηί ή ηη ζα 

κπνξνχζε λα ζπκβεί κνπ απάληεζε «Έηζη! Γελ μέξσ, πνιιά κπνξνχλ λα ζπκβνχλ». 

Έλα βξάδπ έπιελα ηα πηάηα ζην ζπίηη θαη ε κηθξή L. κε βνεζνχζε καδεχνληάο 

ηα. Όηαλ ηε ξψηεζα γηαηί δελ πάεη λα παίμεη κε ηηο θίιεο ηεο, κνπ απάληεζε φηη δελ 

ηελ αθήλεη ε κεηέξα ηεο, φηη κπνξεί λα είλαη επηθίλδπλα ζην ρσξηφ θαη φηη δελ 

πεγαίλνπλ επηζθέςεηο παξά κφλν ζηε ζεία ηεο. «Δζχ ζα ήζειεο λα παο;» ξψηεζα, θαη 

κε κηα γθξηκάηζα δεισηηθή ιχπεο κνπ απάληεζε: «Ναη! Θα ήζεια λα πάσ, λα παίμσ 

θαη λα κηιήζσ κε ηηο θίιεο κνπ πνπ πάκε ζρνιείν, θαη λα θάλνπκε πάξηη, αιιά εδψ 

είκαζηε έηζη, δελ καο αθήλνπλ, ηα αγφξηα είλαη θαιχηεξα, ηπρεξά». 

ηελ ίδηα εξψηεζε, ν S., ν νπνίνο πήγαηλε 5
ε
 δεκνηηθνχ, κνπ είπε φηη πεγαίλεη 

κεξηθέο θνξέο αιιά φρη πνιιέο ζην θίιν ηνπ ή ζην γήπεδν ηνπ ζρνιείνπ ην απφγεπκα 

γηα λα παίμνπλ πνδφζθαηξν θαη ηφληζε ηδηαίηεξα φηη πεγαίλνπλ κφλν ηα αγφξηα, ελψ 

ηα θνξίηζηα θάζνληαη ζπίηη γηαηί έηζη πξέπεη. 

Οη άλδξεο κνπ θαίλνληαλ αδηάθνξνη θαη κάιινλ επαλαπαχνληαλ ζην γεγνλφο 

φηη ε κεηέξα θξνληίδεη ηα παηδηά κέρξη θάπνηα ειηθία. Έηζη ινηπφλ ε απαγφξεπζε 

εμφδνπ ή κάιινλ απνκάθξπλζεο απφ ηνλ θνληηλφ ρψξν ηνπ ζπηηηνχ πξνεξρφηαλ απφ 

ηηο γπλαίθεο. «Δκείο έρνπκε άιιεο δνπιεηέο απφ ην λα αζρνιεζνχκε κε ηα παηδηά» 

κνπ είπε κηα κέξα ν M., παηέξαο ηεζζάξσλ παηδηψλ, «απηά είλαη δνπιεηά ησλ 

καλάδσλ». 
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Έηζη, ζην ρσξηφ δελ αληερνχζαλ παηδηθέο θσλέο, θάηη πνπ κνπ είρε 

δεκηνπξγήζεη αξρηθά απνγνήηεπζε ζηε δνπιεηά κνπ. Ζ κφλε κνπ ειπίδα ήηαλ πηα ην 

ζρνιείν θαη νη γάκνη φπνπ επηηξεπφηαλ ζηα παηδηά λα παίδνπλ καδί ρσξίο λα ππάξρεη 

ηδηαίηεξνο δηαρσξηζκφο θχισλ. 

Οη γάκνη δελ ήηαλ θαζεκεξηλφ θαηλφκελν. Πνιινί δε γίλνληαλ ζηελ έξεκν, 

φπνπ ην πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ πνπ απνδέρνληαλ ην θάιεζκα ήηαλ ζρεδφλ ην ήκηζπ 

ησλ αλδξψλ θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ην πνζνζηφ ησλ παξεπξηζθφκελσλ παηδηψλ πνιχ 

κηθξφ. πλήζσο ηα παηδηά ζπλνδεχνληαλ απ‟ ηηο κεηέξεο. Οη άλδξεο δελ αλαιάκβαλαλ 

ηελ επζχλε ή κάιινλ απέθεπγαλ λα επσκηζηνχλ ηε θξνληίδα ελφο ε πεξηζζνηέξσλ 

παηδηψλ, φηαλ δελ παξεπξίζθνληαλ θαη νη γπλαίθεο ηνπο ζην γάκν. Έκελαλ ινηπφλ νη 

γάκνη πνπ γίλνληαλ ζην ρσξηφ φπνπ ήηαλ εχθνιν λα παξεπξεζνχλ νη πεξηζζφηεξεο 

γπλαίθεο θαη πνιχ παηδνκάλη.  

Ο γάκνο, ινηπφλ, εθείλνο ηνπ Ννεκβξίνπ ήηαλ κηα απφ ηηο ζπάληεο επθαηξίεο 

γηα ζπιινγή δεδνκέλσλ ζε ζρέζε κε ην παηρλίδη ησλ παηδηψλ. Ήηαλ κηα απφ ηηο 

ζπάληεο πεξηπηψζεηο φπνπ αγφξηα θαη θνξίηζηα έπαηδαλ καδί θαη πάληα θνληά ζηε 

ηέληα ησλ γπλαηθψλ
80

. 

Σν θπλεγεηφ ήηαλ γεληθψο ε βαζηθή παηγληψδεο δξαζηεξηφηεηα, ρσξίο 

πεξηνξηζκνχο θχινπ θαη ειηθίαο. Σα αγφξηα θπλεγνχζαλ ηα θνξίηζηα θαη 

αληηζηξφθσο. Σα κηθξά δελ απνθιείνληαλ απφ ην παηρλίδη, θη ε φιε εχζπκε 

θαηάζηαζε ηεο γακήιηαο ηειεηήο αληαλαθινχζε ηελ επζπκία ηεο θαη ζην παηρλίδη ησλ 

παηδηψλ. Σν παηρλίδη δελ είρε κεγάιε δηάξθεηα θαη δηαθφπηνληαλ πνιιέο θνξέο γηα 

κηθξά πάιη ρξνληθά δηαζηήκαηα απφ ηα αγφξηα, ηα νπνία ήζειαλ λα παίμνπλ κεηαμχ 

ηνπο πνιεκηθέο ηέρλεο φπνπ θαίλεηαη φηη επηδείθλπαλ ηηο επηδεμηφηεηεο ηνπο. Χζηφζν, 

                                                 
80

 Αο ζπκεζνχκε φηη ν ρψξνο ησλ αλδξψλ ήηαλ απαγνξεπηηθφο γηα ηέηνηνπ είδνπο παηδηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ δηαηαξάζζνπλ ηε ζνβαξφηεηα ηνπ θιίκαηνο.  
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θαη ηα θνξίηζηα, αληηγξάθνληαο ηα αγφξηα, έπαηδαλ θη απηά „θαξάηε‟ θαη παξ‟ φιν φηη 

γηα ηα δεδνκέλα ησλ βεδνπίλσλ Zalabieh ην ζπγθεθξηκέλν άζιεκα πξννξηδφηαλ γηα 

ηνπο άλδξεο, ηα θνξίηζηα έιεγαλ φηη θη απηά ήηαλ ηθαλά λα επηδνζνχλ ζε θάηη 

αλδξηθφ. Μέζα ζηελ φιε „αηαμία‟ ηεο πεξίζηαζεο, πεξλνχζαλ απφ ην έλα παηρλίδη 

ζην άιιν θαη θαηά δηαζηήκαηα πήγαηλαλ θαη ζηηο ηέληεο γηα λα είλαη θαη κέζα ζην 

πλεχκα ηεο γακήιηαο γηνξηήο. 

Παξ‟ φιν πνπ ηα δεδνκέλα ηνπ πεδίνπ ήηαλ πεξηνξηζκέλα, ε φιε θαηάζηαζε 

κνπ έδσζε ηελ εληχπσζε φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε θνηλσλία πνπ δηαρψξηδε απζηεξά 

ηνπο θφζκνπο ησλ δχν θχισλ, επηηξεπφηαλ ππφ επηηήξεζε ε ζπλχπαξμε ησλ παηδηψλ 

δηαθνξεηηθνχ θχινπ. Σα παηδηά γλψξηδαλ ην έλα ην άιιν θη έπαηδαλ κεηαμχ ηνπο 

ζηνπο γάκνπο, νη νπνίνη ήηαλ ζηηγκέο ζπλχπαξμεο φινπ ζρεδφλ ηνπ ρσξηνχ.  Ο γάκνο 

ζπληζηνχζε πεξίζηαζε γλσξηκίαο φισλ, ππφ ην επνπηηθφ βιέκκα φισλ.  

Ο απζηεξφο δηαρσξηζκφο ησλ θχισλ θαίλεηαη φηη αλαηξεπφηαλ γηα ιίγν κέζα 

απφ ηα παηδηά θαη νη ελήιηθεο κε εμέπιεηηαλ θάπνηεο ζηηγκέο κε ηηο αλνρέο ηνπο. Γελ 

έδηλαλ θαη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζην παηρλίδη. Σα παηδηά ήηαλ ειεχζεξα λα 

ζπκπεξηθεξζνχλ θαη λα παίμνπλ φπσο ήζειαλ.  

Οη ηειεηέο ησλ γάκσλ φκσο δελ ήηαλ γηα ηα παηδηά κφλν παηρλίδη. Ναη κελ 

πξνθαινχζαλ ζφξπβν θη αηαμία, θη ελνρινχζαλ ηνπο ελήιηθεο αιιά ήηαλ ζηηγκέο 

ελζσκάησζεο έκθπισλ θνηλσληθψλ επηηαγψλ. Σα αγφξηα κεηαπεδνχζαλ απφ ηνλ 

ρψξν ησλ γπλαηθψλ ζην ρψξν ησλ αλδξψλ, πεξηθεξφκελα απφ ηε κηα ηέληα ζηελ άιιε 

κε ελδηάκεζε ζηάζε ην „παηρλίδη‟. Σα δε θνξίηζηα απφ ην ρψξν ησλ γπλαηθψλ 

κεηαπεδνχζαλ ζην παηρλίδη κέζα ζην νπνίν ελδχνληαλ αλδξηθνχο ξφινπο, θάηη πνπ 

επαιεζεχηεθε θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο επηηφπηαο έξεπλαο. 

Υξεηαδφκνπλ φκσο πην άκεζε επαθή κε παηδηά ζε ζχλνιν, δηφηη ν 

νηθνγελεηαθφο ρψξνο ήηαλ ζηείξνο απφ παηδηθφ παηρλίδη. Έηζη απνθάζηζα λα πεγαίλσ 
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ζηα δχν ζρνιεία εθ πεξηηξνπήο γηα λα κπνξψ λα βξεζψ πεξηζζφηεξν κε ηα παηδηά. 

Δίρα πάξεη ηηο ζρεηηθέο άδεηεο, γηα ην ζρνιείν ησλ ζειέσλ απφ ην Τπνπξγείν 

Παηδείαο, γηα ην δε αξξέλσλ απφ ην Γεληθφ Δπηηειείν ηξαηνχ ζην νπνίν θαη 

ππαγφηαλ
81

. Δπεηδή ζεσξείην παξακεζφξηνο πεξηνρή ηε ζηηγκή πνπ ζπλνξεχεη κε ηε 

ανπδηθή Αξαβία ζηα λνηηνδπηηθά, ζηα πεξίπνπ 20 ρικ., ην αξξέλσλ βξίζθεηαη ππφ 

ηελ επνπηεία ηνπ ζηξαηνχ. Σν 90% ησλ θαζεγεηψλ πνπ δηδάζθνπλ εθεί ήηαλ κφληκνη 

αμησκαηηθνί, ν ζηξαηφο πξνζέθεξε ην κεζεκεξηαλφ θαγεηφ θαη ηηο ζηνιέο ησλ 

παηδηψλ θαζψο θαη ην θαηάιπκα ζην νπνίν έκελαλ νη εθπαηδεπηηθνί φιε ηελ 

εβδνκάδα, νη νπνίνη κε ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ, ηελ Πέκπηε ην κεζεκέξη, 

επέζηξεθαλ ζηα ζπίηηα ηνπο πάιη κε ππεξεζηαθφ ιεσθνξείν ηνπ ζηξαηνχ (αξγία ήηαλ 

ε Παξαζθεπή θαη ην άββαην). Μάγεηξαο θη άιινη πνπ βνεζνχζαλ ζηελ θαζαξηφηεηα 

ήηαλ θη απηνί έλζηνινη ρακειφηεξεο βαζκίδαο. Καηά δηαζηήκαηα εξρφηαλ ν 

ζηξαηεγφο γηα επηζεψξεζε, πνπ ήηαλ ππεχζπλνο γηα εθπαηδεπηηθά ζέκαηα. Ζ άδεηα 

ινηπφλ γηα έξεπλα θαη ζπιινγή ζηνηρείσλ απφ ηα παηδηά, κνπ δφζεθε απφ ηνλ 

ζηξαηεγφ κεηά απφ αξθεηέο επηζθέςεηο πνπ είρα θάλεη ζην αληίζηνηρν Γεληθφ 

Δπηηειείν ηξαηνχ ηεο Ηνξδαλίαο
82

. Ζ άδεηα εηζφδνπ ζην ζρνιείν ησλ αξέλσλ ήηαλ 

αξρηθά  γηα δχν ζπγθεθξηκέλεο εκέξεο ηεο εβδνκάδνο. ηελ πνξεία, ιφγσ ηνπ φηη νη 

δχν εκέξεο δελ κνπ ήηαλ αξθεηέο γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ, άξρηζα λα θάλσ 

θαηάρξεζε απηήο ηεο άδεηαο θαη πήγαηλα θαζεκεξηλά ζην ζρνιείν θάηη πνπ είρε 

πξνθαιέζεη ηηο αληηδξάζεηο ηνπ δηεπζπληή, κε απνηέιεζκα ηηο ζπρλφηεξεο θαη 

αηθληδηαζηηθέο επηζεσξήζεηο ηνπ ζηξαηεγνχ απφ ην Γεληθφ Δπηηειείν. Δγψ έβξηζθα 

                                                 
81

 ην ρσξηφ, ην νπνίν είρε αλάπηπμε βνξξά-λφηνπ κέζα ζηελ έξεκν, ππήξραλ δχν ζρνιεία, αξξέλσλ 

θαη ζειέσλ αληίζηνηρα, επξηζθφκελα ζηα δχν άθξα πεξίπνπ ηνπ ρσξηνχ, ην κελ ζειέσλ ζηα 

λνηηναλαηνιηθά, ην δε αξέλσλ ζηα λνηηνδπηηθά. 
82

 Ζ Διιάδα ήηαλ αγαπεηή ζηνλ Αξαβηθφ θφζκν θαη εηδηθά ζηελ Ηνξδαλία. Τςειφβαζκα πνιηηηθά θαη 

ζηξαηησηηθά ζηειέρε κνχ έιεγαλ ηα θαιχηεξα ιφγηα γηα ην Γηψξγν Παπαλδξένπ, ν νπνίνο θαηά ηελ 

πεξίνδν ηεο επηηφπηαο δηαηεινχζε Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ, θη ν απφερνο ησλ θαιψλ δηκεξψλ ζρέζεσλ 

Διιάδαο-Ηνξδαλίαο ππήξρε αθφκε. Έηζη ην Διιεληθφ δηαβαηήξην ην νπνίν έθεξα ήηαλ δηαπηζηεπηήξην 

(αλ θαη κε δπζθνιία αιιά ζίγνπξα επθνιφηεξα απ‟ φηη αλ έθεξα Σνπξθηθφ δηαβαηήξην). 
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ηξφπνπο λα ειηρζψ θαη ζ‟ απηφ ζπληεινχζε, απ‟ φηη κνπ έιεγαλ θάπνηνη πςειφβαζκνη 

αμησκαηηθνί κε ηνπο νπνίνπο είρα επαθέο, θαη ην γεγνλφο φηη ε Ηνξδαλία δελ ήζειε λα 

ραιάζεη ην πξνθίι πνπ είρε απέλαληη ζηελ Διιάδα. Οη άξηζηεο, ινηπφλ, ζρέζεηο 

κεηαμχ Διιάδαο-Ηνξδαλίαο θαη εηδηθφηεξα ην φλνκα „Παπαλδξένπ‟ κε δηεπθφιπλε 

θαζ‟ φιε ηελ παξακνλή κνπ ζηελ Ηνξδαλία γεληθφηεξα.  

Όκσο, πξσηίζησο, έπξεπε λα έρσ θαη ηελ „έγθξηζε‟ ησλ ίδησλ ησλ παηδηψλ. 

Οπφηε θάπνην απφγεπκα πνπ είρα πάεη λα παξαθνινπζήζσ έλαλ αγψλα πνδνζθαίξνπ 

κεηαμχ ησλ αγνξηψλ ζην ακκψδεο γήπεδν δίπια ζην ζρνιείν ηνπο, εμέθξαζα ζηα 

παηδηά ηελ επηζπκία λα κε θαιέζνπλ ή λα κε εηδνπνηήζνπλ φηαλ ζα έπαηδαλ θάηη άιιν 

εθηφο απ‟ ην πνδφζθαηξν. Σα ίδηα κνπ είπαλ φηη ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, ζηα 

δηαιείκκαηα ή ζην κάζεκα ηεο γπκλαζηηθήο παίδνπλ θη άιια παηρλίδηα θαη φηη ζα 

κπνξνχζα λα πάσ εθεί. Έηζη είρα πεηχρεη απηφ πνπ επεδίσθα. Να κνπ „εγθξίλνπλ‟ ηα 

ίδηα η‟ αγφξηα ηελ παξνπζία κνπ ζην κάζεκά ηνπο, ζηνλ ειεχζεξν ηνπο ρξφλν ζην 

δηάιεηκκα, θαη ζην ζρνιείν κέζα γεληθφηεξα. Οκνινγψ φηη είρα θαηεπζχλεη ηελ 

ζπδήηεζε κε ηα παηδηά έηζη ψζηε λα έρσ ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. Σνπο είπα φηη 

ζίγνπξα ζα παίδνπλ δηαθνξεηηθά παηρλίδηα απφ ηα δηθά κνπ παηδηά ζην ζρνιείν ζηελ 

Διιάδα θαη φηη ζα ήζεια λα έβιεπα θαη λα κνπ εμεγνχζαλ ηα δηθά ηνπο παηρλίδηα έηζη 

ψζηε λα ηα κεηαθέξσ ζηα Διιελφπνπια φηαλ ζα επέζηξεθα. 

Σν ζρνιείν ησλ ζειέσλ ππαγφηαλ απεπζείαο ζην Τπνπξγείν Παηδείαο, απ‟ 

φπνπ πήξα ηελ άδεηα ζρεδφλ απζεκεξφλ. Δθεί δίδαζθαλ κφλν γπλαίθεο δαζθάιεο, νη 

νπνίεο θαζεκεξηλά πήγαηλαλ ζηα ζπίηηα ηνπο πνπ βξίζθνληαλ ζηα θνληηλά ρσξηά κε 

ην κηθξφ ιεσθνξείν ηεο γξακκήο, πνπ έθαλε ην ηαθηηθφ ηνπ δξνκνιφγηα (έλα ην πξσί 

θαη έλα ην κεζεκέξη). 

Σα αγφξηα ηα είρα θαηαθέξεη, αιιά ηα θνξίηζηα κνπ θαίλνληαλ πην δχζθνια. 

Γελ αλνίγνληαλ εχθνια, ήηαλ απφκαθξα, θαρχπνπηα θη έπξεπε λα βξσ ηξφπν θαη γηα 
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ηε δηθή ηνπο απνδνρή γηα ηε ζπλερή παξακνλή κνπ καδί ηνπο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. 

Απηά δελ έπαηδαλ θαζφινπ ζην δεκφζην ρψξν ηνπ ρσξηνχ, νπφηε δελ κπνξνχζα λα 

αθνινπζήζσ ηελ ίδηα ηαθηηθή κ‟ απηή ησλ αγνξηψλ. Ζ επθαηξία κνχ παξνπζηάζηεθε 

ζπκπησκαηηθά φηαλ κε ηελ επηζηξνθή κνπ απφ ην Amman αγφξαζα δχν θνχθιεο θαη 

κηα κπάια γηα λα θάλσ δψξν ζηα παηδηά ηνπ Abu A. Πξνο κεγάιε κνπ έθπιεμε ηα 

δχν θνξίηζηα ήηαλ παληειψο αδηάθνξα γηα ηηο θνχθιεο, ελψ ε κπάια είρε γίλεη ην 

κήιν ηεο έξηδνο κεηαμχ ησλ ηξηψλ, ησλ δχν θνξηηζηψλ, ε κηα ηεο γ‟ ε άιιε ηεο δ‟, θαη 

ηνπ κεγαιχηεξνπ αδειθνχ ηεο ε‟ ηάμεο. Όηαλ ηηο ξψηεζα γηαηί δελ ζέινπλ ηηο 

θνχθιεο, ε κεγαιχηεξε κνπ είπε: «Ση λα ηελ θάλσ ηελ θνχθια, έρνπκε κσξφ ζην 

ζπίηη, απηφ είλαη πην σξαίν απφ ηελ θνχθια (είραλ θη έλα κηθξφηεξν αδειθάθη 5-6 

κελψλ), εγψ ζέισ λα παίμσ κπάια». «Καη πνχ ζα παίμεηο, αθνχ δελ παίδεηε εζείο ηα 

θνξίηζηα ζην ρσξηφ;» ζπλέρηζα. «ην ζρνιείν παίδνπκε κε κπάια πνιιά παηρλίδηα, 

αιιά νη κπάιεο δελ είλαη σξαίεο, απηή έρεη ρξψκαηα» κνπ απάληεζε. Άδξαμα ινηπφλ 

ηελ επθαηξία θαη είπα: «Σφηε λα ζαο θέξσ θη άιιε κπάια ρξσκαηηζηή θαη λα παίμεηε 

κε ηηο θίιεο ζνπ θαη λα έξζσ θη εγψ λα ζαο δσ». Δίρε ραξεί κε ηελ πξφηαζή κνπ θαη 

ηελ άιιε κέξα είρε δηαδνζεί ζην ζρνιείν φηη ζα ηνπο πήγαηλα ρξσκαηηζηή κπάια, ηελ 

νπνία πεξίκελαλ κε αγσλία φιεο νη θίιεο ηεο. Οπφηε αλαγθάζηεθα λα θάλσ ζχληνκα 

μαλά έλα ηαμίδη νινήκεξν ζην Amman γηα λα αγνξάζσ κπάια, ηελ νπνία θαη πήγα κε 

ηελ πξψηε επθαηξία ζηα θνξίηζηα ζην ζρνιείν. Έηζη είρα εμαζθαιίζεη ην εηζηηήξην 

θαη γηα ηα θνξίηζηα, αλψδπλα. 

Άξρηζα ινηπφλ λα θάλσ θαηαλνκή ηνπ ρξφλνπ κνπ θαη λα επηζθέπηνκαη ηα 

ζρνιεία. Σν θνπδνχλη γηα έλαξμε ησλ καζεκάησλ ρηππνχζε ζηηο 8:30 θαη γηα ηε ιήμε 

ζηε 13:30
83

. Σα παηδηά καδεχνληαλ ζην ζρνιείν θαηά ηηο 7:00. Δηδηθφηεξα ηα 
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 Λφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο ηεο πεξηνρήο, ζηηο 5:30 ην πξσί ν ήιηνο κεζνπξαλνχζε νπφηε ην 7:30 

γηα έλαξμε ηνπ ζρνιηθνχ σξαξίνπ ήηαλ εχινγν. Αληίζηνηρα θαη ε ιήμε ζηε 13:30 ζπλέπηπηε κε ην 
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θνξίηζηα θξφληηδαλ λα έρνπλ πιήξεο απηφ ην πξν έλαξμεο καζεκάησλ κηζάσξν ζηε 

δηάζεζή ηνπο γηα παηρλίδη. Ζ ελαιιαγή ηεο δηαδξνκήο κνπ απφ ην έλα ζρνιείν ζην 

άιιν γηλφηαλ ζε εβδνκαδηαία βάζε. Μία εβδνκάδα πήγαηλα ζηα θνξίηζηα, κηα 

εβδνκάδα ζη‟ αγφξηα. Οη επηζθέςεηο δηαθφπηνληαλ αλ είρα λα θάλσ θάηη κε ηνπο 

άλδξεο, ή έζησ θαη κε ηηο γπλαίθεο. Αλάινγα ινηπφλ ηελ πεξίζηαζε επέιεγα πνχ θαη 

κε πνηνπο λα είκαη.  Παξαηεξψληαο ηα παηδηά πνπ έπαηδαλ ηφζν πξηλ ηελ έλαξμε ησλ 

καζεκάησλ φζν θαη θαηά ηα δηαιείκκαηα, θάπνηεο θνξέο έπαηδα θη εγψ καδί φζν ήηαλ 

δπλαηφλ γηα λα είλαη πην θπζηθή ε παξνπζία κνπ. Δπίζεο παξεπξηζθφκνπλ θαη ζην 

κάζεκα ηεο θπζηθήο αγσγήο φπνπ ν δάζθαινο ή ε δαζθάια έβαδε ηα παηδηά λα 

παίμνπλ. Με ηα αγφξηα ήηαλ αδχλαηνλ λα ζπκκεηέρσ ζην παηρλίδη ηνπο γηα ηνλ 

απινχζηαην ιφγν φηη ήκνπλ γπλαίθα. Γελ ήηαλ δπλαηφλ ζ‟ έλα ζρνιείν, φπνπ φινη νη 

θαζεγεηέο ήηαλ άλδξεο θαη εηδηθφηεξα αμησκαηηθνί, φπνπ επηθξαηνχζε κηα 

ζηξαηησηηθή πεηζαξρία, θη φπνπ γεληθφηεξα ε γπλαίθα έπξεπε λα είλαη κε ηηο γπλαίθεο, 

λα κνπ επηηξαπεί λα παίδσ. Παξαηεξνχζα φκσο ηα παηδηά θαη ζηε ζπλέρεηα δεηνχζα 

λα κνπ εμεγήζνπλ ηα παηρλίδηα ηνπο αλ θάπνηα πξάγκαηα δελ κνπ ήηαλ εκθαλή. 

Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο άξρηζα λα ζπλεηδεηνπνηψ φηη δελ είρε θαη 

ηφζε ζεκαζία ην είδνο ησλ παηρληδηψλ πνπ έπαηδαλ ηα παηδηά φζν ην πψο ηα έπαηδαλ. 

Μπνξεί λα κελ ππήξρε ηδηαίηεξε πνηθηιία ή δεκηνπξγηθφηεηα ζηα παηρλίδηα αιιά είρα 

εληνπίζεη φηη ηα  ίδηα παηρλίδηα πνπ παίδνληαλ απφ ηα παηδηά ζηελ Διιάδα ή αθφκε 

θαη ζε άιιεο Δπξσπατθέο ρψξεο, ηηο νπνίεο είρα επηζθεθηεί, δηέθεξαλ ζε θάπνηα 

ζεκεία ηα νπνία ε επηηφπηα έξεπλα έδεημε φηη ήηαλ απφξξνηα θνηλσληθψλ θαη 

πνιηηηζκηθψλ παξαδνρψλ θαη αληηιήςεσλ ησλ βεδνπίλσλ Zalabieh, θη φηη ην παηρλίδη 

πξνζαξκνδφηαλ απφ ηα παηδηά ζηηο δηθέο ηνπο λφξκεο. 

                                                                                                                                            
ελαξκνληζκέλν πεξηβάιινλ θαη ηηο ζπλζήθεο ηεο εξήκνπ, σξάξην γεχκαηνο θαη μεθνχξαζεο εηδηθφηεξα 

ηνπο δεζηνχο κήλεο. 
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Απηφ πνπ παξαηήξεζα εμ αξρήο θαη ζηα δχν θχια ήηαλ ε απνπζία απζηεξψλ 

θαλφλσλ θαη αξρεγνχ ζην παηρλίδη ηνπο. Με άιια ιφγηα, ηεξαξρίαο. Οπνηνδήπνηε 

παηρλίδη μεθηλνχζε κε γξήγνξε νκφθσλε απφθαζε, ρσξίο λα ππάξρεη θάπνηνο ή 

θάπνηα πνπ λα εγείηαη θαη λα νξγαλψλεη. Έηζη απιά απνθάζηδαλ θαη μεθηλνχζαλ έλα 

παηρλίδη γξήγνξα, ρσξίο ρξνλνηξηβέο. Έλα απιφ θπλεγεηφ αθφκε, ζηα παηδηά, γηα 

παξάδεηγκα, ηεο Διιάδνο ζα απαηηνχζε πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα ηελ έλαξμε, γηα ην 

πνηνο ζα θπλεγήζεη πξψηνο, πψο θαη πφηε ζα αιιάμεη ν θπλεγφο θαη γεληθψο κπνξεί 

θαη λα δεκηνπξγνχληαλ θαη δηελέμεηο γηα ην πνηνο ζα επηβάιεη πξψηνο ηε γλψκε ηνπ. 

ηα παηδηά φκσο ησλ Zalabieh απηά ήηαλ επνπζηψδε. Ζ νπζία ήηαλ ην παηρλίδη θαη 

φρη ην άηνκν ή ην απνηέιεζκα. «Γελ νξίδεηε απφ ηελ αξρή πνηνο ζα θπλεγήζεη;» 

ξψηεζα ηνλ M. «Όπνηνο ζέιεη θπλεγάεη θαη νη άιινη αθνινπζνχκε» κνπ απάληεζε. 

«Κη αλ αξρίζνπλ λα θπλεγνχλ δχν καδί, ηη γίλεηαη;» ζπλέρηζα θαη κνπ απάληεζε «ν 

έλαο απφ ηνπο δχν ζα ζηακαηήζεη».  

πρλφ παηρλίδη ήηαλ ην θπλεγεηφ. Ξεθηλνχζαλ φινη καδί έηζη απιά, είηε ήηαλ 

αγφξηα είηε θνξίηζηα, ελδηάκεζα θάπνηνη/εο έβγαηλαλ απφ ην παηρλίδη απξνεηδνπνίεηα, 

παξάιιεια κέζα ζηελ ίδηα ηελ νκάδα παξνπζηαδφηαλ ην γεγνλφο λα ππάξρεη θαη 

δεχηεξνο θπλεγφο θαη γεληθψο λα παίδνπλ φια καδί ρσξίο θάπνηνλ λα ζπληνλίδεη θαη 

λα έρεη εγεηηθφ ξφιν. ηα νκαδηθά παηρλίδηα, φπσο γηα παξάδεηγκα έλα πνδφζθαηξν ή 

άιια παηρλίδηα κε κπάια, νη νκάδεο ρσξίδνληαλ γξήγνξα ρσξίο ρξνλνηξηβέο θαη 

δηελέμεηο. Πνιιέο θνξέο νη νκάδεο δελ ήηαλ θαλ ζαθείο, αζρέησο αλ ην παηρλίδη ην 

απαηηνχζε. Παξαηεξνχζα κηα κεηαθίλεζε παηθηψλ απφ ηελ κηα νκάδα ζηελ άιιε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ ρσξίο ηδηαίηεξν πξφβιεκα. Κάηη ηέηνην, κε ηα δηθά 

κνπ δεδνκέλα, ζα είρε απνηέιεζκα ζνβαξψλ δηελέμεσλ, επηβνιή πνηλψλ ζε θάπνηα 

παηδηά απφ ηα ηζρπξά εγεηηθά άηνκα ηεο νκάδνο, φπσο απνθιεηζκφ απφ ην παηρλίδη ή 

αθφκε θαη ηεξκαηηζκφ ηνπ παηρληδηνχ. Όηαλ ξψηεζα θάπνηα ζηηγκή ηα αγφξηα πψο 
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δέρνληαη θάπνηνο απφ ηελ νκάδα ηνπο μαθληθά θαη απξνεηδνπνίεηα λα κεηαπεδάεη 

ζηελ άιιε νκάδα, κνπ είπαλ φηη δελ πεηξάδεη, θαη φηη φινη ήηαλ αδέιθηα θαη μαδέιθηα 

θαη φηη ε νκάδα, έηζη απζηεξά δηαρσξηζκέλε, δελ έρεη θαη ηφζε ζεκαζία. Όηαλ 

ξψηεζα θάπνηα άιιε κέξα: «Καιά, ν C. ήηαλ καδί ζαο θαη ηψξα ρσξίο λα πεη ζε 

θαλέλαλ ηίπνηα πήγε κε ηελ άιιε νκάδα θαη ηψξα νη άιινη είλαη πεξηζζφηεξνη»  κνπ 

απάληεζε: «Γελ πεηξάδεη αο είλαη, ηη ζα γίλεη, γηαηί λα ζηακαηήζνπκε ην παηρλίδη;». 

εκαζία ινηπφλ είρε ην παηρλίδη ζαλ παηρλίδη θαη επραξίζηεζε. Σα ππφινηπα δελ 

είραλ θακηά ζεκαζία. Πνηνο κπαίλεη, πνηνο βγαίλεη, πνηνο ζα αξρίζεη λα θπλεγάεη, 

πφηε θαη πψο ζα ηειεηψζεη ην παηρλίδη.  Ζ κεηαθνξά ησλ αμηψλ ζηελ θνηλσλία ησλ 

Zalabieh αληαλαθινχζε ζην παηρλίδη ησλ παηδηψλ. Οη βεδνπίλνη Zalabieh δελ είραλ 

εγέηεο πνπ απνθάζηδαλ γηα ηελ θνηλφηεηα, νκφγλσκα φινη καδί θαηέιεγαλ ζε ιχζεηο 

γηα ηα δηάθνξα πξνβιήκαηα. έβνληαλ ηνπο κεγαιχηεξνπο, ηνλ kabir (θακπίξ), ηνλ 

muhtar (κνπρηάξ), ηνλ seyh (ζέτρε)
84

, φινη είραλ έλα ζπγθεθξηκέλν ξφιν ζηελ 

θνηλφηεηα, αιιά φρη κε ηελ έλλνηα ηνπ „απνθαζίδσ θαη δηαηάδσ‟. Μφλν ζνβαξά 

πξνβιήκαηα πνπ δηαηάξαζζαλ ηελ θνηλσληθή ζπλνρή δηεπζεηνχληαλ ππφ ηηο 

ξπζκίζεηο ηνπ εζηκηθνχ ηνπο δηθαίνπ. Έηζη, ηα παηδηά κέζα ζηε δξάζε ηνπ παηρληδηνχ 

δελ είραλ ιφγνπο γηα εγέηεο θαη πνηλέο. Γηα ηα δε θνξίηζηα ηα πξάγκαηα ήηαλ αθφκε 

πην απιά. Όηαλ ξψηεζα αλ ελνρινχληαη φηαλ θάηη αιιάδεη ζην παηρλίδη, ή φηαλ 

αιιάδεη μαθληθά ε ζχλζεζε ηεο νκάδνο, «Δκάο καο αξέζεη λα παίδνπκε, θάλνπκε 

νκάδεο αιιά ραινχλ γξήγνξα, αιιά δελ πεηξάδεη παίδνπκε ζπλέρεηα» κνπ είπε ε 

κηθξή S. φηαλ μαθληθά έθπγε κηα απφ ηελ νκάδα, ρσξίο πξνεηδνπνίεζε θαη πήγε ζηελ 

ηάμε λα αζρνιεζεί κε θάηη  άιιν. 

εκαληηθή παξάκεηξνο ήηαλ ην γεγνλφο φηη ζηα παηρλίδηα ησλ παηδηψλ 

απνπζίαδαλ νη απζηεξνί θαλνληζκνί. Γελ είραλ θαη ηφζε ζεκαζία γηα θαλέλαλ 
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 Έρσ αλαθεξζεί ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην γηα ηνπο ηίηινπο. 
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ζπκκεηέρνληα. Δλψ έπαηδαλ ηα ίδηα παηρλίδηα, αηνκηθά ή νκαδηθά κε απηά πνπ 

παίδνληαη ζηελ Διιάδα ή ζε άιιεο Δπξσπατθέο ρψξεο θαη δηέπνληαη απφ ηελ ίδηα 

εθαξκνγή θαλφλσλ, ηα παηδηά ησλ Zalabieh αγλννχζαλ ην γεγνλφο ηεο ηήξεζεο ησλ 

θαλνληζκψλ. Έλα παηρλίδη φπσο ην πνδφζθαηξν πνπ απαηηεί εθαξκνγή 

ζπγθεθξηκέλσλ θαλνληζκψλ, ζην Wadi Rum παηδφηαλ απφ ηα παηδηά ζε κηα κνξθή 

ραιαξή θαη κε αλνρή ζηα ιάζε ησλ ζπκπαηθηψλ θαη ρσξίο πνηλέο. Γηα παξάδεηγκα, ηα 

θάνπι πνπ ζε άιιεο πεξηπηψζεηο ζα έδηλαλ δηθαίσκα ζηελ αληίπαιε νκάδα λα 

δηεθδηθήζεη ηε κπάια, ζηα παηδηά ησλ Zalabieh δελ είραλ θακία ζεκαζία, δηφηη ην 

δεηνχκελν δελ ήηαλ ε δηεθδίθεζε, ε λίθε ή ε ππεξνρή έλαληη ηνπ αληηπάινπ αιιά ην 

παηρλίδη κε ηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα θνηλφηεηα κε επξείο ζπγγεληθνχο 

δεζκνχο φπνπ ηα άηνκα ζπζπεηξψλνληαη θάησ απφ ηελ ίδηα ηαπηφηεηα. Γειαδή δελ 

είρε ζεκαζία ε εηθφλα „εθηφο‟ αιιά ε εηθφλα „εληφο‟. 

Κάπνην απφγεπκα πνπ παξαθνινπζνχζα έλαλ αγψλα πνδνζθαίξνπ, ή 

θαιχηεξα παηρλίδη πνδνζθαίξνπ ζηνλ ρψξν πίζσ απφ ην ζρνιείν,  παξαηήξεζα φηη 

νχηε ζηα ιάζε έδηλαλ πνηλέο, νχηε αθπξψλνληαλ θάζεηο ζηηο νπνίεο είραλ γίλεη 

παξαβάζεηο, νχηε ππήξραλ δηαπιεθηηζκνί αλ θάπνηνο απφ ηελ νκάδα δελ θαηάθεξλε 

λα εθκεηαιιεπηεί ηελ επλντθή πεξίζηαζε γηα λα βάιεη γθνι. Ρψηεζα ινηπφλ κε 

κεγάιε πεξηέξγεηα ζηνλ H. «Γηαηί δελ ζηακαηήζαηε ην παηρλίδη λα γίλεη επαλάιεςε 

ηεο θάζεο, αθνχ δελ είραηε πάξεη φινη ηηο ζέζεηο ζαο;» θη ακέζσο κνπ απάληεζε ν Z. 

ν νπνίνο λνκίδσ φηη ήηαλ θαη ν κεγαιχηεξνο απφ φινπο, πήγαηλε ζηελ πξψηε 

γπκλαζίνπ, «Γελ πεηξάδεη αζ‟ ηνλ λα βάιεη θη απηφο θαλέλα γθνι, δελ έρεη βάιεη 

θαλέλα».  «Καη ην φηη έθπγαλ δχν απφ ηελ νκάδα ζαο μαθληθά θαη πήγαλε ζπίηη, δελ 

ζα έπξεπε λα πάξεηε έλαλ απφ ηελ άιιε νκάδα λα είζηε ίζνη;» ξψηεζα ιίγν αξγφηεξα 

ζε άιιε θάζε ηνπ παηρληδηνχ, κνπ απάληεζε έλαο κηθξφο: «Πνηφλ λα πάξνπκε; Οη 

άιινη είλαη Rahmaniin, εκείο είκαζηε Auadiin, φινη είκαζηε κηα νηθνγέλεηα αιιά αο 
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είλαη απηνί καδί». Απηή ήηαλ κηα πεξίεξγε δηθαηνινγία πνπ άθνπγα, πνπ δήισλε 

φκσο ηελ πξνηεξαηφηεηα ηεο γελεαινγηθήο γξακκήο
85

.  

Έηζη, ηα παηδηά κέζα ζην παηρλίδη ηνπο θαίλεηαη φηη ρξεζηκνπνηνχζαλ ηα 

επηθνηλσληαθά ζρήκαηα ηεο θνπιηνχξαο ηνπο. Με άιια ιφγηα ηα επηθνηλσληαθά 

ζρήκαηα ησλ παηδηψλ αληαλαθινχζαλ ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο απηψλ έμσ απφ ηνλ 

ρψξν ηνπ παηρληδηνχ θαη φξηδαλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλνληαλ ηνλ 

θνηλσληθφ ηνπο πεξίγπξν.  

Κάπνηα άιιε εκέξα βξηζθφκνπλ ζην ζρνιείν πάιη, ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο 

αγσγήο ηεο 5
εο

 ηάμεο θαη ζπδεηνχζα κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο γηα γεληθά ζέκαηα. Ο ίδηνο 

είρε αθήζεη ηα παηδηά ειεχζεξα λα επηιέμνπλ ην παηρλίδη πνπ ήζειαλ λα παίμνπλ, θη 

απηά απνθάζηζαλ λα θάλνπλ αγψλεο (sibak - قسبا  )
86

. Όηαλ ηα ξψηεζα γηαηί ζέινπλ 

λα θάλνπλ αγψλεο, κνπ είπε ν Μ. «Μαο αξέζεη λα ηξέρνπκε, λα δείρλνπκε φηη είκαζηε 

γξήγνξνη θαη δπλαηνί». Ξεθίλεζαλ φια καδί, κε ην παξάγγεικα, απφ ηε κηα κεξηά ηνπ 

ηνίρνπ θη έπξεπε λα θηάζνπλ ζηνλ απέλαληη ηνίρν. Να ηνλ αθνπκπήζνπλ θαη λα 

επηζηξέςνπλ. Κιαζηθφ παηρλίδη πνπ ην ζπλαληάκε πνιχ ζπρλά ηφζν ζηηο ζρνιηθέο 

θνηλφηεηεο φζν θαη ζηα ειεχζεξα παηρλίδηα εθηφο ζρνιείνπ. Δδψ φκσο 

παξαηεξνχληαλ ην εμήο: Ναη κελ ηα παηδηά μεθηλνχζαλ καδί, αιιά θάπνηα πνλεξά δελ 

έθηαλαλ κέρξη ηνλ απέλαληη ηνίρν θαη επέζηξεθαλ απφ ηε κέζε, έηζη ψζηε λα 

ηεξκαηίζνπλ πξψηα. Σν γεγνλφο ζηελ Διιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ζα πξνθαινχζε 

δηακαξηπξίεο απφ ηα ππφινηπα παηδηά θαη ζα είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ αθχξσζε ηνπ 

αγψλα θαη ηελ επαλάιεςή ηνπ ή ηελ απνκάθξπλζε ησλ παηδηψλ πνπ δελ ηεξνχζαλ 

ηνπο θαλφλεο απφ ην παηρλίδη. ηα παηδηά φκσο ησλ Zalabieh, πξνο κεγάιε κνπ 

                                                 
85

 Όπσο αλέθεξα ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα φιε ε θνηλσληθή νξγάλσζε ζηεξίδεηαη ζε νηθνγέλεηεο 

θαηά γελεέο πνπ παίξλνπλ δηαθνξεηηθά επίζεηα βάζε ηνπ Αξαβηθνχ εζηκηθνχ δηθαίνπ, ρσξίο απηφ λα 

ζεκαίλεη φηη δελ είλαη ζπγγελείο κεηαμχ ηνπο. Καη απηφ ζπκβαίλεη ζηε ινγηθή νξγάλσζεο θαηά θπιέο-

νηθνγέλεηεο. 
86

  Πξνθαλψο ε ιέμε βγαίλεη απφ ην musabaka  ( مسابقة ) πνπ ζεκαίλεη αγψλαο. 
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έθπιεμε, απηφ δελ ζπλέβε. Όρη κφλν δελ πξνθάιεζε αληηδξάζεηο, αιιά δελ επεξέαζε 

θαη ηε ξνή ηνπ παηρληδηνχ. Οη πνλεξνί πνπ γχξηζαλ απφ ηε κέζε ηεξκάηηζαλ λσξίηεξα 

θαη νη ππφινηπνη πνπ έθηαζαλ κέρξη ηνλ απέλαληη ηνίρν ηεξκάηηζαλ, σο θάηη 

θπζηνινγηθφ, αξγφηεξα. Όηαλ ξψηεζα αλ απηφ ήηαλ δίθαην θαη ηη θάλνπλ ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε, κνπ είπαλ: «Allah yasamahak», δειαδή θάηη ζαλ «Ο Θεφο λα ηνλ έρεη 

θαιά». Απηφ ην «Allah yasamahak» ην άθνπγα ζπλερψο θαη θάζε θνξά πνπ ξσηνχζα 

ζε θάπνην παηδί σο επί ην πιείζηνλ αγφξη ηη ζα έθαλε ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο 

ζην παηρλίδη έθαλε δαβνιηά ή ζπκπεξηθεξφηαλ άζρεκα, κνπ έιεγε: «Θα ηνπ έιεγα 

Αllah  yasamahak».  Αιιά απηφ πνπ είρε πάιη ζεκαζία ήηαλ ν αγψλαο, ην ίδην ην 

παηρλίδη θαη φρη ε λίθε. Ζ δαβνιηά θάπνησλ θαη ε πνλεξηά ηνπο πέξαζε απαξαηήξεηε 

σο λα ήηαλ θάηη θπζηνινγηθφ, θάηη πνπ δελ ήηαλ άμην ιφγνπ, γηαηί ην ίδην ην 

απνηέιεζκα δελ ήηαλ άμην ιφγνπ. Ο αληαγσληζκφο θαη ε αίζζεζε ηεο πξσηηάο δελ 

ήηαλ ζηηο πξνηεξαηφηεηέο ηνπο. «Γελ πεηξάδεη, αο παίμνπκε, αο ηξέμνπκε, αο θάλνπκε 

sibak (δειαδή αγψλα)» κνπ έιεγαλ. Ζ φιε εηθφλα κνπ έθεξλε κπξνζηά ζηα κάηηα ηηο 

θακεινδξνκίεο θαη ην πλεχκα κέζα ζην νπνίν δηεμάγνληαλ. 

Παξφκνην απνηέιεζκα είρε θαη ην θνπηζφ πνπ έπαηδαλ ηα θνξίηζηα. Ξεθίλεζε 

ην παηρλίδη, θάπνηεο ρσξίο λα θηάζνπλ ζην ηειεπηαίν θνπηάθη, ιφγσ θνχξαζεο ή 

αδπλακίαο ή αθφκε θαη δαβνιηάο επέζηξεςαλ πίζσ, αιιά θακία δελ δηακαξηπξήζεθε 

γηα ηε κε νξζή δηεμαγσγή ηνπ παηρληδηνχ. «Μα δελ παίδεηε φιεο ζσζηά, άιιεο 

γπξλνχλ απφ ηε κέζε θαη λσξίηεξα» έιεγα θαη κνπ απαληνχζαλ: «Γελ πεηξάδεη, ην 

παηρλίδη είλαη σξαίν, δε καο λνηάδεη λα ληθήζνπκε». θνπφο ινηπφλ ήηαλ ε 

ηαπηφρξνλε έλαξμε θαη ην θνπηζφ απηφ θαζαπηφ, θη φρη ε λίθε. 

Δδψ κνπ έδσζαλ ηα παξαπάλσ γεγνλφηα ηελ εληχπσζε φηη ζηνλ απφερν 

απηψλ ησλ παηρληδηψλ, ησλ αγψλσλ ππήξρε ε αληίιεςε ηνπ μεθηλάσ πξνο έλα θνηλφ 

ζηφρν καδί κε ηνπο δηθνχο κνπ αλζξψπνπο θαη ηειηθά ην επηζπκεηφ  απνηέιεζκα ζα 
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έξζεη έηζη θη αιιηψο γηα φινπο ρσξίο λα έρεη θαη ηφζε ζεκαζία πνηνο ζα θηάζεη 

πξψηνο ζε απηφ.  

Αλ ην παηρλίδη ινηπφλ γηα ηελ James (1998) είλαη θνηλσληθνπνηεηηθφ, εδψ ηα 

ήδε απφ πνιχ κηθξή ειηθία θνηλσληθνπνηεκέλα παηδηά ηνπ Wadi Rum ζηελ ειηθία 

πνπ κπνξνχζαλ λα νξγαλσζνχλ θαη λα παίμνπλ παηρλίδηα, κεηέθεξαλ ηηο πνιηηηζκηθέο 

παξαδνρέο ζηελ παηγληψδε δξάζε. Ο ηξφπνο πνπ εθθξάδνληαλ κέζα ζην παηρλίδη, 

αθφκε θαη ν ηφλνο ηεο θσλήο ηνπο, ήηαλ δεισηηθά ηεο αληίιεςεο ησλ ζρέζεσλ θαη 

ησλ ηξφπσλ ζπκπεξηθνξάο ησλ ελειίθσλ πνπ θαζεκεξηλά βηψλνπλ θαη 

ελζσκαηψλνπλ (Goldman, 1998: 02).  

Μηα απφ απηέο ηηο κέξεο παξαηήξεζεο ησλ παηρληδηψλ ησλ παηδηψλ ηνπ Wadi 

Rum έγηλα κάξηπξαο ηεο παηγληψδνπο αλαπαξάζηαζεο απφ ηα θνξίηζηα ηεο γακήιηαο 

ηειεηήο. Μάιινλ είραλ απνθαζίζεη λα παίμνπλ „γάκν‟ γηα κέλα. Βξηζθφκνπλ ζην 

πξναχιην ηνπ ζρνιείνπ θαη κνπ αλαθνίλσζαλ φηη ζα κνπ έθαλαλ κηα αλαπαξάζηαζε 

ηνπ γάκνπ. Μνπ εμήγεζαλ ινηπφλ πνχ βξίζθεηαη ε λχθε, πνχ ζθάδνπλ εηθνληθά ηα 

θαηζίθηα,  πνχ βξίζθνληαη νη γπλαίθεο θαη πνχ νη άληξεο, πνχ ηα ηαςηά κε ην θαγεηφ, 

φια βέβαηα εηθνληθά θαη άξρηζαλ ηελ αλαπαξάζηαζε. Πεξίκελα ιεπηνκέξεηεο, αιιά 

απηά επηθεληξψζεθαλ κφλν ζην ηξαγνχδη. Μνπ είπαλ φηη ζα κνπ ηξαγνπδήζνπλ θαη 

πεξίκελα λ‟ αθνχζσ ηα ηξαγνχδηα ησλ γπλαηθψλ ή, ηέινο πάλησλ, κέξε απηψλ απφ 

παηδηθέο θσλέο. Αληίζεηα είδα ηα θνξίηζηα λα παξαηάζζνληαη ε κηα δίπια ζηελ άιιε 

θαη λα αξρίδνπλ λα ηξαγνπδνχλ ξπζκηθά ην ηξαγνχδη ησλ αλδξψλ. ίγνπξα δελ 

ήμεξαλ ηα ιφγηα, αιιά γλψξηδαλ ην ξπζκφ θαη ηελ κεισδία θη έλα επαλαιακβαλφκελν 

ξεθξέλ πνπ δελ ήηαλ αθξηβψο ιφγηα. Σα θνξίηζηα ινηπφλ είραλ επηιέμεη λα 

ζπκπεξηιάβνπλ ζην παηρλίδη ηνπο κφλν ην ηξαγνχδη ηνπ άιινπ θχινπ. Όηαλ ηα 

ξψηεζα γηαηί δελ ηξαγνπδνχλ άιια ηξαγνχδηα, απηά γηα παξάδεηγκα πνπ 

ηξαγνπδηφληαη ζηελ ηέληα ησλ γπλαηθψλ, κνπ απάληεζαλ φηη «ζην γάκν έηζη είλαη» 
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(fil ηrs hek), ελλνψληαο ην ηξαγνχδη ησλ αλδξψλ ην νπνίν επαλαιάκβαλαλ αξθεηή 

ψξα. Σα αλδξηθά ηξαγνχδηα ήηαλ πην θπξίαξρα ζην παηρλίδη ηνπο. Σν ζθάμηκν ησλ 

θαηζηθηψλ ήηαλ αλδξηθή ππφζεζε ζηνπο γάκνπο, ήηαλ φκσο ζε επίπεδν 

αλαπαξάζηαζεο κέξνο ηνπ παηρληδηνχ ησλ θνξηηζηψλ. Σα θνξίηζηα επέιεγαλ λα 

αλαδείμνπλ θάπνηα απφ ηα ζηνηρεία ηνπ αλδξηθνχ θαη φρη ηνπ γπλαηθείνπ θφζκνπ. Γελ 

ππήξρε αλαθνξά ζε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ηδίνπ θχινπ. Απηφ έδεηρλε απνζηψπεζε ησλ 

νκφθπισλ πξαθηηθψλ θαη κνπ επηβεβαίσλε ηελ πξνηεξαηφηεηα ηνπ θπξίαξρνπ 

αξζεληθνχ. Αλαπαξηζηνχζαλ φηη ην νπζηψδεο ηνπ γάκνπ / ηεο γακήιηαο ηειεηήο είλαη 

απηφ πνπ θάλνπλ νη άλδξεο. Οη πξαθηηθέο ησλ γπλαηθψλ ήηαλ επνπζηψδεηο. Ζ 

αλαπαξάζηαζε δειαδή απνθηνχζε πξφζεκν αξζεληθφ.  Ζ ηειεηή ηνπ γάκνπ, θαηψθιη 

πξνο ηε κεηξφηεηα θαη ηε ζειπθφηεηα, εθθξαδφηαλ ζε παηγληψδε κνξθή απφ ηα 

θνξίηζηα κε ηα δξψκελα ηνπ θπξίαξρνπ αξζεληθνχ. Σν γεγνλφο απηφ ππνδήισλε ηελ 

ππαγσγή ησλ γπλαηθψλ ζηελ αλδξηθή πξνηεξαηφηεηα, ηελ αλδξηθή εγεκνλία ηφζν 

πάλσ ζηηο γπλαίθεο φζν θαη πάλσ ζηα κηθξά παηδηά.   

Σα ππφινηπα παηρλίδηα ήηαλ απιά παηρλίδηα κε κπάια ηελ νπνία πεηνχζαλ ή 

θισηζνχζαλ ρσξίο λα έρεη ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ην παηρλίδη. Απηφ φκσο πνπ είρε 

εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ φζνλ αθνξά ζην παηρλίδη, ήξζε απφ ηα θνξίηζηα ηα νπνία 

έπαηδαλ θαζεκεξηλά πνδφζθαηξν ζην ζρνιείν. ε ζπδεηήζεηο πνπ είρα καδί ηνπο κνπ 

έιεγαλ ζπλερψο φηη ηα θνξίηζηα δελ παίδνπλ πνδφζθαηξν πνηέ. Αξλνχληαλ θάηη πνπ 

έθαλαλ θαζεκεξηλά. Σα αγφξηα επίζεο αξλνχληαλ θη απηά ην γεγνλφο φηη ηα θνξίηζηα 

έπαηδαλ κπάια. Κη απηά κνπ έιεγαλ φηη είλαη ληξνπή λα παίδνπλ ηα θνξίηζηα 

πνδφζθαηξν θαη φηη ε „βεδνπίληθε‟ θνπιηνχξα ηνπο δελ ην επηηξέπεη. 

ηελ πνξεία ηεο επηηφπηαο έξεπλαο δηαπίζησζα φηη ηειηθά ε άξλεζε ηεο 

απνδνρήο γηα θάηη πνπ έθαλαλ κέζα ζην ζρνιείν θαη ην νπνίν δελ ήηαλ επηηξεπηφ 

ζηνλ έμσ απφ ην ζρνιείν θφζκν, είρε λα θάλεη κε ην θαηά πφζν ν ζεζκφο ηνπ 
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ζρνιείνπ είρε λφεκα θαη ζεκαζία γηα ην κέιινλ ησλ παηδηψλ ζηηο γεληθφηεξεο 

πεπνηζήζεηο ησλ Zalabieh. Δπηπιένλ απηφ κνηάδεη λα ζεκαίλεη φηη ελζσκάησλαλ ηελ 

πξνηεξαηφηεηα ηνπ „αλδξηθνχ‟ θαη κέζα απφ ηελ κνληεξληζηηθή δξάζε ηνπ ζρνιείνπ. 

Καη γηα ηα δχν θχια, ην ζρνιείν απιά ππήξρε, δηφηη πιένλ ε επνρή απαηηνχζε 

ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε γηα φινπο ηνπο πνιίηεο. Σν πξνδηαγεγξακκέλν φκσο κέιινλ 

ηνπ θνξηηζηνχ είλαη λα παληξεπηεί φζν ην δπλαηφλ πην ζχληνκα θαη λα αζρνιείηαη κε 

ηα ίδηα πξάγκαηα πνπ αζρνιείηαη θαη ε κεηέξα ηεο, ε νπνία κπνξεί θαη λα κελ έρεη 

ηειεηψζεη ην ζρνιείν ή λα κελ έρεη πάεη θαη θαζφινπ. Έηζη ην ζρνιείν, θαηά ηελ 

γλψκε ησλ γπλαηθψλ θαη γεληθά φισλ, δελ πξνζθέξεη ηίπνηα ην ηδηαίηεξν, δηφηη νη 

κειινληηθνί ζηφρνη ησλ θνξηηζηψλ απαηηνχλ κηθξή θαη ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή 

δξάζε. Σα αγφξηα απ‟ ηελ άιιε έρνπλ κελ πεξηζζφηεξνπο ιφγνπο γηα απφθηεζε 

εμεηδηθεπκέλεο γλψζεο, αιιά θαη πάιη απφ ηηο γλψζεηο πνπ ηνπο πξνζθέξεη ην 

ζρνιείν ζα επηιέμνπλ απηέο νη νπνίεο ζα ηνπο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πνξεία ηελ 

νπνία ήδε έρνπλ ραξάμεη νη Zalabieh κέζα ζην φιν παγθφζκην θιίκα ηεο ηνπξηζηηθήο 

αλάπηπμεο. 

Σν κέιινλ ηνπ κηθξνχ αγνξηνχ είλαη εθεί, ζην ρσξηφ, ζηελ έξεκν λα 

αζρνιείηαη κε ηνλ ηνπξηζκφ ή λα θαηαηαγεί ζην ζηξαηφ ή ζηελ αζηπλνκία, απφ φπνπ 

ζα εμαζθαιίζεη έλα ζηαζεξφ εηζφδεκα. ε άιιε πεξίπησζε ίζσο λα δνπιεχεη ζε 

θάπνην θνηλνηηθφ γξαθείν ή ζαλ νδεγφο ζηα ηδηπ πνπ μελαγνχλ ηνπο ηνπξίζηεο ζηελ 

έξεκν. Έηζη ινηπφλ, βαζηθέο γλψζεηο ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο, είλαη αξθεηέο θαηά ηε 

γλψκε ηνπο γη‟ απηά πνπ ηνπο πξννξίδνπλ ηα κειινληηθά ηνπο φλεηξα λα θάλνπλ. Έηζη 

ε πξνζπάζεηα γηα απφθηεζε πεξαηηέξσ εμεηδηθεπκέλεο κφξθσζεο είλαη κεδακηλή. 

Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο ην ζρνιείν είλαη κελ κέζα ζηελ θαζεκεξηλφηεηα, 

αιιά ηαπηφρξνλα θαη έμσ απφ απηήλ. Δίλαη εληαγκέλν ελ κέξεη ζηε ζπλείδεζή ηνπο, 
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αιιά έμσ απφ ηηο πνιηηηζκηθέο παξαδνρέο θαη ε ζρέζε ηνπο κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν 

ζεζκφ είλαη θαηά θάπνην ηξφπν επηθαλεηαθή θαη πεξηνξηζκέλε. 

Έλα ζρνιείν ινηπφλ πνπ θαηά ηα πξφηππα άιισλ θνηλσληψλ „θνηλσληθνπνηεί‟ 

ηα παηδηά, ηα πξνεηνηκάδεη έηζη ψζηε λα κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ απξηαλή 

θνηλσλία θαη ηνπο καζαίλεη ηνπο ξφινπο πνπ αλακέλεηαη λα πηνζεηήζνπλ, ζηελ 

πεξίπησζε ησλ βεδνπίλσλ Zalabieh θαίλεηαη φηη δελ παίδεη ηνλ ίδην ξφιν. Ζ ηππηθή-

ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε πνπ παξέρεη ην ζρνιείν δελ ηαπηίδεηαη κε ηηο δηαζέζεηο θαη 

πξνζδνθίεο ηνπο. Ζ αδηάθνξε ζηάζε ησλ ελειίθσλ έδεηρλε λα είλαη πην ηζρπξή απφ 

ηνλ θξαηηθφ ζεζκφ. Σα ήδε θνηλσληθνπνηεκέλα θαη εληαγκέλα απφ πνιχ κηθξή ειηθία 

ζηνλ θφζκν ησλ ελειίθσλ παηδηά, απσζψληαο απφ ην ππνζπλείδεηφ ηνπο ην ζρνιείν, 

αξλνχληαλ θαη ηελ απνδνρή πξαθηηθψλ πνπ επηηεινχληαλ κέζα ζε απηφ, πξαθηηθψλ 

πνπ φκσο δελ ήηαλ απνδεθηέο ζηνλ δηθφ ηνπο εμσζρνιηθφ θφζκν. Έηζη ην γεγνλφο φηη 

έπαηδαλ ηα θνξίηζηα πνδφζθαηξν φιε κέξα ζην ζρνιείν, κπνξεί λα ηνπο έδηλε ζηηγκέο 

επραξίζηεζεο αιιά ήηαλ θάηη αλεπίηξεπην ζηνλ εμσζρνιηθφ ρψξν.  

Καη ν πεξηνξηζκφο απηφο ησλ θνξηηζηψλ ζην πεξηβάιινλ εθηφο ζρνιείνπ  

αληαλαθιψληαλ ζηηο ιεθηηθέο κνξθέο θαη ησλ δχν θχισλ. Σφζν ηα θνξίηζηα φζν θαη 

ηα αγφξηα αξλνχληαλ ηελ „χπαξμε‟ κηαο ηέηνηαο δξαζηεξηφηεηαο.  Ο ιφγνο ηνπο είρε 

φξηα. Σν παηδηά κηινχζαλ κε φξνπο θνπιηνχξαο.  Δλζσκάησλαλ θαη αλαπαξήγαγαλ 

ηηο θπξίαξρεο παξαδνρέο. 

Δπίζεο, θαηά ηελ παξακνλή κνπ ζην ζρνιείν παξαηήξεζα φηη νη δάζθαινη δελ 

ήηαλ ηα άηνκα πνπ ζα πξνζέθεπγαλ ηα παηδηά γηα λα ιχζνπλ νπνηεζδήπνηε δηαθνξέο 

κεηαμχ ηνπο. Γη‟ απηά ν δάζθαινο ήηαλ έλαο „μέλνο‟, ήηαλ ν „άιινο‟ νκνεζλήο κελ, 

αιιά έμσ απφ ηε δηθή ηνπο θνηλφηεηα. Ήηαλ θάπνηνο ζηνλ νπνίν δελ κπνξνχζαλ λα 

έρνπλ εκπηζηνζχλε. Έηζη ν δάζθαινο δελ έπαηδε ηνλ ξφιν ηνπ δηαηηεηή γηα λα 

επηιχζεη ηηο νπνηεζδήπνηε δηαθνξέο. Αλ ππήξραλ δηελέμεηο θαη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 
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παηδηψλ, ιχλνληαλ κεηαμχ ησλ παηεξάδσλ ηνπο, θη φρη δηα κεζνιαβήζεσο θάπνηνπ 

δαζθάινπ. Ο S. είρε ηξαπκαηίζεη κε πέηξα έλα ζπκκαζεηή ηνπ. Σελ επνκέλε αληί λα 

πάεη ν παηέξαο ηνπ ηξαπκαηηζκέλνπ παηδηνχ ζηνλ δάζθαιν θαη λα δεηήζεη επζχλεο ή, 

ηέινο πάλησλ, λα δεηήζεη λα κάζεη ηα αίηηα θαη πψο θαηέιεμαλ ηα παηδηά λα 

καιψζνπλ, πήγε ζηνλ παηέξα ηνπ S. γηα λα δεηήζεη εμεγήζεηο θαη λα πξνιάβεη 

πηζαλφλ θαη αληίπνηλα απφ ηνλ γηφ ηνπ. Ο δάζθαινο, θαηά ηα ιεγφκελα ηνπ παηέξα, 

δελ κπνξνχζε λα θαηαιάβεη ηνπο βεδνπίλνπο θαη δελ κπνξνχζε λα μέξεη θαη ηνλ 

ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ θαηαζηάζεσλ. Ο δάζθαινο αληηπξνζψπεπε ην θξάηνο. 

Ήηαλ δηνξηζκέλνο απφ ην θξάηνο. Καη νη Zalabieh είραλ πνιινχο ιφγνπο λα 

αληηδξνχλ ζηελ θξαηηθή εμνπζηαζηηθή κεραλή φζν ηνπο επέηξεπε ε ηαπηφηεηα, ε 

ζέζε θαη ην θχξνο ηνπο κέζα ζην λεσηεξηθφ θξάηνο θαζψο θαη ε ζρέζε ηνπο κε ηνλ 

βαζηιηά. Γηα άιιε κηα θνξά επηβεβαησλφηαλ ε νρχξσζε ηνπο ζην κηθξφθνζκφ ηνπο, 

ζηελ θνηλφηεηά ηνπο, ζην ρσξηφ ηνπο, ζηελ έξεκφ ηνπο θαη εηδηθφηεξα ζηνλ 

βεδνπηληζκφ ηνπο, έμσ απφ ηνπο θξαηηθνχο ζεζκνχο θαη ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ.  

Σξία ινηπφλ ήηαλ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παηρληδηνχ ζηα παηδηά.  

Πξψηνλ ε απνπζία θαλφλσλ θαη αληαγσληζκνχ, δεχηεξνλ φηη ζηα θνξίηζηα ην 

παηρλίδη είρε πνιιέο θνξέο αλδξηθφ πξφζεκν θαη ηξίηνλ ηα παηδηά γηα ην παηρλίδη 

δηαπξαγκαηεχνληαλ δεηήκαηα θνπιηνχξαο, δειαδή έπαηδαλ κε φξνπο εζσηεξίθεπζεο 

εγεκνληθψλ παξαδνρψλ.  

ε πνιιέο, εηδηθφηεξα ζηηο Δπξσπατθέο θνηλσλίεο, ην παηδί ρξεηάδεηαη ην 

παηρλίδη γηα λα θνηλσληθνπνηεζεί κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο ηνπ (Απγεηίδνπ, 2001· 

Lancy, 2008: 18), εδψ φκσο θαίλεηαη λα κελ ηζρχεη θάηη ηέηνην. Σν παηδί είλαη ήδε 

θνηλσληθνπνηεκέλν θαη νη ζπλνκήιηθνί ηνπ, νη ζπκπαίθηεο ηνπ είλαη σο επί ην 

πιείζηνλ νη ζπγγελείο ηνπ κε ηνπο νπνίνπο έρεη θαζεκεξηλή θαη ζπρλή επαθή. Σα 

παηδηά πνπ δελ είλαη απφ ηελ ίδηα νηθνγέλεηα, αλ θαη ζπκπαίθηεο/ηξηεο ή αληίπαινη 
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κέζα ζην παηρλίδη, δελ έρνπλ θη απηά ηδηαίηεξνπο ιφγνπο γηα αληαγσληζκφ ή ππεξνρή. 

Έρνπλ ηελ ίδηα θαηαγσγή, αλήθνπλ ζηελ κεγάιε νηθνγέλεηα ησλ Zalabieh. Καηά ηνλ 

Lancy (ν.π.) ζηηο παξαδνζηαθέο θνηλσλίεο ην παηρλίδη δελ έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα 

ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ παηδηνχ, είλαη κηα απιή ζηηγκή επραξίζηεζεο, παξ‟ φια 

απηά ζηελ πεξίπησζε ησλ Zalabieh ην παηρλίδη νξίδεηαη απφ ηηο πνιηηηζκηθέο 

παξαδνρέο. Γελ κπνξεί λα είλαη αληαγσληζηηθφ, γηαηί ην πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ 

κέζα ζην νπνίν κεγαιψλνπλ ηα παηδηά ησλ Zalabieh, δελ εληζρχεη αληαγσληζηηθέο 

πξνζσπηθφηεηεο. Τπνζέησ φηη ζα πθίζηαηαη ζε αηνκηθφ επίπεδν έλαο εζψηεξνο 

αληαγσληζηηθφο εαπηφο, φκσο ε θνηλφηεηα σο ζχλνιν  θαη ζηελ πξνβνιή ηεο πξνο ηα 

έμσ παξνπζηάδεη ραξαθηήξεο πνπ απνθεχγνπλ ηηο αληαγσληζηηθέο πξαθηηθέο. Ζ 

δπλακηθή πνπ εθθξάδεηαη κέζα ζην παηρλίδη ζέιεη ηζφηηκε ζπκκεηνρή φισλ, φρη 

αληαγσληζκφ, θη αλνρή ζηα ιάζε. Ο Fry (1987: 285-306) ζηελ έξεπλά ηνπ ζε δχν 

θνηλφηεηεο Zapotec ζην Νφηην Μεμηθφ επηζεκαίλεη φηη ζην ρσξηφ φπνπ ππήξρε 

πςειφο βαζκφο εθεβηθήο βίαο, ηα παηδηά έπαηδαλ πεξηζζφηεξα παηρλίδηα πνπ είραλ 

ζρέζε κε βίαηεο δξαζηεξηφηεηεο, ελψ αληίζεηα ζην ρσξηφ φπνπ ε βία δελ ήηαλ ζπρλφ 

θαηλφκελν ηα παηδηά δελ αζρνινχληαλ κε ηέηνηνπ είδνπο παηρλίδηα. Δπίζεο θαη ν  

Madsen (1971: 365-371), ν νπνίνο πεηξακαηίζηεθε κε παηδηά ηεο ελδνρψξαο ηεο 

Παπνχα Νέαο Γνπηλέαο δηαπίζησζε φηη ν αληαγσληζκφο ή ε ζπλεξγαζία είραλ λα 

θάλνπλ κε ην γεγνλφο, αλ νη δχν νκάδεο παηδηψλ πνπ έπαηδαλ αλήθαλ ζην ίδην θιαλ, 

ζε αληαγσληζηηθφ θιαλ ή ζε θάπνην πην καθξηλφ, νπδέηεξν θιαλ.  Σν αληαγσληζηηθφ 

παηρλίδη θαη ην παηρλίδη πνπ είλαη δνκεκέλν κε θαλφλεο δελ είλαη έλα νηθνπκεληθφ 

θαηλφκελν. Δίλαη αλχπαξθην ζηηο εμηζσηηθέο θνηλσλίεο. Γελ ππάξρνπλ ληθεηέο ή 

εηηεκέλνη. Τπάξρνπλ πνιηηηζκηθέο δπλακηθέο, φπσο αλαθέξεη ε Martini (1994: 73-

103), πνπ πεξηνξίδνπλ ηελ δεκηνπξγία αξρεγψλ, ή εγεηψλ νκάδσλ, φπσο π.ρ ε 

πεξίπησζε ησλ παηδηψλ ηεο Πνιπλεζίαο, φπνπ ν ζεβαζκφο ησλ παηδηψλ ζην status 
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ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο ηα απνηξέπεη απφ ην λα παίδνπλ παηρλίδηα πνπ απαηηνχλ 

αξρεγνχο, δηαπξαγκαηεχζεηο θαλφλσλ θαη δηαπξαγκαηεχζεηο ξφισλ.  

Μηα απφ ηηο δπλακηθέο ηνπ παηρληδηνχ είλαη λα πξνθαιεί, λα αληηζηξέθεη ην 

θνηλσληθφ ζχζηεκα θαη λα εξκελεχεη ηελ θνηλσληθή επηαμία. Ζ πνιηηηζκηθή φκσο 

δπλακηθή ησλ απζηεξψλ πεξηνξηζκψλ θαη ηεο απαγφξεπζεο ζηελ πεξίπησζε ησλ 

Zalabieh ππεξίζρπε ηεο δπλακηθήο ηνπ παηρληδηνχ. Απαγνξεπφηαλ ζηα θνξίηζηα λα 

παίδνπλ ζην δεκφζην ρψξν ηνπ ρσξηνχ νηηδήπνηε, θαη πφζν κάιινλ κε κπάια, 

παηρλίδη θαηεμνρήλ ησλ αγνξηψλ. Παξ‟ φηη έπαηδαλ θαζεκεξηλά κέζα ζην ρψξν ηνπ 

ζρνιείνπ, αξλνχληαλ ηε ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή. Άζρεηα αλ ηνπο έβιεπα εγψ, άζρεηα 

αλ επέκελα φηη ην θάλνπλ ηα θνξίηζηα επέκελαλ ζην γεγνλφο ηεο απαγφξεπζεο απφ 

ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν. Οη φξνη ηνπο ήηαλ πνιηηηζκηθνί. Καη επηπιένλ ν ιφγνο ήηαλ 

πην ηζρπξφο απφ ηελ πξάμε. Δξκήλεπαλ θαη αλέιπαλ ηα δεδνκέλα κε βάζε ηηο 

πνιηηηζκηθέο παξαδνρέο θαη φρη κε βάζε ηελ πξαθηηθή πνπ επηηεινχζαλ. Σελ ίδηα 

θαηεχζπλζε έπαηξλε θαη ε ελλνηνιφγεζε ησλ αγνξηψλ. Γηα ηα αγφξηα ηα θνξίηζηα δελ 

έπξεπε λα παίδνπλ κε κπάια θαη θπζηθά δελ έπαηδαλ. Πνχ; Έμσ. Σν ζρνιείν δελ 

αλαθεξφηαλ. 

Σν παηρλίδη ζε απηά ηα παηδηά δελ είρε έκθπιε ηαπηφηεηα. Γελ ππήξραλ 

παηρλίδηα αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ. Τπήξραλ ηα απαγνξεπκέλα γηα ηα θνξίηζηα 

παηρλίδηα ησλ αγνξηψλ πνπ παίδνληαλ απ‟ ηα θνξίηζηα. Τπήξρε απφ ηφζεο πξαθηηθέο 

ηεο γακήιηαο ηειεηήο ην ηξαγνχδη ησλ αλδξψλ σο παηρλίδη. Καη ε εξκελεία πνπ 

έδηλαλ ζην παηρλίδη ηνπ „γάκνπ‟ είρε πξφζεκν αξζεληθφ. Απηφο ήηαλ ν γάκνο. Ζ 

αλδξηθή θπξηαξρία θαη εμνπζία πάλσ ζηηο γπλαίθεο. Κη απηφ, δηαπεξλψληαο ηελ 

πνιηηηζκηθή θαηαλφεζε ησλ παηδηψλ, έβγαηλε κε ηε κνξθή παηρληδηνχ. 
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                                               ΙΥΝΟΓΡΑΦΗΜΑ    

 3. Σν ηρλνγξάθεκα σο αλαιπηηθό εξγαιείν γηα ηελ παξαηήξεζε ησλ 

πνιηηηζκηθώλ αλαπαξαζηάζεσλ. 

Χο δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα επέιεμα ην ηρλνγξάθεκα γηα λα παξαηεξήζσ θαη λα 

θαηαλνήζσ πψο ηα παηδηά αλαπαξηζηνχζαλ ηηο πνιηηηζκηθέο παξαδνρέο θαη ηη 

θαηαλννχζαλ απφ φιν ην πιέγκα ησλ ζρέζεσλ θαη ησλ έκθπισλ ξφισλ.  

Γλψκνλαο ζηελ αλάιπζή κνπ έγηλε ε δνπιεηά ηεο Toren (1990) ζηα λεζηά Fiji. 

Ζ Toren κε ηε ζπγθεθξηκέλε δνπιεηά έδεημε φηη νη θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη εηδηθφηεξα 

ε θνηλσληθή ηεξαξρία νη νπνίεο κπνξνχλ λα εθθξάδνληαη „θαη‟ (ην „θαη‟ είλαη δηθφ 

κνπ) κε ηελ δηάηαμε πνπ θάζνληαη ηα άηνκα, κπνξνχλ λα εξκελεπηνχλ κέζα απφ ηα 

ηρλνγξαθήκαηα ησλ παηδηψλ ρξεζηκνπνηψληαο ηα σο αλαιπηηθφ εξγαιείν ζηελ 

αλζξσπνινγηθή έξεπλα. Παξάιιεια κ‟ απηφ, ε Toren έδεημε πψο θάπνηεο φςεηο ηνπ 

πνιηηηζκνχ θαη ηεο ηζηνξίαο εηζέξρνληαη ζηελ γλσζηηθή δηαδηθαζία ησλ αηφκσλ ηα 

νπνία σο δξψληα ππνθείκελα παξάγνπλ θαη αλαπαξάγνπλ ηηο παξαδνρέο θαζψο θαη 

ηελ ηζηνξία. Έδσζε έκθαζε ζε κηα ηειεηνπξγία, απηή ηεο yaqona, κηα ηειεηνπξγία 

πφζεο yaqona, ε νπνία επηηειείηαη ζε φιεο ηηο θνηλσληθέο εθδειψζεηο, ιαηξείαο, 

γηνξηέο, γάκνη, θεδείεο θ.ν.θ. ζηα λεζηά Fiji. Με ηελ αλάιπζή ηεο γηα ην πψο 

ελλνηνινγνχλ ηα άηνκα ηελ ηεξαξρία θαη πψο θαηαζθεπάδεηαη θαζψο θαη ηελ ζρέζε 

ηεο κε ηε δηάηαμε πνπ θάζνληαη, αλέδεημε κέζα απφ ηα παηδηθά ηρλνγξαθήκαηα πψο 

αλαπαξηζηάλνπλ θαη ελ ηέιεη θαηαλννχλ ηα παηδηά ηελ ηεξαξρία κε φξνπο πάλσ-θάησ 

ζρεδηάδνληαο ηελ. Ζ Toren αλαιχεη ηηο αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ θαη ησλ ελειίθσλ γηα 

ηνλ ρψξν ζε κηα ηειεηνπξγηθή πξαθηηθή θαη ηηο δηαθνξεηηθφηεηέο ηνπο 

ππνζηεξίδνληαο φηη ε γλσζηαθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ είλαη κηα κηθξν-ηζηνξηθή 

δηαδηθαζία πνπ κεηαζρεκαηίδεη ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο πξαθηηθέο θαζψο θαη ηα ίδηα ηα 

άηνκα (Montgomery, 2009: 138). Σα ππνθείκελα ζηε δνπιεηά ηεο Toren παξνπζίαδαλ 
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δηαθνξεηηθέο κνξθέο ηεξαξρίαο αλάινγα κε ην ζθνπφ θαη ην κέξνο πνπ γηλφηαλ ε 

ηειεηνπξγία. Γειαδή δηαθνξεηηθή ηεξαξρηθή ζηάζε είρε ε ηειεηνπξγία φηαλ γηλφηαλ 

ζηελ εθθιεζία, δηαθνξεηηθή φηαλ γηλφηαλ ζην ζπίηη ζε ζηελφηεξν νηθνγελεηαθφ θχθιν 

θαη δηαθνξεηηθή ζε άιιεο πεξηζηάζεηο ζε άιια κέξε ηνπ λεζηνχ. Έηζη, ηα παηδηά 

βίσλαλ δηαθνξεηηθέο ηεξαξρίεο θαη δηάηαμε θαζίζκαηνο αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε θαη 

θαηά ζπλέπεηα ηα ηρλνγξαθήκαηά ηνπο αλαπαξηζηνχζαλ απηέο ηηο πνιιαπιέο κνξθέο 

ηεξαξρίαο. Δπίζεο, άιιε κηα ζεκαληηθή δνπιεηά πνπ βνήζεζε θαηά πνιχ ζηελ 

παξνχζα δηαηξηβή ήηαλ ε δνπιεηά ησλ Huss et al. (2013), πνπ κέζα απφ ην 

ηρλνγξάθεκα αλαδεηθλχεηαη πψο βηψλνπλ ηα παηδηά ησλ βεδνπίλσλ ζηε Negev, ηελ 

πείλα ή ηελ έιιεηςε ηξνθήο. Με αθεηεξία ινηπφλ απηέο ηηο δνπιεηέο ε δηθή κνπ 

πξνβιεκαηηθή ήηαλ πψο θαηαλννχλ ηα παηδηά ηηο πνιιαπιέο θαη πνηθίιεο θνηλσληθέο 

θαη πνιηηηζκηθέο ζπληζηψζεο, φρη κηαο κφλν ηειεηνπξγίαο, ή κηαο ζπληζηψζαο, αιιά 

ελφο επξχηεξνπ πιαηζίνπ παξαδνρψλ, πψο ηηο αλαπαξηζηνχλ ζην ηρλνγξάθεκά ηνπο 

θαη πψο ηηο εξκελεχνπλ κέζα απ‟ ηνλ ίδην ηνπο ηνλ ιφγν.  Καη ζην Wadi Rum ππήξρε 

έλαο θαη κνλαδηθφο εγεκνληθφο ιφγνο, απηφο ησλ αλδξψλ θαη κηα ηεξαξρία κε αλδξηθή 

γελεαινγηθή γξακκή, ηα νπνία πξνζδηφξηδαλ φιεο ηηο πξαθηηθέο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. 

Tν παηδηθφ ζρέδην είλαη κηα κνξθή έθθξαζεο, κηα γιψζζα αλαπαξάζηαζεο 

πνπ ρξήδεη ηδηαίηεξεο εξκελείαο. Δίλαη κηα γιψζζα ρσξίο ήρν πνπ φκσο εθθξάδεηαη 

έληνλα κέζα απφ κηα δηαδηθαζία απνηχπσζεο ζηνηρείσλ πάλσ ζε ραξηί, πνπ 

καξηπξνχλ απηφ πνπ ζέινπλ λα πνπλ ηα παηδηά. Απνηειεί κηα απφ ηηο κνξθέο 

ζπκβνιηθήο ιεηηνπξγίαο (Μπέιιαο, 2009: 18). Αλ θαη γηα ηνπο Bagdasarova & 

Istomin (2011) ε κνξθή ελφο ηρλνγξαθήκαηνο κπνξεί λα είλαη κηα ρξήζηκε έλδεημε γηα 

ην γλσζηηθφ ηρλνγξαθηθφ χθνο πνπ επεξεάδεηαη απφ ην πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ θαη ην 

νπνίν ζρεηίδεηαη κε ηνλ „εαπηφ‟ θαη ηε ζρέζε ηνπ κε ηνπο άιινπο, ζηελ δηθή κνπ 

πξνζπάζεηα παξαηήξεζεο θη εξεπλεηηθήο δνπιεηάο δελ είρε ζεκαζία πψο δσγξάθηδε 
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ην παηδί, αλ ρξεζηκνπνηνχζε δειαδή θάπνηα ηερληθή ή θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο 

γξακκέο. Απηφ πνπ είρε ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα κέλα, ήηαλ γηαηί θαη πφηε επέιεγε λα 

δσγξαθίζεη ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο, ηη απνηχπσλε πάλσ ζην ραξηί ζηελ 

πξνζπάζεηά ηνπ λ‟ αλαπαξαζηήζεη απηά πνπ πξνζιάκβαλε απ‟ ηνλ πεξίγπξν ηνπ θαη 

πψο αληαλαθινχζε θη ελζσκάησλε ηηο πνιηηηζκηθέο παξαδνρέο, έλα εζλνγξαθηθφ 

δειαδή εξγαιείν (Gardner, 1993· Malchiodi, 1998· Kroup, 1995). 

Σα παηδηά  έρνπλ ζπλείδεζε απηνχ πνπ ζέινπλ λα πνπλ, αιιά κε ην δηθφ ηνπο 

ηξφπν θαη ηηο δηθέο ηνπο πξνηεξαηφηεηεο. Δίλαη κέζα ζηα πξάγκαηα φζν θαη ν 

ελήιηθαο. Σν ζρέδηφ ηνπο δηαθαηέρεηαη απφ ακεζφηεηα θαη εηιηθξίλεηα γηα ην πψο 

παξνπζηάδεηαη ζ‟ απηά ν γχξσ θφζκνο. Σν παηδηθφ ζρέδην αληηθαηνπηξίδεη απηφ πνπ 

βιέπεη ην παηδί κε ηα κάηηα, αιιά ζπγρξφλσο
 
θη απηφ πνπ αληηιακβάλεηαη απ‟ ην 

ζπλαίζζεκα ησλ ελειίθσλ θαη, παξάιιεια, ηηο θνηλσληθν-πνιηηηζκηθέο ζπληζηψζεο 

πνπ πξνζπαζεί λα αλαηξέςεη ή λα δηαπξαγκαηεπηεί ζπκβνιηθά.  

Σν ηρλνγξάθεκα είλαη έλαο θνηλσληθφο ιφγνο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ 

εθπαηδεπηηθή ζην δεκφζην ζρνιείν δηαδηθαζία, κε ηνλ νπνίν ην παηδί κηιάεη γηα ην 

πνιηηηζκηθφ ηνπ πεξηβάιινλ ρξεζηκνπνηψληαο ην ζρέδην. Δίλαη κηα γιψζζα κε δνκή  

θαη ζπλέρεηα, ε νπνία κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί αθφκε θαη ηειεηνπξγηθή. Μέζα ζην 

ζρέδην ην παηδί αλαθαηαζθεπάδεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρεη απνζεθεχζεη ζηελ κλήκε 

ηνπ θαη δηαπξαγκαηεχεηαη ξφινπο ή αληηζηξέθεη ηα δεδνκέλα . 

Σν ηρλνγξάθεκα κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθφ αλαιπηηθφ εξγαιείν ζε κηα 

αλζξσπνινγηθή έξεπλα γηα λα απνδψζεη κ‟ άιιν ηξφπν ηε θσλή ησλ παηδηψλ. Όπσο 

έδεημαλ νη Bagdasarova & Istomin (2011), αιιαγέο ζην πεξηερφκελν θαη ζην χθνο 

αληαλαθινχζαλ ηηο αιιαγέο ζηηο πνιηηηζκηθέο πξαθηηθέο, θαζψο θαη ηηο αιιαγέο ζηηο 

αληηιήςεηο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ησλ παηδηψλ. 
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Δπίζεο, ην γεγνλφο ηνπ λα εξκελεχνπλ ηα παηδηά ην ίδην ηνπο ην ζρέδην κέζα  

απ‟ ηνλ δηθφ ηνπο ιφγν πξνζδίδεη κηα πνιπθσλία ζηνλ ηξφπν πξφζιεςεο ησλ 

πνιηηηζκηθψλ ηνπο παξαδνρψλ. Ηρλνγξάθεκα θαη ιφγνο κπνξεί λα ζπκβαδίδνπλ 

παξάιιεια αιιά θαη ζε αληίζεηεο θαηεπζχλζεηο. 

Ζ γισζζηθή πξάμε πνπ απνηειεί νξγαληθφ κέξνο ηνπ θνηλσληθν-πνιηηηζκηθνχ 

ζπκπεξηέρνληνο είλαη θαη ζπκβνιηθφ κέζν γηα ηηο θνηλσληθέο ιεηηνπξγίεο θαη 

θαηαζθεπέο (Γεκεηξίνπ, 2001: 113), θαη ε νπνία πνξεχεηαη παξάιιεια κε ηηο άιιεο 

πξαθηηθέο, βνεζάεη ην παηδί λα δηαπξαγκαηεπηεί θαη λ‟ αλαθαηαζθεπάζεη ηελ 

ηαπηφηεηά ηνπ θαη ηνπο δεζκνχο ηνπ κε ηα ππφινηπα άηνκα ηεο θνηλφηεηαο είηε είλαη 

παηδηά είηε ελήιηθεο. χκθσλα κε ηνλ Μπαρηίλ (1980: 129-149) ε γιψζζα 

δηαπνηίδεηαη απφ ην „ιφγν ηνπ άιινπ‟ σο εηεξνθσλία θαη ε εκπεηξία ηνπ 

αλαπηχζζεηαη κέζσ ησλ εθθσλήζεσλ ησλ άιισλ θαη ηνπ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ. 

ρεκαηίδνπκε αληαλαθιαζηηθά ηνλ εαπηφ καο ηέηνηνλ φπσο ηνλ πξνζδηνξίδνπλ νη 

άιινη (Γεκεηξίνπ, 2001). 

Ζ γιψζζα ζπλδέεηαη ηφζν κε θνηλσληθέο φζν θαη κε ςπρνινγηθέο ζηαζεξέο 

φπσο ε γλψζε, νη πεπνηζήζεηο, νη θνηλσληθέο πξαθηηθέο θαη ε ηαπηφηεηα. 

Έηζη, ν ιφγνο νξίδεηαη σο έλα ζχλνιν ζηαζεξψλ-θαλφλσλ θη επηινγψλ πνπ 

ζπλελψλνπλ ηελ γιψζζα κε ην ζπκθξαδφκελν (context), φπνπ ηα άηνκα πξνζεγγίδνπλ 

ην έλα ην άιιν θαη παξάγνπλ ζεκαζίεο απφ ηελ γιψζζα κέζα ζην ζπκθξαδφκελφ ηεο 

(Stigler et al., 1990: 289).  

Σν παηδί εθθξάδεη ηελ ζθέςε θαη ηηο βησκέλεο εκπεηξίεο ηνπ κε ηε γισζζηθή 

πξάμε. Καηά ηνλ Mead (Γεκεηξίνπ, 2001: 108), ε γιψζζα εθθξάδεη ηνλ εαπηφ καο 

απ‟ ηελ άπνςε ησλ άιισλ. Ζ γισζζηθή πξάμε θηλεηνπνηεί ηνλ θνηλσληθφ ξφιν ηνπ 

νκηιεηή ψζηε λα δηαπξαγκαηεπηεί ή λα αλαθαηαζθεπάζεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ. 
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Δπηπιένλ, δεκηνπξγεί ή αιιάδεη ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο αλαδηαηάζζνληαο ηνπο 

δεζκνχο ζπλεξγαζίαο/αληαγσληζκνχ ή νηθεηφηεηαο/δηάθξηζεο.  

Ζ ηαπηφρξνλε αλάιπζε ηνπ ηρλνγξαθήκαηνο θαη ηνπ „ιφγνπ‟ ηνπ, απφ ηελ 

πιεπξά ησλ παηδηψλ, κπνξεί λ‟ αλαδείμεη ηφζν ηελ ηαχηηζε ησλ δχν απηψλ 

ζπληζησζψλ (δειαδή ηνπ ηρλνγξαθήκαηνο θαη ηνπ ιφγνπ σο εξκελεία απ‟ ηα παηδηά 

απηνχ πνπ δσγξαθίδνπλ), φζν θαη ηελ αληηζεηηθή ηνπο θαηεχζπλζε, πξάγκα πνπ 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αθφκε πην ιεπηνκεξή παξαηήξεζε θη αλάιπζε ησλ παηδηθψλ 

αλαπαξαζηάζεσλ. Κη απηφ κπνξεί λα καο δείμεη ηνλ ηξφπν πξφζιεςεο απ‟ ηα παηδηά 

ησλ εγεκνληθψλ πνιηηηζκηθψλ θη έκθπισλ παξαδνρψλ ζε ζρέζε κε δηαθνξεηηθά 

ζπκβνιηθά κέζα, ην ηρλνγξάθεκα θαη ηε γιψζζα. 

Έηζη, κέζα απ‟ απηή ηε δηαδηθαζία απνηχπσζεο θη εξκελείαο εξεπλεηηθψλ 

δεδνκέλσλ, ζα πξνζπαζήζσ λ‟ αλαδείμσ κέζα απ‟ ην ηρλνγξάθεκα θαη ηελ γιψζζα / 

ιφγν, ηελ άπνςε ηνπ παηδηνχ γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνπο άιινπο κέζα ζην θνηλσληθφ 

ηνπ πεξηβάιινλ. Σαπηφρξνλα ζα επηρεηξήζσ λα ζρνιηάζσ ηηο πνιηηηζκηθέο 

αληαλαθιάζεηο απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζην επίπεδν ηεο εκπεηξίαο σο 

παξαζηαζηαθή επηηέιεζε. 

Σα παηδηά δελ έπαηδαλ ζην δεκφζην ρψξν, ζην ζρνιείν ηα παηρλίδηα ήηαλ 

πεξηνξηζκέλα, θη εγψ δελ ήμεξα ηη δψξν ζα κπνξνχζα λα θάλσ ζηα παηδηά ηεο 

νηθνγέλεηαο πνπ έκελα γηα λα αληαπνδψζσ ελ κέξεη ηε θηινμελία ηνπο. Κάπνηα κέξα 

πνπ είρα πάεη ζην Amman, κνπ ήξζε ε ηδέα λα ηνπο αγνξάζσ πιηθά δσγξαθηθήο. Έηζη 

αγφξαζα δχν ηξία θνπηηά λεξνκπνγηέο, δχν ηξία ηεηξάδηα δσγξαθηθήο θαη κεξηθά 

κηθξά θνπηάθηα θεξνκπνγηέο.  

Δίρα δψζεη, ινηπφλ, ηηο κπνγηέο ζηε F. θαη θαζίζακε καδί ην απφγεπκα κεηά ην 

ζρνιείν λα δσγξαθίζνπκε. Έθαλα φηη δσγξάθηδα θη εγψ, παξ‟ φιν πνπ δελ έρσ 

θαζφινπ θιίζε ζηε δσγξαθηθή. Μπνξνχζα λα θάλσ έλα θαξάβη, έλα ςάξη θαη θάηη 
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άιιεο ζαριακάξεο. Σεο άξεζαλ ηα ζρέδηά κνπ θαη δεκηνπξγήζεθε κηα πην δεζηή 

ζρέζε κεηαμχ καο ηε δεδνκέλε ζηηγκή. Άξρηζε λα δσγξαθίδεη θαη ζε ιίγν ήξζαλ θαη 

ηα άιια δχν αδέιθηα, ε Α. θαη ν S., θαη πήξαλ θη απηά κπνγηέο θαη θχιια ραξηηνχ. 

Όηαλ ηειείσζε ην ζρέδηφ ηεο κνπ ην έδεημε θαη κνπ είπε: «Κνίηα, έθηηαμα ην ζπίηη 

κνπ». Πξνο κεγάιε κνπ έθπιεμε είδα φηη ην ζπίηη πνπ είρε δσγξαθίζεη δελ 

αληαπνθξηλφηαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, αιιά ζηα Δπξσπατθνχ ηχπνπ δεδνκέλα, κε 

ζθεπή, ινπινχδηα, θήπν. Σελ ξψηεζα αλ ηα ζπίηηα ζην ρσξηφ είλαη έηζη θαη κνπ 

απάληεζε: «Όρη, αιιά δελ πεηξάδεη, εγψ έηζη ην έθηηαμα». Ρψηεζα ηνλ S. ηη ζα 

δσγξάθηδε θαη κνπ απάληεζε «κηα θακήια». Διεχζεξα, απζφξκεηα κνπ δσγξάθηζαλ 

απηφ πνπ ήζειαλ ρσξίο λα δψζσ θακία νδεγία. Σελ επνκέλε πήγακε ζην ζπίηη ηεο 

ζείαο ηεο φπνπ είρε ηα μαδέιθηα ηεο θαη ηνπο έδσζα κπνγηέο θαη ηεηξάδηα (επηπρψο 

είρα πάξεη αξθεηά). Σν θαηλφκελν είρε επαλαιεθζεί, ηα παηδηά είραλ ελζνπζηαζηεί κε 

ηηο κπνγηέο θαη γεληθά ηε δηαδηθαζία ηεο δσγξαθηθήο.  

Απηφ κνπ έδσζε ηελ ηδέα λα αληιήζσ πιεξνθνξίεο γηα ην πψο βιέπνπλ ηα 

πξάγκαηα ηα παηδηά ρξεζηκνπνηψληαο ην ηρλνγξάθεκά ηνπο. Έηζη κηα απφ ηηο εκέξεο 

πνπ βξηζθφκνπλ ζην ζρνιείν, ξψηεζα ηα θνξίηζηα αλ ζα ήζειαλ λα δσγξαθίζνπλ θάηη 

θαη λα κνπ ην δψζνπλ γηαηί κνπ αξέζεη ε  δσγξαθηθή. Ζ απάληεζε πνπ πεξίκελα δελ 

ήξζε ακέζσο, αιιά πξνεγήζεθε πξψηα κηα εξψηεζε: «Ση ζα έθαλα ηφζεο πνιιέο 

δσγξαθηέο». Δγψ απάληεζα φηη ήζεια λα ηηο δείμσ ζηα παηδηά ζην ζρνιείν πνπ 

δνχιεπα φηαλ ζα γχξηδα πίζσ γηα λα δνχλε νη καζεηέο κνπ ηη δσγξαθίδνπλ ηα παηδηά 

ηνπ Wadi Rum. Γελ μέξσ ηη ζπλαίζζεκα πξνθάιεζε ε απάληεζή κνπ, αιιά 

πξνζπκνπνηήζεθαλ λα δσγξαθίζνπλ.  

Ξεθίλεζα ινηπφλ θάζε θνξά πνπ πήγαηλα ζρνιείν λα δεηάσ άδεηα απφ ηε 

δαζθάια, θη εθ‟ φζνλ ήηαλ θαηάιιειν ην κάζεκα, λα δεηάσ απφ ηα θνξίηζηα λα κνπ 

δσγξαθίζνπλ φ,ηη ζέινπλ, δειαδή έλα ειεχζεξν ζρέδην. Δπηθεληξψζεθα ζε ηξεηο 
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ηάμεηο, 4
ε
 , 5

ε
 , 6

ε
 δεκνηηθνχ γηα ηνπο ιφγνπο ηνπο νπνίνπο πξναλέθεξα. Κάπνηα 

θνξίηζηα ηε δεδνκέλε ζηηγκή δελ επηζπκνχζαλ λα δσγξαθίζνπλ, νπφηε κειεηνχζαλ 

θάπνην κάζεκα εθείλε ηε ζηηγκή. Μεξηθά απφ απηά κνπ έδσζαλ ηε δσγξαθηθή ηνπο 

θάπνηα άιιε κέξα ιέγνληαο φηη ηελ έθηηαμαλ ζην ζπίηη. 

Παξαηήξεζα ινηπφλ φηη ζε πξψην πιάλν ζ‟ έλα ειεχζεξν ζρέδην, δειαδή 

ρσξίο λα δψζσ εγψ θάπνηα ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε, δσγξάθηδαλ ζπίηη ην νπνίν 

θάιππηε κεγάιε επηθάλεηα πάλσ ζην ραξηί. Μεγάια παξάζπξα ηνπνζεηεκέλα ζηηο δχν 

άθξεο ηνπ θηίζκαηνο. Πνιιέο θνξέο κπξνζηά απ‟ ην ζπίηη έβαδαλ θήπν κε ινπινχδηα. 

ην πάλσ κέξνο ηεο ζειίδαο ηνπνζεηνχζαλ ηα γχξσ βνπλά ηνπ ρσξηνχ, αιιά ζε 

κηθξφηεξε αλαινγία ρψξνπ ζε ζρέζε κε ην ππφινηπν ζρέδην.  

Αλ θαη αλακθηζβήηεηα ην ζπίηη είλαη ν πξψηνο εμεξεπλεκέλνο ρψξνο φπνπ 

θαηαγξάθνληαη νη πξψηεο βησκαηηθέο εκπεηξίεο ηνπ παηδηνχ (Μεξεληηέ, 1981: 78) θαη 

απνηειεί ην πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνχ, ελ ηνχηνηο ηα ζρέδηα ησλ θνξηηζηψλ 

θαίλεηαη φηη απείραλ απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ ηα πεξηβάιιεη. Ζ νμχθνξθε ζηέγε, 

ε θακηλάδα πνπ θαπλίδεη θαη ην ειηθνεηδέο κνλνπάηη κπξνζηά ζην ζπίηη, θαζψο θαη ν 

θήπνο κε ηα ινπινχδηα, ήηαλ πξάγκαηα αλχπαξθηα ζην ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ πνπ 

κεγάισλαλ απηά ηα θνξίηζηα  Καλέλα θνξίηζη δελ απέδσζε ην ζπίηη φπσο αθξηβψο 

ήηαλ θαηαζθεπαζκέλν ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. 
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Αλ θαη ην ζηάδην ηνπ νπηηθνχ ξεαιηζκνχ (realisme visuel), πνπ αξρίδεη απφ ηα 

9 θαη νινθιεξψλεηαη ζηα 12 έηε, ζέιεη ην παηδί λα σξηκάδεη δηαλνεηηθά θαη λα 

βειηηψλεηαη ε παξαζηαηηθή ηνπ ιεηηνπξγία έηζη ψζηε λα ηρλνγξαθεί ηα πξάγκαηα 

φπσο ηα βιέπεη (Σξνχιεο, 1998), εδψ θαίλεηαη λα κελ ηζρχεη θάηη ηέηνην. 

Δδψ ηα ζρέδηα έδεηρλαλ φηη ηα θνξίηζηα αξλνχληαλ, ή δελ επηζπκνχζαλ λ‟ 

απνδψζνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ ίζρπε ζην πνιηηηζκηθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Σν ζπίηη 

ζην ραξηί δελ ήηαλ ην ζπίηη ηνπο, αιιά έλαο ρψξνο πνπ θαληάδνληαλ όηη ζα ήζειαλ λα 

δνπλ. Έλαο ρψξνο κε πνηάκηα, δέλδξα κε θξνχηα θαη κε δηάθνξα δψα. Πηζαλφηαηα κηα 

εηζξνή θάπνησλ πιεξνθνξηψλ απ‟ έμσ, απφ έλα θπζηθφ πεξηβάιινλ θη έλα 

πνιηηηζκηθφ πιαίζην ηειείσο δηαθνξεηηθφ απ‟ ην δηθφ ηνπο, έβξηζθε έθθξαζε κέζα 

ζηε θαληαζία ησλ θνξηηζηψλ θαη απνηππσλφηαλ ζην ηεηξάδην δσγξαθηθήο. 
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Έλα εηδπιιηαθφ πεξηβάιινλ, πξντφλ ηεο θαληαζίαο εδψ έδεηρλε φηη 

εθθξαδφηαλ κέζα απφ ηελ επηινγή ηνπ πιεζηέζηεξνπ ζε απηά ζηνηρείνπ – ην ζπίηη – 

γηα λα ηνπνζεηήζνπλ ηνλ θαληαζηαθφ ηνπο θφζκν θαη ηηο επηζπκίεο ηνπο. Πηζαλφηαηα 

λα κελ κπνξνχζαλ ηε δεδνκέλε ζηηγκή λα δεκηνπξγήζνπλ θάηη άιιν ζηνλ θφζκν ηεο 

θαληαζίαο ηνπο, πξνθαλψο γηαηί δελ ππήξραλ νη παξαζηάζεηο θαη, θαηά ζπλέπεηα, ηα 

εξεζίζκαηα ζηελ θαζεκεξηλφηεηα. Οη θαζεκεξηλέο επαλαιακβαλφκελεο βησκαηηθέο 

εκπεηξίεο ηνπο ήηαλ πεξηνξηζκέλεο. Ζ δσή ηνπο πεξηνξηζκέλε κέζα ζην ζπίηη θη ν 

δεκφζηνο βίνο επηηξεπηφο κφλν ζε νηθνγελεηαθέο ζπγθεληξψζεηο θαη γάκνπο. 

Εσγξαθίδνληαο ην δηαθνξεηηθφ, θαίλεηαη φηη έδεηρλαλ λα ζέινπλ λ‟ αληηζηξέθνπλ κηα 

θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ην ραξηί γηλφηαλ έλαο  ρψξνο αληηζηξνθήο.  

Δπίζεο, θάπνηα θνξίηζηα είραλ ζρεδηάζεη θνπέιεο πνπ θάιππηαλ πάιη ζρεδφλ 

φιε ηελ ζειίδα κε έληνλα θνξέκαηα, θάηη πνπ δελ πθίζηαηαη. ην ρσξηφ νη γπλαίθεο 

ήηαλ ληπκέλεο ζηα καχξα θαη, γεληθψο, ζηα ζθνχξα ζηνλ έμσ ρψξν. Μέζα ζην ζπίηη 

θνξνχζαλ ξνχρα κε θάπσο πην έληνλα ρξψκαηα (φρη θάηη ην ηδηαίηεξν). Μεξηθέο λέεο 

θνπέιεο επέιεγαλ θάπσο πην αλνηρηά ρξψκαηα, αιιά θαη πάιη ε γεληθή εηθφλα πνπ 
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επηθξαηνχζε ζην ζρέδην ήηαλ ζθνηεηλή ζε κέλα. Γελ ππήξραλ έληνλα ρξψκαηα ζην 

ληχζηκν. Σν φηη θνξνχζαλ θάπνηα άηνκα πην αλνηρηά ρξψκαηα ζην δεκφζην ρψξν 

απνηεινχζε ηε κεηνςεθία. Αθφκε θαη ζην γάκν πνπ είλαη ην πην έληνλν θνηλσληθφ 

γεγνλφο, παξ‟ φιν πνπ νη λέεο ήζειαλ λα ληχλνληαη κε ρξψκαηα πνπ λα δηαθέξνπλ, ελ 

ηνχηνηο ε γεληθή εηθφλα πνπ έβιεπε θαλείο ήηαλ λα θπξηαξρεί έλα ζθνηεηλφ ρξψκα.  
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Ζ επηινγή θάπνησλ λέσλ θνξηηζηψλ λα απειεπζεξσζνχλ απφ ην καχξν ή 

ζθνχξν θαθέ ρξψκα έλδπζεο πηνζεηψληαο έλα θάπσο πην αλνηρηφ ρξψκα, πξνθαλψο 

ήηαλ έλαο ηξφπνο λα δείμνπλ ηελ άξλεζή θαη αληίζεζή ηνπο ζηηο πνιηηηζκηθέο επηηαγέο 

πνπ επηβάιινπλ ζηηο γπλαίθεο λα ληχλνληαη κε ηα ρξψκαηα πνπ επηζπκνχλ. Απηφ 

θαίλεηαη φηη κέζα ζηε θαληαζία ηνπο εθθξαδφηαλ σο άξλεζε απνηχπσζεο ηνπ 

ηζρχνληνο
 
πεξηνξηζκνχ. 

Έηζη, ηα κηθξά θνξίηζηα ζρεδίαδαλ θνπέιεο κε έληνλα ρξψκαηα. Ζ επηζπκία 

θαη ε άξλεζε είραλ πξνζθνιιεζεί ε κηα ζηελ άιιε. Οπηηθά ηα θνξίηζηα, θαη 

γεληθφηεξα φια ηα παηδηά, έξρνληαλ ζε επαθή κε κνλφηνλα θαη ζθνχξα ρξψκαηα, νη 

ιηγνζηέο θνξέο, φκσο, πνπ έπηαλε ην κάηη ηνπο θάηη πην έληνλν, πνπ πηζαλφλ λα ηνπο 

άξεδε, είηε απφ ην άκεζν πεξηβάιινλ είηε απφ ηελ ηειεφξαζε, έδεηρλε ζαλ λα 

απνζεθεπφηαλ ζηελ κλήκε ηνπο θαη εθθξαδφηαλ σο επηζπκία πάλσ ζην ραξηί ζε έλα 

ειεχζεξν ζρέδην πνπ κηινχζε γηα απηφ πνπ ήζειαλ απζφξκεηα ηα παηδηά. Έηζη, ν 

νπηηθφο ξεαιηζκφο παξακεξηδφηαλ. Οη επηζπκίεο πνπ πηζαλφλ δελ έβξηζθαλ έθθξαζε 

ζηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ιφγσ θνηλσληθνχ ειέγρνπ, απνηππψλνληαλ απ‟ ηα 
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θνξίηζηα ηα νπνία έδεηρλαλ λα αληηζηξέθνπλ κηα πξαγκαηηθφηεηα ρσξίο δεηιία ζην 

ζρέδην ηνπο. Σν ίδην ζπλέβαηλε θαη κε ην καθηγηάδ πνπ έβαδαλ ζηηο γπλαηθείεο 

θηγνχξεο.  Δλψ πνιηηηζκηθά θπξηαξρεί ην καχξν ρξψκα γχξσ απφ ηα κάηηα,  ην νπνίν 

είλαη παξαδνζηαθφ, θαη ιίγν θφθθηλν ζηα ρείιε, ηα θνξίηζηα ηφληδαλ κε έληνλα 

ρξψκαηα ηα πξφζσπα πνπ ζρεδίαδαλ. 
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Μπνξεί ην ζρήκα ησλ ζπηηηψλ θη φια απηά πνπ απεηθφληδαλ λα ήηαλ 

δεκηνχξγεκα ηεο θαληαζίαο, ην κέγεζνο φκσο ην νπνίν πξνζέδηδαλ ηα θνξίηζηα ζηα 

„ηρλνγξαθηθά ηνπο ζπίηηα‟ ήηαλ κηα πξαγκαηηθφηεηα πνπ βίσλαλ θαζεκεξηλά κε ην 

ζψκα ηνπο κέζα ζην ρψξν ηνπ ζπηηηνχ ηνπο. Πξάγκαηη νη εζσηεξηθνί ρψξνη ησλ 

ζπηηηψλ ήηαλ αξθεηά κεγάινη, ηφζν πνπ δελ είραλ ιεηηνπξγηθή ζθνπηκφηεηα. 

Φηηαγκέλνη γηα ηελ γπλαίθα πνπ πεξλάεη ζρεδφλ φινλ ην ρξφλν κέζα, ζην αζθαιέο 

ηδησηηθφ ηεο πεξηβάιινλ. «Γηαηί ηφζν κεγάιν ην ζπίηη;» ξσηνχζα ηα θνξίηζηα φηαλ 

κνπ έδηλαλ ηα ζρέδηά ηνπο. «Γηαηί ην ζπίηη κνπ είλαη κεγάιν θαη κπνξψ θαη 

πεξπαηάσ», «Γηαηί θπζάεη σξαία φηαλ είλαη νη πφξηεο αλνηρηέο», «Γηαηί ε θνπδίλα καο 

είλαη κεγάιε θαη βνεζάσ ηελ κακά κνπ», «Γηαηί ην ζπίηη καο είλαη κεγάιν θαη φηαλ 

θεχγεη ν παηέξαο κνπ γίλεηαη πην κεγάιν θαη παίδνπκε κε ηα αδέιθηα κνπ», «Γηαηί έμσ 

κπνξεί λα ππάξρνπλ θαθνί άλζξσπνη, ελψ ζην ζπίηη δελ κπαίλεη θαλείο» ήηαλ κεξηθέο 

απ‟ ηηο απαληήζεηο πνπ έπαηξλα. Ο έμσ θφζκνο ελλνηνινγνχληαλ σο αλαζθαιήο θαη 

δελ κπνξνχζεο λα ηνλ εκπηζηεπηείο. Υσξίο λα είλαη ην ζπίηη έλαο ρψξνο πνπ 

κπνξνχζαλ νη γπλαίθεο λα ηνλ ρξεζηκνπνηνχλ νινθιεξσηηθά φπσο ήζειαλ θη φπνηε 

ήζειαλ, ελ ηνχηνηο ήηαλ θαηά θάπνην ηξφπν ν δηθφο ηνπο ρψξνο φηαλ απνπζίαδε ν 

άλδξαο. Καη ηα θνξίηζηα βίσλαλ ζσκαηηθά ηνλ ρψξν θαη ηελ ειεπζεξία πνπ ηνπο 

πξνζέδηδε καδί κε ηηο ελήιηθεο γπλαίθεο θαη ηνλ απνηχπσλαλ ζε κεγάιε δηάζηαζε 

πάλσ ζην ραξηί, πνπ ίζσο έηζη λα δήισλαλ απηφ πνπ πηζαλφλ λα κεηέθεξαλ ζησπεξά 

νη ελήιηθεο γπλαίθεο, κηα ηάζε δηεθδίθεζεο ρψξνπ. 
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Δίραλ επίγλσζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ ρψξνπ κέζα ζην ζπίηη, αιιά ζην ζρέδηφ ηνπο 

αλέηξεπαλ φια ηα ππφινηπα αιιάδνληαο ηε κνξθή θαη ην πεξηερφκελν ηνπ ζπηηηνχ, 

ηνπνζεηψληαο γηα παξάδεηγκα ηξαπέδηα θαη θαξέθιεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ θαίλεηαη φηη 

εμέθξαδαλ κηα επηζπκία ππέξβαζήο ηνπ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα. 
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Ο „ρψξνο‟ ηνπ ραξηηνχ, πάλσ ζην νπνίν αλαπαξηζηνχζαλ δεδνκέλα θαη 

εμέθξαδαλ επηζπκία ή άξλεζε, ήηαλ „άβαηνο‟ απφ ην εγεκνλεχνλ αξζεληθφ. Ήηαλ 

έλαο ρψξνο πάλσ ζηνλ νπνίν νη άλδξεο δελ κπνξνχζαλ λα επέκβνπλ. Έηζη ηα θνξίηζηα 

κπνξνχζαλ λα δειψζνπλ ρσξίο πεξηνξηζκνχο επηζπκίεο άξλεζεο ησλ παξαδνρψλ θαη 

θπγή απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή ηνπο πξαγκαηηθφηεηα. Ο άβαηνο απφ ην άιιν 

θχιν, ην θπξίαξρν αξζεληθφ, θφζκνο ηνπ ραξηηνχ έδεηρλε φηη κπνξνχζε λα αλαηξέπεη. 

Σα δεδνκέλα απφ ην ηρλνγξάθεκα ησλ θνξηηζηψλ κνχ θίλεζαλ ηελ πεξηέξγεηα 

γηα ην πψο ζα εθθξάδνληαλ η‟ αγφξηα απζφξκεηα πάλσ ζην ραξηί. Γελ ήμεξα, φκσο, 

αλ ζα ήζειαλ λα δσγξαθίζνπλ θαη πψο λα ηα πιεζηάζσ. 

Κάπνηα κέξα πνπ ήξζαλ ηνπξίζηεο θαη σο ζπλήζσο ηα κηθξά αγφξηα έθαλαλ 

ηνπο θακειηέξεδεο, πήγα θη εγψ καδί γηαηί είρα πιήμεη ζην ρσξηφ. Αηζζαλφκνπλ ηελ 

αλάγθε λα κηιήζσ κε θάπνηνλ μέλν, δηφηη ε παξακνλή κνπ εθεί ζε κηα πξνζπάζεηα 

επηηφπηαο έξεπλαο κε είρε θνξηίζεη αξθεηά. πλφδεπα θη εγψ, ινηπφλ, πεδή δίπια ζηνλ 

11ρξνλν F. ηνλ Καλαδφ πνπ απνιάκβαλε ηελ βφιηα ηνπ ζηελ έξεκν. ηελ 

θαζηεξσκέλε ζηάζε γηα κεζεκεξηαλφ θαγεηφ, είραλ καδεπηεί θαη φινη νη ππφινηπνη 
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θακειηέξεδεο, κηθξνί θαη κεγάινη, νη νπνίνη ζπλφδεπαλ ηνπο ηνπξίζηεο. Μέζα ζε 

απηνχο ήηαλ θαη ν A.H., ν νπνίνο πάληα έθαλε πιάθα καδί κνπ φηαλ ηνπ έιεγα φηη 

ήζεια λα αγνξάζσ κία θακήια θαη λα ηελ έρσ ζηελ έξεκν. Κη εθείλνο θάζε θνξά κνπ 

δσγξάθηδε κηα θακήια ζε έλα πξφρεηξν ραξηί πνπ έβξηζθε, κνπ ηελ έθαλε δψξν. Έηζη 

ινηπφλ κφιηο θάλακε ζηάζε θαη αξρίζακε λα ζπδεηάκε φινη καδί, γεληθψο ηνπ δήηεζα 

πξνιαβαίλνληάο ηνλ λα κνπ δσγξαθίζεη άιιε κηα θακήια πηα γηα ηε ζπιινγή κνπ. Ο 

κηθξφο 11ρξνλνο F. ήηαλ δίπια καο θαη μαθληθά κνπ ήξζε ε αλαιακπή. Σνλ ξψηεζα 

αλ κπνξεί λα δσγξαθίζεη θη απηφο θακήια θαη αλ ζα ήζειε λα κνπ θάλεη δψξν θη 

απηφο κηα φπσο ν A.H. ζην πιαίζην ηνπ αζηείνπ πάληνηε. Ο F. δσγξάθηζε κηα θακήια 

πνπ νκνινγψ ήηαλ θαη πάξα πνιχ σξαία. Μεηά ηνλ ξψηεζα αλ ζα ήζειε λα 

δσγξαθίζεη νηηδήπνηε κηαο θαη θαζφκαζηαλ εθεί γηα ην κεζεκεξηαλφ δηάιεηκκα. Κη 

εθείλνο δέρηεθε λα δσγξαθίζεη απηφ πνπ έβγαηλε απφ κέζα ηνπ: „θακήιεο, έξεκν θαη 

βνπλά‟. Γηα κέλα ζθέθηεθα φηη ζα ήηαλ ε θαηάιιειε επθαηξία λα δεκηνπξγήζσ ηηο 

ζπλζήθεο γηα λα ζπιιέμσ θαη απφ ηα αγφξηα ηρλνγξαθήκαηα. Σνπ είπα φηη ηα θνξίηζηα 

ζην ζρνιείν κνπ δσγξάθηζαλ πνιιέο δσγξαθηέο θαη κεξηθέο απφ απηέο ήηαλ θαη πνιχ 

σξαίεο. «Ση ζα έιεγεο αλ εξρφκνπλ ζηελ ηάμε ζνπ θαη δεηνχζα απφ ηα παηδηά λα 

δσγξαθίζνπλ, ζα ζαο άξεδε, ζα δσγξαθίδαηε;» ξψηεζα. «Γελ μέξσ, ζην ζρνιείν καο 

δελ έξρνληαη γπλαίθεο ζηηο ηάμεηο, εκείο θάλνπκε κάζεκα κε ηνλ ζηξαηφ 

(ρξεζηκνπνίεζε ηελ Αγγιηθή ιέμε army), αλ ζε αθήζνπλε νη δάζθαινη εκείο 

δσγξαθίδνπκε. Καιχηεξα, ζα ράζνπκε θαη ην κάζεκα». Σνπ δήηεζα ζηε ζπλέρεηα, 

κηαο θαη ήηαλ καδεκέλα αξθεηά παηδηά εθεί, λα ξσηήζεη θαη ηνπο άιινπο αλ 

ζπκθσλνχλ. Γελ είραλ θακία αληίξξεζε, αξθεί λα έπαηξλα ηα καζήκαηα πνπ δελ 

αγαπνχζαλ. Έηζη είρα πάξεη θαη ηε ζχκθσλε γλψκε, αλ κε ηη άιιν, θάπνησλ απφ ην 

ζχλνιν ησλ αγνξηψλ. 
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Γηα ηελ είζνδφ κνπ ζην ζρνιείν ήδε είρα πάξεη ηελ άδεηα, έκελε φκσο λα 

θαλνλίζσ ζε πνηα καζήκαηα ζα έκπαηλα λα θάλσ θαηάρξεζε ηεο ψξαο ηνπ δαζθάινπ, 

ν νπνίνο δελ ήηαλ θαη ππνρξεσκέλνο λα κε εμππεξεηήζεη. Ζ άδεηά κνπ αξρηθά ήηαλ 

γηα ην πξναχιην θαη ηελ ψξα πνπ ηα παηδηά έπαηδαλ, φρη λα δηαθφπησ ηα καζήκαηα γηα 

λα θάλσ ηε δνπιεηά κνπ. Δλ πάζε πεξηπηψζεη είρα παξαθαιέζεη απφ δχν-ηξεηο 

δαζθάινπο λα κ‟ εμππεξεηήζνπλ, ζηνπο νπνίνπο πξαγκαηηθά ρξεσζηψ επγλσκνζχλε 

γηα ην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη ηεο έξεπλαο. 

Έβαια ινηπφλ έλα πξσηλφ ηα αγφξηα ηεο 4
εο

 ηάμεο λα κνπ δσγξαθίζνπλ 

ειεχζεξα φ,ηη ήζειαλ θαη, ζηε ζπλέρεηα, ηηο επφκελεο εκέξεο αζρνιήζεθα κε ηελ 5
ε
 

θαη 6
ε
 ηάμε. Σν ειεχζεξν ζέκα ήηαλ ην πην θαηάιιειν γη‟ αξρή, γηαηί δελ πεξηφξηδε ηα 

παηδηά θη έηζη γηλφηαλ κε επραξίζηεζε.  

Οη δσγξαθηέο ινηπφλ ησλ αγνξηψλ δηέθεξαλ ζεκαηνινγηθά απ‟ απηέο ησλ 

θνξηηζηψλ, θη απηφ καξηπξνχζε φηη ηα παηδηά αλαπαξίζηαλαλ δηαθνξεηηθά ηα πξφηππα 

θαη ηνπο ξφινπο πνπ θαινχληαλ λα πηνζεηήζνπλ.  

Σα αγφξηα ζαλ ειεχζεξν ζέκα επέιεγαλ κε γλψκνλα ηε βησκέλε 

θαζεκεξηλφηεηα. Σηο επαλαιακβαλφκελεο βησκαηηθέο πξαθηηθέο ησλ αλδξψλ. Ο 

νπηηθφο ξεαιηζκφο θαη ε πξαγκαηηθφηεηα έπαηξλε κνξθή πάλσ ζην ραξηί ησλ 

αγνξηψλ. Απηνθίλεηα, θακήιεο κε ηα γχξσ βνπλά λα θπξηαξρνχλ ζην ραξηί. Γέκηδαλ 

πνιχ πεξηζζφηεξν ηελ ζειίδα κε κηθξά ζρέδηα, αιιά κε πεξηζζφηεξε πνηθηιία ζε 

ζρέζε κε ηα θνξίηζηα. Τπήξραλ ιίγα πξφζσπα θαη πεξηζζφηεξα αληηθείκελα. Βνπλά, 

λεξφ, δέλδξα, απηνθίλεηα. 
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Ο ηξφπνο πνπ ηα ηνπνζεηνχζαλ θαη ηα ηαμηλνκνχζαλ κέζα ζην ζρέδην δηέθεξε 

απφ ηα θνξίηζηα. Δλψ ηα θνξίηζηα ηνπνζεηνχζαλ ηα δέλδξα θαη ηα πνηάκηα κέζα ζ‟ 

έλα εηδπιιηαθφ πεξηβάιινλ κε θήπνπο θαη ινπινχδηα κε πνιχρξσκα ζπίηηα θαη 

θνπέιεο κε θνξέκαηα, ηα αγφξηα, ηζφηηκα θαηαλεκεκέλα, παξνπζίαδαλ ηα δέλδξα γηα 

ζθηά, ηα απηνθίλεηα γηα δνπιεηά, ην λεξφ γηα λα πνηίζνπλ ηα δψα, θαηζίθεο θαη 

θακήιεο. Εσγξάθηδαλ ηελ επηβίσζε, ηηο θαζεκεξηλέο αλάγθεο. Σελ έξεκν κε ηα βνπλά 

γηαηί ήηαλ ν ρψξνο ηνπο. Ζ θχζε θπξηαξρνχζε γηαηί έηζη επηβίσλαλ.  
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Δίρα δεηήζεη απφ αξθεηά παηδηά λα κνπ εμεγήζνπλ ηη ήηαλ απηά πνπ είραλ 

δσγξαθίζεη. «Οη βεδνπίλνη, εκείο δειαδή» κνπ απάληεζε ν Μ. «Ζ δσή καο ζην ρσξηφ 

πνπ θάλνπκε business» είπε ν Α. «To Wadi Rum θαη ε έξεκνο» είπε θάπνηνο άιινο. 

«Γπλαίθεο δελ έρεηε;» ξψηεζα. «Έρνπκε ζην ρσξηφ, αιιά δελ ρσξνχλ ζην ραξηί» κνπ 

απάληεζε ν F. ηεο 4
εο

 ηάμεο θαη ζηελ ίδηα εξψηεζε ν Ν. είπε: «Δκείο είκαζηε 

βεδνπίλνη θαη μέξνπκε ηελ έξεκν θαη νδεγνχκε ηδηπ, νη γπλαίθεο δελ μέξνπλ, γη‟ απηφ 

δελ ηηο δσγξάθηζα». O δε ΑΜ. απφ ηελ 6
ε
 ηάμε απάληεζε: «Απηέο είλαη ζπλέρεηα κέζα 

ζην ζπίηη, πψο λα ηηο βάισ ζην ηδηπ κέζα θαη πψο ζα έξζνπλ καδί γηα business;». 
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Οη άλδξεο Zalabieh, φπσο αλέθεξα θαη ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα, 

αγαπνχζαλ ηελ έξεκν, ηελ εθηηκνχζαλ θαη ηε ζέβνληαλ γη‟ απηά πνπ ηνπο πξνζθέξεη. 

Γνπιεηά, ςπραγσγία, θπγή απφ ηελ θαζεκεξηλή, κνλφηνλε ρσξίο ελαιιαγέο δσή, 

ειεπζεξία, αγαιιίαζε. Έηζη, ηα αγφξηα ζπλεηδεηνπνηνχζαλ, βίσλαλ απηά ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηα νπνία σξίκαδαλ ζηγά ζηγά κέζα ηνπο θαη η‟ απνηχπσλαλ ζην ραξηί 
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ζέινληαο λα ηα ρσξέζνπλ φια καδί, ζαλ λα κηινχζαλ γηα κηα ζεηξά απφ 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ εηνηκάδνληαλ λα πηνζεηήζνπλ θη απηά ζε ιίγν θαηξφ.  

Καη ελψ ηα θνξίηζηα ζην ζρέδηφ ηνπο επέιεγαλ πξάγκαηα πνπ δελ ππήξραλ ζην 

πνιηηηζκηθφ ηνπο πεξίγπξν, η‟ αγφξηα αληηζέησο πξνζπαζνχζαλ λα απνηππψζνπλ φια 

φζα ζπλέβαηλαλ γχξσ ηνπο .  

Όρη απιά φ,ηη έβιεπαλ, αιιά φ,ηη ζπλέβαηλε.  

Έηζη, ζα κπνξνχζα λα πσ φηη ηα αγφξηα δσγξάθηδαλ θίλεζε, δξάζε θαη ηε 

βησκέλε πξαγκαηηθφηεηα, ελψ ηα θνξίηζηα ζηάζε, αλαπαξάζηαζε έηζη φπσο γηλφηαλ 

αληηιεπηή ζηνλ θαληαζηαθφ θφζκν.  

Σν ζπίηη γηα ηα αγφξηα δελ απνηεινχζε κέξνο ηνπ θφζκνπ ηνπο. Ήηαλ θάηη 

εθηφο, θάηη πνπ ηα πεξηφξηδε φπσο πεξηφξηδε ηνπο άλδξεο. Αληηζέησο, γηα ηα θνξίηζηα, 

ην πξαγκαηηθφ θπζηθφ πεξηβάιινλ πνπ πεξηθιείεη ην ρσξηφ ήηαλ αλχπαξθην. Γελ 

ελδηαθέξνληαλ γη‟ απηφ ηδηαίηεξα, δηφηη ε δξάζε απαηηνχζε ηελ ρξήζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο ηνπο θαη ζηε δσή ησλ γπλαηθψλ θπξηαξρνχζε ε „πεξίθιεηζε‟, θη φρη ε 

„έμνδνο‟ ζην ρψξν. Έηζη φζν ειεχζεξε θη αλ είλαη κηα ζθέςε πνπ απνηππψλεηαη πάλσ 

ζην ραξηί θαίλεηαη εδψ δελ κπνξνχζε λα πξνρσξήζεη παξαπέξα απ‟ ηα ζπζηήκαηα 

πνπ νξίδνπλ ηηο πνιηηηζκηθέο νξίδνπζεο κηαο ζηαηηθφηεηαο κε ηελ έλλνηα ηεο 

πεξίθιεηζεο ζην ρψξν.  

Με ηνλ φξν „πεξίθιεηζε‟ (ή „ηρλνγξαθηθή ζηαηηθφηεηα‟) δελ ελλνψ φηη ην 

θνηλσληθφ ζχζηεκα θαζηζηά ηα άηνκα παζεηηθά, ρσξίο δξάζε θαη ακέηνρα ζε κηα 

θνηλσληθή δηαδηθαζία πνπ κεηαζρεκαηίδεηαη δηαξθψο κέζα ζηνλ ρξφλν, αιιά έλα 

πιαίζην απνθιεηζκνχ πνπ θξαηάεη καθξηά ηε γπλαίθα ησλ Zalabieh απφ ηζφηηκε 

ρξήζε ηνπ εθηφο, δειαδή ηεο εξήκνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο - έμσ απφ ην ζπίηη - 

ρψξνπ ηνπ ρσξηνχ.  
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Ζ επηινγή ησλ αγνξηψλ λα ζρεδηάδνπλ ηηο θαζεκεξηλέο πξαθηηθέο ζ‟ έλα 

ειεχζεξν ζέκα
87

, φπνπ ηνπο έρεη δνζεί ε επθαηξία γηα δεκηνπξγία θαη έθθξαζε, 

θαίλεηαη φηη δειψλεη ηελ απφιπηε ειεπζεξία θίλεζεο πνπ έρνπλ θαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα θαζεκεξηλά. Έηζη δελ ρξεηάδνληαλ λα νλεηξεπηνχλ, λα επηζπκήζνπλ ή 

λα ζθεθηνχλ θάηη δηαθνξεηηθφ, γηαηί απιά δελ ελδηαθέξνληαλ γηα θάηη έμσ απ‟ απηφ 

πνπ έβιεπαλ απφ ηνπο ελήιηθεο. Δδψ δελ ρξεηάδνληαλ ηελ „θαληαζία‟ νχηε γηα λα 

ππεξαλαπιεξψζνπλ ηελ επηζπκία γηα θάηη πνπ δελ κπνξνχζαλ λα έρνπλ, νχηε λα 

ηαμηδέςνπλ ζ‟ έλαλ άιιν θφζκν, αθνχ κέζα απ‟ ηελ απιή πνξεία ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο ηθαλνπνηνχληαλ. Γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο δελ ρξεηαδφληνπζαλ λα 

δειψζνπλ θάπνηα άξλεζε γηα ην ηζρχνλ ζχζηεκα, αθνχ ήηαλ νη δεκηνπξγνί θαη νη 

θπξίαξρνί ηνπ κε δηθαίσκα λα θάλνπλ απηά πνπ ζέινπλ. Έηζη ζρεδίαδαλ ζηε 

δσγξαθηθή ηνπο έλα θπζηθφ πεξηβάιινλ (έξεκνο, θακήιεο, βνπλά) κε φιεο ηηο 

θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έθαλαλ νη άλδξεο αιιά θαη απηά, πξνζπαζψληαο λα 

δψζνπλ ηρλνγξαθηθή αμία αθελφο ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ φξηδαλ ην παξφλ θαη ην 

κέιινλ θαη, θαηά ζπλέπεηα, ηνλ απφιπην έιεγρν ηεο δηαρείξηζεο ηεο εξήκνπ θαη 

αθεηέξνπ ηνλ έκθπιν εγεκνληθφ ιφγν.  

Ζ δσγξαθηθή, ην ζρέδην ησλ αγνξηψλ δηέθεξε ζε ρξψκα απφ ησλ θνξηηζηψλ. 

Σα πεξηζζφηεξα ηρλνγξαθήκαηα ήηαλ αζπξφκαπξα ρσξίο ίρλνο ρξψκαηνο. Μηθξφηεξα 

ζε κέγεζνο ζε ζρέζε κε ησλ θνξηηζηψλ πξνθαλψο γηα λα ρσξέζνπλ πνιιέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Μηα πξαγκαηηθφηεηα πνπ δελ άθελε πεξηζψξην γηα θάηη άιιν. Πέξα 

απφ ην άζπξν ή ην κπιε (ζπλήζσο ην ρεηκψλα), ρξψκα πνπ είρε ην ξνχρν πνπ 

θνξνχζαλ νη άλδξεο θαη ηα ζθνχξα νη γπλαίθεο, δελ ππήξρε ηίπνηα ζην γχξσ ηνπο 

πεξηβάιινλ γηα λα δψζεη ρξψκα. Έηζη ηα αγφξηα αθνχ δελ ηνπνζεηνχζαλ κέζα ζηε 
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 δειαδή ζην λα επηιέμνπλ απηά απζφξκεηα ηη ζα ήζειαλ λα δσγξαθίζνπλ ρσξίο λα ηνπο δψζσ εγψ 

θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. 
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λνεηηθή ηνπο ηρλνγξαθηθή δηαδηθαζία θάηη έμσ απφ ην ζπλεζηζκέλν, απέθεπγαλ θαη ηα 

ρξψκαηα πνπ δελ αληαπνθξίλνληαλ ζηελ νπηηθή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο 

κέζα ζην νπνίν κεγάισλαλ. Κη αθνχ ε θαληαζία δελ είρε λα παίμεη θαλέλα ζεκαληηθφ 

ξφιν, ην καχξν ρξψκα ή θαιχηεξα ην ρξψκα ηνπ κνιπβηνχ ήηαλ απηφ κε ην νπνίν 

απέδηδαλ απηφ πνπ έβιεπαλ. 

Μεξηθέο θνξέο παξαηεξνχληαλ θη έλαο έληνλνο εζληθηζκφο κε ζεκαίεο θη 

αεξνπιάλα, πνπ ήηαλ έλα γεγνλφο πνπ ραξαθηήξηδε ηε ζρέζε ησλ Zalabieh κε ηνλ 

θξαηηθφ κεραληζκφ θαη ηδηαίηεξα κε ηνπο ζεζκνχο ηνπ ζηξαηνχ θαη ηεο αζηπλνκίαο. 

                                     

 

    

Δλψ ηα θνξίηζηα παξνπζίαδαλ ζπλέρεηα πξφζσπα θαη θνπέιεο κε έληνλα 

θνξέκαηα, δειαδή είραλ κηα δσγξαθηθή πξνζσπνπνηεκέλε, 
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η‟ αγφξηα ρξεζηκνπνηνχζαλ ηα πξφζσπα φηαλ ήζειαλ λα παξνπζηάζνπλ παηδηά πνπ 

παίδνπλ πνδφζθαηξν κέζα ζηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ ή παηδηά πνπ θάζνληαλ ζε 

θακήιεο θαη πήγαηλαλ γηα δνπιεηά, δειαδή ηνλ εαπηφ ηνπο κέζα ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα. 
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Σν παηρλίδη σο ζεκαηηθή ζην ζρέδηφ ηνπο θαίλεηαη λα δήισλε ηελ ειεπζεξία 

πνπ είραλ λα επηηεινχλ απηή ηε δξαζηεξηφηεηα θαζεκεξηλά. Αληίζεηα, ζην 

ηρλνγξάθεκα ησλ θνξηηζηψλ κηα αλαπαξάζηαζε παηρληδηνχ ήηαλ αλχπαξθηε, 

πξνθαλψο γηαηί ήηαλ κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ δελ κπνξνχζαλ λα επηηειέζνπλ ζην 

δεκφζην ρψξν ηνπ ρσξηνχ. 

Δπίζεο, θάπνηα ζρέδηα παξνπζίαδαλ ηέληα κε άηνκα λα θάζνληαη ηα νπνία 

αληηπξνζψπεπαλ κφλν ην αλδξηθφ θχιν.  
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Σα ζρέδηα, ινηπφλ, έδεηρλαλ φηη ππήξρε κηα θπξηαξρία ηνπ αλδξηθνχ θχινπ ζην 

εηθνληθφ πεξηερφκελν ησλ αγνξηψλ πνπ ήηαλ ε ηζρχνπζα ζρέζε εμνπζίαο ηνπ 

πνιηηηζκηθνχ ηνπο πεξηβάιινληνο, ε νπνία απνηππσλφηαλ ζην ραξηί κεηά απφ κηα 

λνεηηθή δηαδηθαζία πνπ αθνινπζνχζε ηελ νπηηθή αθνκνίσζε ησλ εξεζηζκάησλ θαη 

κηα επεμεξγαζία απηψλ πάλσ ζην ραξηί πξνβάιινληαο πάληα ηνλ θπξίαξρν ξφιν ηνπ 

άλδξα. 

Πξνέθπςαλ, σζηφζν, απφ ηα ηρλνγξαθήκαηα θη άιιεο εζλνγξαθηθέο 

παξαηεξήζεηο. Αξρηθά θαη ηα δχν θχια ζε κηα απνηχπσζε πνιηηηζκηθψλ δεδνκέλσλ 

πάλσ ζην ζρέδην εμέθξαδαλ κφλν ηνλ θφζκν ηνπ ηδίνπ θχινπ θαη δελ παξνπζίαδαλ 

παξαζηάζεηο ηνπ άιινπ θχινπ. Σα παηδηά εμέθξαδαλ ηνλ „δηθφ ηνπο‟ θφζκν πνπ δελ 

ήηαλ άιινο απφ απηφο ησλ ελειίθσλ, ν θφζκνο ησλ θχισλ έληνλα δηαρσξηζκέλνο πνπ 

έδηλε πξνηεξαηφηεηεο θαη πεξηζζφηεξα δηθαηψκαηα ζηνπο άλδξεο. Σν ηρλνγξάθεκά 

ηνπο ήηαλ έκθπιν, ελψ δελ ήηαλ ειηθηαθφ. 

Σα παξαπάλσ κνπ θίλεζαλ ην ελδηαθέξνλ θαη κνπ έδσζαλ ηδέεο λα ζπλερίζσ 

λα ζπιιέγσ ηρλνγξαθήκαηα κε δηαθνξεηηθή ζεκαηνινγία, ηελ νπνία έπξεπε λα 

πξνζαξκφζσ ζηα δεδνκέλα ηνπ πεδίνπ θαη ζηε κέρξη ηφηε βησκαηηθή κνπ εκπεηξία κε 

ηνπο αλζξψπνπο ηνπ Wadi Rum. 

Αθελφο ζηα παηδηά άξεζε λα δσγξαθίδνπλ, αθεηέξνπ ην κάζεκα ηεο 

ηρλνγξαθίαο ζην ζρνιείν ήηαλ βαξεηφ γηα ηνπο δαζθάινπο γηαηί ήηαλ ζηείξν
88

. Έηζη 

είρα αληηθαηαζηήζεη θαηά θάπνην ηξφπν ηνπο δαζθάινπο ηε δεδνκέλε ζηηγκή πνπ 

πνιιέο θνξέο ρξεζηκνπνηνχζαλ ηελ ψξα ηεο δσγξαθηθήο γηα λα θάλνπλ θάπνην άιιν 

κάζεκα. Σα παηδηά, ινηπφλ, πεξίκελαλ ηελ ψξα πνπ ζα εκθαληζηψ εγψ ζην ζρνιείν 

γηα λα δσγξαθίζνπλ. Έηζη, δεκηνπξγήζεθε κηα πην νηθεία ζρέζε κεηαμχ καο απ‟ φηη 
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 πλέρεηα κνπ έιεγαλ νη δαζθάιεο φηη δελ είραλ ηη λα θάλνπλ ζηα παηδηά, φηη δελ ήμεξαλ πψο λα 

θαηεπζχλνπλ έλα κάζεκα εηθαζηηθψλ θαη φηη δελ ελδηαθέξνληαλ θαη πνιχ γηα έλα ηέηνην κάζεκα. 
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ζηνλ έμσ απ‟ ην ζρνιείν ρψξν φπνπ δελ είρακε ηελ δπλαηφηεηα λα ζπλεπξηζθφκαζηε 

ηφζα πνιιά παηδηά καδί.  Μπνξνχζα ινηπφλ λα ζπλερίζσ λα ζπιιέγσ ηρλνγξαθήκαηα 

αθνχ ε αηκφζθαηξα ζην ζρνιείν ηε δεδνκέλε ζηηγκή ήηαλ επράξηζηε γηα ηα παηδηά. 

Ζ φιε δηαδηθαζία κνπ έδηλε ηδέεο γηα ηρλνγξαθηθέο ζεκαηηθέο θη έηζη σο 

επφκελε ζεκαηηθή επέιεμα λα κνπ δσγξαθίζνπλ θαη λα κνπ δηεγεζνχλ, βάζε ηνπ 

ζρεδίνπ ηνπο, ηη θάλνπλ θαζεκεξηλά, ηηο αζρνιίεο ηνπο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο. Απηφ 

έπαηξλε ιίγν πεξηζζφηεξν ρξφλν, γηαηί θαζέλα παηδί μερσξηζηά κνπ εμεγνχζε ηη είρε 

δσγξαθίζεη θαη κνπ εμηζηνξνχζε ηηο θαζεκεξηλέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο. Ήζεια λα 

πξνθαιέζσ κεζνδνινγηθά θαη λα δσ αλ, απηά πνπ ζα δσγξάθηδαλ, ζα 

αληαπνθξίλνληαλ ζηε πξαγκαηηθφηεηα, αλ ζα αλαπαξηζηνχζαλ, δειαδή, ηελ παηδηθή 

θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηελ νπνία έβιεπα εγψ. Δδψ ππνζέησ φηη έζεζα ζε 

ιεηηνπξγία ην δηθφ κνπ εγεκνληθφ / επηζηεκνληθφ ιφγν, πηζηεχνληαο φηη ζα κνπ έδηλε 

ηε δπλαηφηεηα γηα πεξαηηέξσ αλάιπζε θαη θαηαλφεζε ησλ παηδηθψλ αληηιήςεσλ.  

‟ έλα ζρέδην ινηπφλ πνπ είρε ζέκα ηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο, ηα 

θνξίηζηα δσγξάθηδαλ άιινηε κφλν ην ζπίηη, άιινηε κφλν ην ζρνιείν, θη ειάρηζηεο 

θνξέο θαη ηα δχν καδί θη έιεγαλ φηη θάζε κέξα πεγαίλνπλ απφ ην ζπίηη ζην ζρνιείν θη 

αληηζηξφθσο. Μνπ θάλεθε πεξίεξγν ην γεγνλφο φηη ην κελ ζρέδηφ ηνπο ήηαλ ειιηπέο, 

δειαδή πεξηειάκβαλε κφλν ην έλα θηίξην (ζπίηη ή ζρνιείν), ν „ιφγνο‟ ηνπο γηα ηελ 

πξάμε, δειαδή ηελ πνξεία απφ ην έλα κέξνο ζην άιιν, νινθιεξσκέλνο.   
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Πνιιέο θνξέο απηά πνπ έιεγαλ φηη θάλνπλ δελ είραλ θακία ζρέζε κ‟ απηά πνπ 

δσγξάθηδαλ. Σν ηρλνγξάθεκα δελ ζπκβάδηδε κε ην ιφγν. Άιινηε κάιηζηα έιεγαλ 

πεξηζζφηεξα απ‟ απηά πνπ είραλ ζρεδηάζεη. 

Σν γεγνλφο θαίλεηαη λα έδεηρλε φηη ε θεηδσιή απφ δξαζηεξηφηεηεο 

θαζεκεξηλφηεηα δελ κπνξνχζε λ‟ απνηππσζεί σο ηέηνηα ζην ραξηί. Ζ εηθφλα / 

απνηχπσζε δελ ζπκβάδηδε  απφιπηα κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

Αμηνζεκείσην ήηαλ ην γεγνλφο φηη, φηαλ θάπνηα θνξίηζηα ζέιεζαλ λα 

ηνπνζεηήζνπλ ζπίηη θαη ζρνιείν ζηελ ίδηα ζειίδα, έθηηαρλαλ ην ζπίηη ηνπο ζε ζρήκα 

ηέληαο  (παξαδνζηαθφ Βεδνπίληθν) θαη ην ζρνιείν έλα ζπίηη θαλνληθφ. 
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Μ‟ απηφλ ηνλ ηξφπν δηαρψξηδαλ ηνπο δχν θφζκνπο – ην ζρνιείν θαη ην ζπίηη -  

αθνχ, φπσο αλέθεξα θαη παξαπάλσ, ην ζρνιείν, εηδηθά γηα ηα θνξίηζηα, ήηαλ θάηη έμσ 

απ‟ ηνλ θφζκν ηνπο - κέζα κελ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα, αιιά έμσ απφ ηελ ζηελή 

ελδννηθνγελεηαθή πξαγκαηηθφηεηα θαη, θαηά ζπλέπεηα, έμσ απφ ηηο θπξίαξρεο 

πνιηηηζκηθέο παξαδνρέο. Άξα θη έμσ απφ ηηο αλαπαξαζηάζεηο. Εσγξάθηδαλ κελ ην 

ζρνιείν θη αλέθεξαλ βεβαίσο φηη πεγαίλνπλ θαη κειεηνχλ, αιιά ζην ζρέδην ηνπο 

έδηλαλ πεξηζζφηεξε ζεκαζία ζην λα απεηθνλίζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ γίλνληαη 

κέζα ζην ζπίηη. Ο έκθπινο εαπηφο ήηαλ ηαπηηζκέλνο πεξηζζφηεξν κε ην ηδησηηθφ θαη 

ηελ ηδενινγία ηεο νηθνγέλεηαο. Σν ζρνιείν ππήξρε, αιιά ε αμία πνπ ηνπ δηδφηαλ ήηαλ 

ηφζν κηθξή φζν ρξεηαδφηαλ γηα ηε δσή ηνπο, δηφηη απηά πνπ πξνζέθεξε δελ ήηαλ 

ηδηαίηεξα αλαγθαία, αθνχ ν πνιηηηζκφο ηνπο δελ απαηηνχζε θαη πνιιά απ‟ ηηο γπλαίθεο 

πέξαλ απ‟ ην λα γίλνπλ θαιέο ζχδπγνη θαη κεηέξεο. 
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«Γηαηί δσγξάθηζεο ηέληα ην ζπίηη θαη ηεηξάγσλν ην ζρνιείν; Καη ηα δχν ίδηα 

δελ είλαη;» ξψηεζα ηελ F. ε νπνία πήγαηλε 6
ε
 δεκνηηθνχ αιιά βαξηφηαλ ιηγάθη ην 

ζρνιείν. «Δγψ ζέισ λα θάλσ πνιιά παηδηά, λα ηα ηαΐδσ θαη λα καγεηξεχσ σξαία 

θαγεηά, ην ζρνιείν δελ κνπ αξέζεη» κνπ απάληεζε. Κάπνηα άιιε ζηελ ίδηα κνπ 

εξψηεζε απάληεζε σο εμήο: «Γελ είλαη ην ίδην, ην ζρνιείν είλαη ζρνιείν θαη ην ζπίηη 

είλαη ζπίηη, εδψ νη κακάδεο θαη νη γηαγηάδεο καο δελ πήγαλ θαζφινπ ζρνιείν γηαηί δελ 
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ην ρξεηάδνληαλ» ελψ ε L. είπε φηη ζα ήζειε λα ζπνπδάζεη λα πάεη θαη παλεπηζηήκην 

αιιά, αθνχ έπξεπε λα κείλεη εθεί θαη λα παληξεπηεί, ην ζρνιείν δελ είρε θαη πνιιή 

ζεκαζία. 

ην ζρέδην, ινηπφλ, ηα θνξίηζηα παξ‟ φιν πνπ ε κηζή ηνπο κέξα πεξλνχζε ζην 

ζρνιείν, ηφληδαλ πεξηζζφηεξν κέζα ζε θνπηάθηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ έθαλαλ κέζα 

ζην ζπίηη. Σαμηλνκνχζαλ θαηά ζεηξά ηηο δηαδηθαζίεο. Γηα παξάδεηγκα, δσγξάθηδαλ φηη 

θνηκνχληαη, ζηε ζπλέρεηα φηη πιέλνληαη θαη ληχλνληαη, θαη κεηά ηελ πνξεία πξνο ην 

ζρνιείν.  
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  Ζ αλαθνξά ζην ζρνιείν κέζα απ‟ ην ζρέδην γηλφηαλ κφλν κε ην λα 

δσγξαθίδνπλ παηδηά πνπ θάζνληαη ζηα ζξαλία. 
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Κακία εηθνληθή αλαθνξά ζε δάζθαιν πνπ είλαη κηα πξαγκαηηθφηεηα. Όηαλ 

ξψηεζα ζε θάπνηα, γηαηί δελ βάδνπλ ηνλ δάζθαιν ή ηελ δαζθάια, κνπ απάληεζαλ: 

«Απηή είλαη απφ άιιν ρσξηφ, γηαηί λα ηελ βάισ ζηε δσγξαθηθή κνπ;», «Γελ είλαη απφ 

καο», ή «Απηφο δελ είλαη βεδνπίλνο», «Απηφο εκάο δελ καο μέξεη θαη δελ κπνξεί λα 

καο θαηαιάβεη». Έηζη θαηλφηαλ φηη θαη ε δαζθάια ή ν δάζθαινο δελ έπαηδε 

ζεκαληηθφ ξφιν έσο θαζφινπ ζηελ δσή ησλ παηδηψλ φπσο ζπκβαίλεη ζηηο Δπξσπατθέο 

θνηλσλίεο, φπνπ ην παηδί κε ην ζρνιείν απνθηά θαη κηα δεχηεξε ζρέζε παξάιιεια κε 

ηνλ παηέξα θαη ηελ κεηέξα, απηή κε ηνλ δάζθαιν.  

Σα αγφξηα ίζσο λα ήηαλ ιίγν πην αλεθηηθά θαη θνληά ζην δάζθαιν, γηαηί ήηαλ 

αμησκαηηθφο. Σα πεξηζζφηεξα, φπσο αλέθεξα θαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, είραλ 

κηα ζρέζε κε ην ζηξαηφ θαη ηελ αζηπλνκία ιφγσ παηέξσλ, ζείσλ, μαδέιθσλ θ.ν.θ. Σν 

ζηξαηησηηθφ ινηπφλ status πνπ εμέπεκπε ζαλ πνκπφο ε ζηνιή θηλεηνπνηνχζε ιίγν 

ζπλαηζζεκαηηθά ηα αγφξηα αιιά θαη πάιη ζε πεξηπηψζεηο δηαπιεθηηζκψλ θαη ζνβαξψλ 

δηελέμεσλ κεηαμχ ησλ παηδηψλ «απηνί νη αμησκαηηθνί δελ ήηαλ νη θαηάιιεινη γηα λα 

δψζνπλ ηελ νπζηαζηηθή ιχζε»,  γηαηί θαηά ηα ιεγφκελα ησλ παηδηψλ δελ κπνξνχζαλ 

λα ηνπο θαηαιάβνπλ. Πψο ήηαλ δπλαηφλ έλαο αμησκαηηθφο απφ ηελ Βφξεηα Ηνξδαλία 

λα θαηαιάβεη ηνπο βεδνπίλνπο; Ή πψο ήηαλ δπλαηφλ έλαο αμησκαηηθφο, πνπ δελ είρε 

βξεζεί πνηέ ζηελ έξεκν θαη πέξαζε ηελ θαξηέξα ηνπ ζ‟ έλα γξαθείν, λα θαηαιάβεη 

ηνπο αλζξψπνπο ηεο εξήκνπ; θ.ν.θ. Απηέο ήηαλ νη αληηιήςεηο θαη νη απφςεηο ησλ 
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αλδξψλ πνπ κνπ έιεγαλ ζπλέρεηα, φηαλ άλνηγα θη εγψ ην ζέκα ηεο εθπαίδεπζεο. 

έβνληαλ ηε ζηνιή, ην ζηξαηφ θαη φ,ηη άιιν αληηπξνζψπεπε ζε ζρέζε κε ην θξάηνο, 

αιιά απηνί νη αμησκαηηθφ, δελ ήηαλ ζε ζέζε λα θαηαιάβνπλ ηνπο βεδνπίλνπο, ήηαλ 

μέλνη, ήηαλ ν „Άιινο‟. 

Θα κπνξνχζαλ ζχκθσλα κε ηε δηθή κνπ ππφζεζε, ηα θνξίηζηα λα ζρεδηάζνπλ 

έλα ζπίηη φπσο απηφ ηνπ ειεπζέξνπ ζρεδίνπ, δειαδή ζπίηη κε νμχθνξθε ζηέγε, θήπν, 

ινπινχδηα θ.ιπ. θαη λα ηνπνζεηήζνπλ κέζα ζ‟ απηφ ην πιαίζην ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

ζπηηηνχ. Αληί γη‟ απηφ, φκσο, δσγξάθηδαλ θνπηάθηα γηα λα εθθξάζνπλ ην ζπίηη. 

Πηζαλφλ κε θάπνηνλ ηξφπν έπξεπε λα δηαρσξίζνπλ ην ζπίηη απ‟ ην ζρνιείν – ηα νπνία 

έρνπλ ηελ ίδηα αξρηηεθηνληθή - θη επεηδή, φηαλ ζρεδίαδαλ ηελ ηέληα, λα ηνπο ήηαλ 

δχζθνιν λα ηνπνζεηήζνπλ κέζα ηηο δξαζηεξηφηεηεο μερσξηζηά, φπσο π.ρ. ηνπ χπλνπ, 

ηνπ ληπζίκαηνο, ηνπ θαγεηνχ, ηελ ηειεφξαζε θ.ιπ., θαίλεηαη φηη δηεπθνιχλνληαλ κε 

ην λα επηιέγνπλ ηα θνπηάθηα γηα λα αλαθεξζνχλ μερσξηζηά ζηελ θάζε κηα 

δξαζηεξηφηεηα. 

Σα ζρέδηα έδεηρλαλ φηη ζηελ αλαθνξά ζηελ θαζεκεξηλφηεηα, φηαλ ήηαλ 

απαξαίηεην λα κπνπλ ζ‟ έλα ζρεδηάγξακκα-ραξηί ηαπηφρξνλα ην ζρνιείν θαη ην ζπίηη, 

ηα θνξίηζηα άιιαδαλ ηξφπν αλαπαξάζηαζεο. Απφ κηα θαληαζηαθή, εηδπιιηαθή, 

αηζζεηηθή θαη κε ιεπηνκέξεηεο ηρλνγξάθεζε απνηχπσζεο ηνπ ζπηηηνχ φπσο ζην 

ειεχζεξν ζρέδην, πεξλνχζαλ ζε κηα ζηεγλή θαη απιή παξνπζίαζε, κε θνπηάθηα.  

Πεξλνχζαλ, δειαδή, απ‟ ηε θαληαζία ζηελ ηκεκαηηθή πξαγκαηηθφηεηα. 
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Πνιιά θνξίηζηα  παξνπζίαδαλ κηα ηέληα σο ζπίηη απ‟ ηε κηα θη έλα θηίξην γηα 

ζρνιείν απ‟ ηελ άιιε ρσξίο ιεπηνκέξεηεο κέζα, δειαδή ρσξίο ε δσγξαθηθή ηνπο λα 

αλαπαξηζηά δξαζηεξηφηεηεο. 

              

Απηά ηα παηδηά εμεγνχζαλ ηη θάλνπλ θαζεκεξηλά πξηλ θαη κεηά ην ζρνιείν κε 

ιεπηνκέξεηα ζην ιφγν, αιιά κε έιιεηςε ζην ζρέδην. Ήηαλ πξνθαλψο πξαθηηθά 

δχζθνιν λα ηνπνζεηήζνπλ θάησ απφ κηα ηέληα φιεο ηηο πξηλ θαη κεηά ην ζρνιείν 
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δξαζηεξηφηεηεο πνπ ιάκβαλαλ ρψξα κέζα ζην ζπίηη. Κη επεηδή δελ κπνξνχζαλ 

πηζαλφηαηα ηα θνξίηζηα λα θαληαζηνχλ πψο απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο επηηεινχληαλ αλ 

έκελαλ κφληκα ζε ηέληεο φπσο παιαηφηεξα, επέιεγαλ κφλν ην ιφγν-επεμήγεζε γηα λ‟ 

αλαθεξζνχλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο θαη λα παξνπζηάζνπλ απηά πνπ θάλνπλ. Με 

ηνλ ηξφπν απηφ θαίλεηαη φηη „ειίζζνληαλ‟ θαη απέθεπγαλ λα παξνπζηάζνπλ θάηη πνπ 

δελ γλψξηδαλ.  

ηελ πξνζπάζεηα, ινηπφλ, απνηχπσζεο ζπηηηνχ θαη ζρνιείνπ ηαπηφρξνλα πάλσ 

ζην ραξηί, γηα ην κελ ζπίηη ππεξίζρπαλ νη πνιηηηζκηθέο νξίδνπζεο, δειαδή ε 

βεδνπίληθε ηέληα, γηα ην δε ζρνιείν ν αξρηηεθηνληθφο ραξαθηήξαο ηνπ κνληεξληζκνχ. 

Όηαλ φκσο αλαγθάδνληαλ λα αλαπαξαζηήζνπλ θαζεκεξηλέο πξαθηηθέο-

δξαζηεξηφηεηεο πνπ γίλνληαλ κέζα ζην ζπίηη, ην ζπίηη θαηαθεξκαηηδφηαλ ζε θνπηάθηα. 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ην παηρλίδη, ε δξαζηεξηφηεηα δειαδή ηνπ παηρληδηνχ, 

ηνπνζεηνχληαλ κέζα ή δίπια ζην ζρέδην πνπ αλαπαξηζηνχζε ην ζρνιείν. 

                                          

Απηφ απνηεινχζε κηα πξαγκαηηθή δηαπίζησζε. Σα θνξίηζηα έπαηδαλ κέζα ζην 

ρψξν ηνπ ζρνιείνπ θη νπδέπνηε έμσ απφ απηφ. Έρεη φκσο ελδηαθέξνλ λα αλαθέξσ εδψ 

μαλά ην γεγνλφο φηη, φηαλ ξσηνχζα ηα θνξίηζηα αλ παίδνπλ κε κπάια (πξάγκα πνπ 

ζπλέβαηλε θαζεκεξηλά ζην ζρνιείν), απηά, κηιψληαο κε φξνπο θνπιηνχξαο, 
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αξλνχληαλ ιέγνληαο φηη δελ παίδνπλ. Καη εδψ, ζηε δσγξαθηθή ηνπο έβαδαλ ην παηρλίδη 

- πνπ δελ έπαηδαλ έμσ - θνληά ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, θαη ππνζέησ φηη ήηαλ ε απιή 

ηνπ ζρνιείνπ.  

Ήηαλ πεξίεξγν φηαλ θάπνηα θνξίηζηα ηε ζηηγκή πνπ κνπ εμεγνχζαλ ηε 

δσγξαθηθή ηνπο, αλαθέξνληαλ ζε αλχπαξθηεο επηζθέςεηο. «Να! Πεγαίλσ θάζε κέξα 

επίζθεςε ζηε ζεία κνπ θαη θάζνκαη θαη πίλσ ηζάη» ή « Μεηά ην ζρνιείν πεγαίλσ ζηε 

γηαγηά κνπ θη έξρνληαη θαη νη θίιεο κνπ θαη παίδνπκε». 

Σν πνζνζηφ ησλ θνξηηζηψλ πνπ αλαθέξνληαλ ζε επηζθέςεηο πνπ θάλνπλ ζε 

ζείεο, ζείνπο, γηαγηάδεο θαη άιια ζπγγεληθά πξφζσπα ήηαλ κηθξφ. Δπίζεο εθθξάζεηο 

φπσο «Πάσ super market», «Πάσ ζε πάξηη θίισλ» ή «Δπηζθέπηνκαη ηελ θίιε κνπ» 

ήηαλ δξαζηεξηφηεηεο αλχπαξθηεο, πνπ φκσο ήζειαλ λα κνπ ηηο παξνπζηάδνπλ κέζα 

ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. 

Πάιη ππήξρε ρξψκα, αλ θαη φρη ηφζν έληνλν φπσο ζην ειεχζεξφ ηνπο ζρέδην. 

Σα ζρέδηα ησλ θνξηηζηψλ έδεηρλαλ φηη ν θφζκνο ηνπ πξαγκαηηθνχ θαη ηνπ 

θαληαζηηθνχ πεξηπιέθνληαλ.  

Γηα η‟ αγφξηα ηα πξάγκαηα ήηαλ θάπσο δηαθνξεηηθά. 

Σα ζρέδηα ηνπο δελ είραλ ηφζε ιεπηνκέξεηα, παξ ‟φιν πνπ μεθηλνχζαλ θαη 

απηά ηελ επεμήγεζε κε ην μχπλεκα, ληχζηκν θαη ηελ πνξεία πξνο ην ζρνιείν. Θα 

κπνξνχζα λα πσ φηη ηνπο ήηαλ αδηάθνξν λα δσγξαθίζνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα. Σν 

ζπίηη θαη ην ζρνιείν ζρεδφλ ήηαλ αλχπαξθηα εθηφο απφ θάπνηεο κεκνλσκέλεο 

πεξηπηψζεηο. Σν εηθνληθφ πεξηερφκελν αλαθεξφηαλ ζε ζεκεία θίλεζεο, ζε θακήιεο 

θαη απηνθίλεηα. Οη θακήιεο θάιππηαλ κεγάιε επηθάλεηα ηνπ ραξηηνχ. Καηά ηνλ ίδην 

ηξφπν θαη ζην ιφγν ηνπο θπξηαξρνχζε φηη μελαγνχλ ηνπο ηνπξίζηεο κε ηηο θακήιεο θαη 

φηη βνεζνχλ ηνλ παηέξα ηνπο ζηηο δνπιεηέο. Γεληθψο ζηε δσγξαθηθή ηνπο ππήξρε 
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θησρφ πεξηερφκελν πνπ ζνπ έδηλε ηελ εληχπσζε φηη ην „απηνλφεην‟ δελ ρξεηαδφηαλ 

επεμήγεζε. 
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«Απηά κφλν θάλεηο φιε κέξα;» ξψηεζα ηνλ Z. γηαηί απ‟ ην πξσηλφ μχπλεκα 

πήγε θαηεπζείαλ ζηελ έξεκν φηαλ επεμεγνχζε ην ζρέδηφ ηνπ. «ην ζπίηη κέζα, ζην 

ζρνιείν δελ θάλεηο ηίπνηα;» ζπλέρηζα θαη κνπ απάληεζε: «Κάλσ, αιιά ηελ έξεκν 

αγαπψ, ην ζρνιείν ην βαξηέκαη». «Βαξέζεθεο λα δσγξαθίζεηο φηη μππλάο ληχλεζαη, 

παο ζρνιείν, παίδεηο θ.ιπ.;» ζπλέρηζα γηα λα πξνθαιέζσ ζπδήηεζε. «Όρη, αιιά γηαηί 

λα ηα δσγξαθίζσ αθνχ κεηά ην ζρνιείν κεξηθέο θνξέο πάσ γηα πνδφζθαηξν θαη 
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κεξηθέο θνξέο κε ηνπξίζηεο κε ηελ θακήια» κνπ απάληεζε. Πνιιά αγφξηα κνπ έδηλαλ 

ζρεδφλ παξφκνηεο απαληήζεηο, πξάγκα πνπ έδεηρλε φηη ε απιή θαζεκεξηλφηεηα γη‟ 

απηά δελ ήηαλ νη δξαζηεξηφηεηεο κέζα ζην ζπίηη, αιιά έμσ απ‟ απηφ, αιιά νχηε θαη 

κέζα ζην ζρνιείν. εκαληηθφ γηα ηα αγφξηα ήηαλ νη δξαζηεξηφηεηεο σο επί ην 

πιείζηνλ ηεο εξήκνπ, απηέο πνπ είραλ λα θάλνπλ κε ηνλ ηνπξηζκφ. Ήηαλ ην ίδην 

ζπλαίζζεκα πνπ δηαθαηείρε ηνπο άλδξεο Zalabieh: ην ζπίηη ηνπο έπληγε, θαη κφλν εθεί 

έμσ, ζηελ έξεκν, αηζζάλνληαλ σξαία, κφλν απηφ ήηαλ άμην ιφγνπ. 

Πνιιά αγφξηα δσγξάθηδαλ ην ηδακί θη αλέθεξαλ φηη ηελ Παξαζθεπή 

πεγαίλνπλ γηα πξνζεπρή, θάηη πνπ ήηαλ αιήζεηα θαηά ην ήκηζπ, δηφηη ιίγα παηδηά 

πήγαηλαλ καδί κε ηνλ παηέξα ηνπο γηα πξνζεπρή θάζε εβδνκάδα. Οη Zalabieh δελ ήηαλ 

θαη ηφζν ηεο πξνζεπρήο. Μηθξφ πνζνζηφ αλδξψλ απ‟ ην ρσξηφ πήγαηλε ζην ηδακί.  

ε αξθεηά ηρλνγξαθήκαηα η‟ αγφξηα αλαπαξηζηνχζαλ φηη έπαηδαλ θαη ην 

ζρέδην θάιππηε κεγάιε επηθάλεηα ραξηηνχ. Σνπνζεηνχζαλ ηα παηδηά πνπ παίδνπλ 

γεληθά ζηνλ ειεχζεξν ρψξν ηεο ζειίδαο. 

                                              

Γελ ρξεηάδνληαλ λα δσγξαθίζνπλ ην ζρνιείν φπσο ηα θνξίηζηα γηα λα 

δειψζνπλ εηθνληθά φηη παίδνπλ θη εθεί. Έηζη θη αιιηψο απηά είραλ ηελ ειεπζεξία λα 
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παίμνπλ φπνηε ζέινπλ θη φπνπ ζέινπλ, ζην ζρνιείν ή ζηνλ θνληηλφ ρψξν γχξσ απφ ην 

ζρνιείν, έμσ απ‟ ηα ζπίηηα, ζην ρσξηφ. Κη αθνχ ην ζρνιείν δελ ήηαλ θαη ηφζν 

ζεκαληηθφ γηα απηνχο, δελ ην ρξεηάδνληαλ νχηε θαη ζην ζρέδηφ ηνπο. Αληηζέησο, γηα ηα 

θνξίηζηα ην ζρνιείν, λαη κελ δελ ήηαλ ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ δσή ηνπο, ήηαλ 

φκσο έλαο ρψξνο πνπ έδηδε θάπνηα ειεπζεξία λα θάλνπλ πξάγκαηα πνπ δελ 

κπνξνχζαλ λα θάλνπλ αιινχ. 

Δίλαη άμην πξνζνρήο ην γεγνλφο φηη η‟ αγφξηα δελ δσγξάθηδαλ ηα γχξσ βνπλά 

ή ηελ έξεκν ζηελ πξνζπάζεηα λ‟ απνηππψζνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. Αθφκε δελ 

ηελ είραλ γλσξίζεη θαιά. Γελ είρε γίλεη θαζεκεξηλφ βίσκα ε έμνδνο απ‟ ην ρσξηφ γηα 

ηελ έξεκν. Ζ επαθή ηνπο πεξηνξηδφηαλ ζε θνληηλέο δηαδξνκέο γηα ηνπο ηνπξίζηεο κε 

ηηο θακήιεο. «Γηαηί δελ δσγξάθηζεο ηα βνπλά ηνπ Wadi Rum ή ηελ έξεκν, αθνχ παο 

κε ηνπο ηνπξίζηεο;» ξψηεζα ηνλ Μ. ν νπνίνο ήηαλ 4
ε
 ηάμε. «Γηαηί αθφκε μέξσ κφλν 

λα πεγαίλσ θνληά κέρξη ην Nabatean temple, απηφ θάλσ θάζε κέξα» (δελ ην έθαλε 

θάζε κέξα, αιιά έηζη έιεγαλ ηα αγφξηα ππνζέησ φρη κε θάπνηα ζθνπηκφηεηα, αιιά γηα 

λα γίλεηαη πην απιή ε ζπδήηεζε καο). ηελ ίδηα εξψηεζε ν D. κνπ είπε: «Δγψ δελ έρσ 

πάξεη αθφκε ην ηδηπ ζηελ έξεκν, δελ κνπ ην δίλεη ν παηέξαο κνπ, αιιά κφλν ιίγν 

κέζα ζην ρσξηφ. Μεηά απφ δχν ρξφληα κνπ είπε φηη ζα ην πάξσ λα πάσ ζην 

Khazali
89

». 

Φαίλεηαη ινηπφλ φηη ηα αγφξηα πεξλνχζαλ επηπφιαηα ηελ πξαγκαηηθή 

θαζεκεξηλφηεηα θαη πξνζδνθνχζαλ κε αλππνκνλεζία ην κέιινλ. ρεδίαδαλ απηά πνπ 

θάλνπλ θάζε κέξα κε θησρφ εηθνληθφ πεξηερφκελν, ελψ ην ειεχζεξν ζρέδηφ ηνπο ήηαλ 

γεκάην κε δξαζηεξηφηεηεο ησλ ελειίθσλ. Μ‟ απηφλ ηνλ ηξφπν έδεηρλαλ ζαλ λα κηινχλ 

ζην ζρέδηφ ηνπο απφ κηα ζέζε αλακνλήο θαη πξνζδνθίαο γηα λα θαηαθηήζνπλ απφιπηα 

ηνλ ξφιν ηνπ άλδξα.  

                                                 
89

 Σνπνζεζία κε έλα κηθξφ θαξάγγη κε βξαρνγξαθίεο ζηελ έξεκν ζε θνληηλή απφζηαζε απφ ην ρσξηφ 
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Έηζη ζην „ειεχζεξν ζρέδην‟ ηα αγφξηα θαίλνληαλ λα πξνζδνθνχλ ηνλ 

κειινληηθφ ηνπο ξφιν θαη ην ζρέδην πνπ αλαπαξηζηνχζε „ηηο θαζεκεξηλέο ηνπο 

αζρνιίεο‟ έδεηρλε ηηο πξαθηηθέο εθείλεο πνπ ζα νδεγνχζαλ αξγφηεξα ζηελ πνξεία ηεο 

νινθιήξσζεο ηνπο ζαλ άλδξεο, θαη ηδηαίηεξα ζαλ βεδνπίλνη ηνπ Wadi Rum. 

Θα κπνξνχζα λα πσ φηη ην πξψην κνπ έδσζε ηελ εληχπσζε ελφο 

ηρλνγξαθήκαηνο πνπ αλαπαξηζηνχζε ην κέιινλ, ελψ ην δεχηεξν ην παξφλ. Έηζη, γηα η‟ 

αγφξηα ην θαληαζηαθφ ήηαλ ην πξαγκαηηθφ κέιινλ, ελψ γηα ηα θνξίηζηα ην 

θαληαζηαθφ ήηαλ έλαο άιινο θφζκνο πνπ δελ είρε ζρέζε κε ηελ δηθή ηνπο 

πξαγκαηηθφηεηα. 

Με ηηο δσγξαθηθέο απηέο ησλ παηδηψλ άξρηζα λα δηαπηζηψλσ φηη ήηαλ ν 

θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα θαηαιάβσ πψο ζθέθηνληαλ ηα παηδηά ησλ Zalabieh, ηηο 

επηζπκίεο ηνπο, ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπο, ηηο πνιηηηζκηθέο αληαλαθιάζεηο, ηηο 

βησκαηηθέο ηνπο εκπεηξίεο θαη γεληθά ηνλ πνιηηηζκηθά νξηνζεηεκέλν ηξφπν ζθέςεο 

ηνπο. Σηο επηινγέο ησλ θχισλ θαη ηηο δηαθνξνπνηήζεηο ηνπο. Κη απηφ γηλφηαλ 

ελδηαθέξνλ, γηαηί νη ζπλζήθεο ηεο επηηφπηαο έξεπλαο δελ ήηαλ πξφζθνξεο γηα λα 

ζπλαλαζηξέθνκαη κε ηφζα παηδηά θαη λα ζπδεηάσ καδί ηνπο. Έηζη, ε δσγξαθηθή ζηελ 

πνξεία θάλεθε λα είλαη γηα κέλα, θαη φρη κφλν, έλαο ηξφπνο επηθνηλσλίαο κε ηα παηδηά, 

αιιά θη έλα παξάζπξν θαηαλφεζεο. 

Γελ ήηαλ βέβαηα νη ζπλζήθεο ζπλαλαζηξνθήο φκνηεο κε εθείλεο ησλ ελειίθσλ, 

αιι‟ ελ πάζε πεξηπηψζεη δελ ζα είρα θη απνδνηηθφηεξε επαθή ππφ θαλνληθέο 

ζπλζήθεο. Αθελφο γηαηί ηα παηδηά πεξηθέξνληαλ ειάρηζηα ζην ρσξηφ, αθεηέξνπ γηαηί 

αθφκε θαη λα ζπλαληνχζα παηδηά ζηηο νηθνγελεηαθέο ζπλαζξνίζεηο, ζα ήηαλ ιίγεο νη 

πεξηπηψζεηο, θαη νη πεξηζηάζεηο δελ ζα ήηαλ θαηάιιειεο γηα λα αλαπηχμσ ζπδεηήζεηο. 

Απ‟ ηελ άιιε ππνζέησ φηη ε επσλπκία „ληνθηφξα‟, πνπ κνπ είραλ πξνζάςεη νη άλδξεο 

ηνπ ρσξηνχ, κε ηνπνζεηνχζε ηε δεδνκέλε ζηηγκή κε ηα παηδηά ζην ζρνιείν ζε κηα ζέζε 
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θάπσο πην πάλσ απφ θάπνηα πνπ έκελε απιά ζην ρσξηφ γηα λα γξάςεη έλα βηβιίν, κηα 

ζέζε δειαδή ηεξαξρηθή. Έηζη θάπνηα παηδηά, φρη φια βέβαηα, αηζζάλνληαλ φηη θάλνπλ 

θάηη ζεκαληηθφ φηαλ δσγξάθηδαλ γηα κέλα. Ζ „αμία‟ πνπ κνπ είραλ δψζεη, έζησ 

ηππηθά, νη άλδξεο, είρε αληίθηππν θαη ζηε ζρέζε κνπ κε ηα παηδηά εηδηθφηεξα κε ηα 

αγφξηα. 

Πξνζπάζεζα λα εθκεηαιιεπηψ ηηο ζπλζήθεο ζην έπαθξν θαη ζπλέρηζα λα 

επηλνψ ζεκαηηθέο γηα λα ζπιιέμσ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα ηρλνγξαθήκαηα. 

θέθηεθα, ινηπφλ, φηη αθνχ ν γάκνο ήηαλ ζηαζκφο ζηε δσή ησλ Zalabieh, εηδηθφηεξα 

ησλ γπλαηθψλ, ε  βαξχηεηα πνπ έδηλαλ ηα δχν θχια ήηαλ δηαθνξεηηθή θαη ε γακήιηα 

ηειεηή ζηηγκή ζπκπεξηθνξψλ θαη έθθξαζεο πνιηηηζκηθψλ παξαδνρψλ, λα δεηήζσ απφ 

ηα παηδηά λα δσγξαθίζνπλ έλαλ γάκν ή κηα ηειεηή ηνπ γάκνπ. Αληαπνθξίζεθαλ κε 

ραξά γηαηί ήηαλ θάηη πνπ κπνξνχζαλ λα απνδψζνπλ εχθνια ηρλνγξαθηθά.  

Ζ γακήιηα ηειεηή ήηαλ έλα γεγνλφο πνπ έδηλε ζηα παηδηά, αγφξηα θαη θνξίηζηα, 

επθαηξία γηα παηρλίδη θαη ζπλαλαζηξνθέο θη έμνδν απφ ηελ „αληαξή‟ (γηα κέλα) 

αηκφζθαηξα ηνπ ρσξηνχ. Ήηαλ κηα ζηηγκή πνπ παξεπξηζθφηαλ φιν ην ρσξηφ καδί, ε 

ζηηγκή πνπ νη γπλαίθεο είραλ ηελ επθαηξία λα εκθαληζηνχλ δεκφζηα θαη λα 

ζπλαληεζνχλ κε ηηο ππφινηπεο γεηηφληζζεο, ηηο πην καθξηλέο απ‟ ην δηθφ ηνπο ζπίηη, γηα 

λα θνπβεληηάζνπλ. Σα παηδηά, εηδηθά ηα θνξίηζηα, έξρνληαλ ζε επαθή ηφζν κε ην θχιν 

ηνπο φζν θαη κε ην άιιν θχιν θαη ήηαλ κηα επθαηξία λα παίμνπλ φια καδί δεκφζηα. 

Έηζη, ινηπφλ, ν γάκνο σο ηρλνγξαθηθή ζεκαηηθή ζα κνπ έδηλε αξθεηέο 

πιεξνθνξίεο γηα ην πψο ηα παηδηά πξνζιακβάλνπλ, ελλνηνινγνχλ θαη αλαπαξηζηνχλ 

ηνλ γάκν θαη ηηο πηζαλέο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ θχισλ. πκπησκαηηθά είρε 

πξνεγεζεί κηα γακήιηα ηειεηή ζην ρσξηφ θη εθεί άδξαμα ηελ επθαηξία, κηαο θαη 

κπνξνχζα λα ζπλαληήζσ αξθεηά παηδηά, λα παίμσ ιίγν καδί ηνπο θαη λα πξνεηνηκάζσ 

ην έδαθνο γηα ηελ επφκελε θνξά πνπ ζα πήγαηλα ζρνιείν.  
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Καζφκνπλ κε κηα νκάδα γπλαηθψλ θαη ζπδεηνχζακε. Μάιινλ ελδηαθέξνληαλ 

λα κάζνπλ πψο είλαη νη ηειεηέο ηνπ γάκνπ θαη πνηα ήηαλ ε ειηθία πνπ παληξεχνληαλ 

ηα θνξίηζηα ζηελ Διιάδα. Πάληα είραλ έλαλ αληίινγν ζ‟ απηά πνπ ηνπο έιεγα γηα ηελ 

ηειεηνπξγία ηνπ γάκνπ θαη ην γάκν γεληθφηεξα ζαλ ζεζκφ: «Γελ είλαη ζσζηφ νη 

άλδξεο λα είλαη κε ηηο γπλαίθεο καδί ζηελ ηειεηή ηνπ γάκνπ, ζην ίδην κέξνο», «Πψο 

επηζθέπηεζηε ηε λχθε φηαλ δελ κπνξείηε λα πάηε ζην ζπίηη ηεο;», «Ο γακπξφο δελ 

είλαη κε ηνπο θίινπο ηνπ;», «Καη ηξψηε φινη καδί;», «Μέλεη καθξηά ην δεπγάξη απφ 

ηνπο θαιεζκέλνπο;» «Καη κπνξεί λα πάξεη ε λχθε έλαλ μέλν;», «Φηηάρλεηε ηδηαίηεξν 

θαγεηφ;» ήηαλ θάπνηεο απφ ηηο δηάθνξεο εξσηήζεηο πνπ κνπ έθαλαλ. ε κεξηθέο δελ 

ήμεξα πψο λα απαληήζσ, γηαηί πίζηεπα φηη απηφ πηζαλφλ λα είρε αξλεηηθφ αληίθηππν 

ζηε δνπιεηά κνπ θαη εηδηθά ζηελ εηθφλα πνπ έβγαδα σο γπλαίθα, αθνχ ην φηη ήκνπλ 

Δπξσπαία κνπ είρε πξνζάςεη ήδε ηελ ηδηφηεηα ηεο αλεζηθφηεηαο. Έηζη, ζπλέρεηα 

βξηζθφκνπλ ζε κηα πξνζπάζεηα απνινγίαο, ειηγκνχ θαη δηαηήξεζεο ηζνξξνπηψλ. Ο 

γάκνο κνχ είρε δψζεη ηελ επθαηξία λα ζπλαλαζηξαθψ κε ηα παηδηά θαη λα δεηήζσ απφ 

απηά λα κνπ αλαπαξαζηήζνπλ απηή ηελ ηειεηή ηελ επφκελε θνξά πνπ ζα πήγαηλα 

ζρνιείν. Καη ηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα αληαπνθξίζεθαλ ζεηηθά δεδνκέλνπ φηη απηέο 

νη ζηηγκέο έζπαγαλ ηε κνλνηνλία ηνπ ρσξηνχ, έδηλαλ ζηα παηδηά επθαηξία γηα παηρλίδη 

θαη ζπλαλαζηξνθέο θαη γεληθά δεκηνπξγνχληαλ κηα θηλεηηθφηεηα πνπ πηζηεχσ φηη ηα 

άηνκα απηά ηελ ρξεηάδνληαλ. Έηζη κε ηελ επφκελε επίζθεςή κνπ ζην ζρνιείν, ηα 

παηδηά κνχ δσγξάθηζαλ ην „γάκν‟. 

Δδψ παξαηεξνχκε φηη ηα παηδηά σο θχια εθθξάδνληαλ δηαθνξεηηθά γηα ην 

γεγνλφο ηνπ γάκνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ αθελφο θαίλεηαη φηη αλαπαξήγαλ ηηο απφςεηο 

ησλ ελειίθσλ θη αθεηέξνπ ηνλ δηθφ ηνπο ηξφπν πξφζιεςεο ή ελλνηνιφγεζεο ησλ 

πνιηηηζκηθψλ παξαδνρψλ. 
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Σα πεξηζζφηεξα ηρλνγξαθήκαηα ησλ θνξηηζηψλ αλαπαξηζηνχζαλ ηε λχθε θαη 

ην γακπξφ σο θπξίαξρα ζρέδηα. Ήηαλ ζρέδηα κεγάια θαη κεξηθέο θνξέο ε λχθε ήηαλ 

αθφκα κεγαιχηεξε ζε κέγεζνο απφ ηνλ γακπξφ. 
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Σνπνζεηνχζαλ ηηο γπλαίθεο ζε μερσξηζηή ηέληα απ‟ ηνπο άλδξεο, φπσο 

αθξηβψο ζπλέβαηλε, κε ηε δηαθνξά φηη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ηα αλζξσπάθηα πνπ 

αληηπξνζψπεπαλ ηηο γπλαίθεο ήηαλ κεγαιχηεξα απ‟ απηά ησλ αλδξψλ, θη νπσζδήπνηε 

ε λχθε ήηαλ κεγαιχηεξε απ‟ φινπο, αθφκε θη απ‟ ην γακπξφ. 
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Έηζη, ην ζρέδην δνκνχληαλ γχξσ απ‟ ηε λχθε, ε νπνία κεξηθέο θνξέο είρε 

ρξψκα. Σν ηρλνγξάθεκα εκπινπηηδφηαλ κεξηθέο θνξέο κε ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο 

δηαζθέδαζεο, δειαδή ηε ζηηγκή πνπ ηξαγνπδνχλ νη γπλαίθεο. 

ε πνιιά ζρέδηα ππήξρε θαη ην ζπίηη ηεο λχθεο είηε σο „παξφλ‟ κε ηελ έλλνηα 

ηεο ππνδνρήο ησλ θαιεζκέλσλ: «Δδψ είλαη ην ζπίηη ηεο λχθεο πνπ πεγαίλνπκε θαη 

ζπδεηάκε θαη ηξαγνπδάκε», είηε σο „κέιινλ‟ κε ηελ έλλνηα φηη είλαη ην μεθίλεκα ηεο 

λέαο ηεο δσήο κε ηνλ άληξα ηεο: «Δδψ είλαη ην ζπίηη ηεο λχθεο πνπ ζα κείλεη κε ηνλ 

άλδξα ηεο θαη ζα θάλεη ηα παηδηά ηεο». Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ην ζπίηη 

ηνπνζεηνχληαλ θάπνπ θνληά ζηελ ηέληα ησλ γπλαηθψλ, φπσο ζπλέβαηλε θαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα  
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Κάπνηα θνξίηζηα ζρεδίαδαλ ηελ ηέληα ησλ αλδξψλ ζε κηθξφηεξν κέγεζνο θαη 

κεξηθέο θνξέο ζε θάπνηα άθξε ηεο ζειίδαο, γηαηί είραλ πεξηνξηζκέλν ρψξν, αθνχ 

είραλ δψζεη πξνηεξαηφηεηα ζηηο γπλαίθεο θαη εηδηθά ζηε λχθε. Οη άλδξεο 

ηνπνζεηνχληαλ γηαηί έπξεπε, γηαηί δελ ήηαλ εχθνιν λα ηνπο δηαγξάςνπλ ηειείσο. 

 

Αλ επέιεγαλ λα δσγξαθίζνπλ κφλν ην γακπξφ θαη ηε λχθε ή κφλν ηε λχθε, 

δελ αλαθέξνληαλ ηρλνγξαθηθά νχηε ζηνπο άλδξεο, αιιά αλ ζην ζρέδην ππήξραλ θαη 
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γπλαίθεο, ηφηε απαξαηηήησο έβαδαλ θαη ηνπο άλδξεο. Φαίλεηαη φηη ζηελ πξνζπάζεηά 

ηνπο λ‟ απνδψζνπλ ηελ ηδησηηθφηεηα ηνπ δεπγαξηνχ, δειαδή ζηελ αλαπαξάζηαζε 

κφλν ηνπ γακπξνχ θαη ηε λχθεο, δελ ρσξνχζαλ „άιινη-άλδξεο‟, ελψ ζηελ πξνζπάζεηα 

λα αλαπαξαζηήζνπλ φιε ηελ θνηλφηεηα ή ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ ηειεηή ηνπ γάκνπ 

θαη γεληθά φιε ηε δηαδηθαζία, δίπια ζηηο γπλαίθεο απαξαηηήησο έκπαηλαλ θη άιινη 

άλδξεο. 

Δπίζεο, πνιιέο θνξέο ηνπνζεηνχζαλ ην θαγεηφ κφλν κπξνζηά ζηνπο άλδξεο ή 

ζηελ ηέληα ηνπο, ζαλ λα ήηαλ πξνλφκην κφλν ησλ αλδξψλ, θη αλέθεξαλ φηη πξψηα 

ηξψγνπλ νη άλδξεο θαη κεηά νη γπλαίθεο. 

 

Πνηέ φκσο δελ ηνπνζεηνχζαλ κπξνζηά απφ ηηο γπλαίθεο ηαςηά κε θαγεηφ. Κη 

αο έξρνληαλ ηα ηαςηά αξγφηεξα κηζφ-άδεηα.  «Δδψ είλαη ηα ηαςηά κε ην mensaf
90

».  

«Γηαηί κφλν ζηνπο άλδξεο; Οη γπλαίθεο δελ ηξψλε;» ξψηεζα θαη κνπ απάληεζαλ: 

«Ναη, αιιά πξψηα ηξψλε νη άλδξεο». Σν γεγνλφο φηη έηξσγαλ θαη νη γπλαίθεο, 

αγλννχληαλ ηρλνγξαθηθά, γηαηί ην θαιχηεξν κέξνο ηνπ θαγεηνχ ήηαλ πξνλφκην ησλ 

                                                 
90

 Σνπηθφ θαγεηφ ησλ βεδνπίλσλ. 
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αλδξψλ θαη ηα απνκεηλάξηα ήηαλ ησλ γπλαηθψλ. Άξα ηρλνγξαθηθά δελ ζεσξνχληαλ 

θαγεηφ θαη θαηά ζπλέπεηα θαη άμην ιφγνπ θαη αλαθνξάο. 

Δξκελεχνληαο ην ηρλνγξάθεκά ηνπο ηα θνξίηζηα αλαθέξνληαη ζην γάκν ζαλ 

έλα γεγνλφο «σξαίν ζαλ ινπινχδη», θάηη πνπ δίλεη ρξψκα ζηελ δσή ηεο γπλαίθαο, γη‟ 

απηφ θαη ρξσκάηηδαλ ηε λχθε θαη ην γακπξφ. Σν ρξψκα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ 

πθίζηαηαη, ε λχθε – ιφγσ ηνπ φηη έρνπλ αιιάμεη νη θαηξνί θαη ππάξρεη κηα ηάζε 

„λεσηεξηθφηεηαο‟ θαη πηνζέηεζε Δπξσπατθψλ πξνηχπσλ - θνξάεη πηα λπθηθφ άζπξν, ν 

γακπξφο φκσο παξακέλεη κε ηελ παξαδνζηαθή ηνπ ελδπκαζία. Έηζη νπηηθά δελ ππήξρε 

πνπζελά ρξψκα (ζε ιίγεο πεξηπηψζεηο θάπνηα θνξέκαηα ησλ θαιεζκέλσλ είραλ ιίγν 

πεξηζζφηεξν ρξψκα) παξά κφλν ζηελ θαληαζία ησλ θνξηηζηψλ. Απ‟ ηελ άιιε, νη 

ηέληεο πάλσ ζην ραξηί ήηαλ καχξεο φπσο είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, αιιά καχξηδαλ 

πεξηζζφηεξν ηελ ηέληα ησλ αλδξψλ γηα λα ηελ μερσξίζνπλ. Δπέιεγαλ, δειαδή, ην 

έληνλν καχξν γηα λα εθθξαζηνχλ γηα ηνπο άλδξεο, εληνλφηεξν απ‟ ηελ ηέληα ησλ 

γπλαηθψλ. Σφληδαλ ηνλ θπξίαξρν θφζκν ησλ αλδξψλ, ηελ εμνπζία θαη ηελ 

πξνηεξαηφηεηα. 

Απφ ηελ άιιε φκσο πνιιέο θνξέο ε ηέληα ησλ γπλαηθψλ ήηαλ κεγαιχηεξε απφ 

ησλ αλδξψλ.  
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Δθεί ήηαλ ν δηθφο ηνπο ρψξνο, ρψξνο ηξαγνπδηνχ, θνπηζνκπνιηνχ θαη 

δηαζθέδαζεο. «Γηαηί πην κεγάιε;» ξψηεζα. «Δπεηδή νη γπλαίθεο είλαη πην πνιιέο, 

έρνπλ θαη παηδηά θαη γηαηί δελ έξρνληαη νη άλδξεο» ή «ην γάκν είκαζηε πην άλεηα, 

θάλνπκε φ,ηη ζέινπκε θαη νη άλδξεο είλαη ζηελ άιιε ηέληα» κνπ απάληεζαλ. Έηζη  

εμέθξαδαλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζην ρψξν κε άλεζε θαη ρσξίο πεξηνξηζκνχο. Σν 

ηρλνγξαθηθφ κέγεζνο πξνζέδηδε κηα πξφζθαηξε θπξηαξρία ζε έλα ρψξν απνθιεηζηηθά 

δηθφ ηνπο (πνπ φκσο πάιη ήηαλ έλαο ρψξνο πνπ επηηξεπφηαλ ζηνλ άλδξα λα εηζέιζεη 

φπνηε ήζειε, ζ‟ αληίζεζε κε ηελ ηέληα ησλ αλδξψλ φπνπ ήηαλ απαγνξεπκέλνο ρψξνο 

γηα ην γπλαηθείν θχιν). 

Όηαλ εξκήλεπαλ ην ζρέδην ηνπο, ζπρλά αλέθεξαλ φηη νη γπλαίθεο ηξαγνπδνχλ 

θη επηζθέπηνληαη ηε λχθε ζην ζπίηη ηεο, φηη νη άληξεο ηξψλε κε ην γακπξφ θη φηη νη 

άληξεο πξνζθαινχλ ηνλ θφζκν ζην γάκν. 

Σα ζρέδηα απηά έδεηρλαλ φηη γηα ηα θνξίηζηα πάλσ απ‟ φια βξίζθεηαη ε λχθε 

θαη ν γακπξφο, ην μεθίλεκα ηεο λέαο δσήο θαη ην φλεηξν θάζε λέαο θνπέιαο θαη θάζε 

κεηέξαο γηα ηελ θφξε ηεο. Σα ππφινηπα δελ είραλ θαη ηφζε ζεκαζία. 
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Πξνζσπνπνηνχζαλ ην ηρλνγξαθηθφ γεγνλφο ηνπ γάκνπ δίλνληαο ηρλνγξαθηθή 

βαξχηεηα ζηε λχθε θαη ζην γακπξφ θαη δεπηεξεχνπζα ζεκαζία ζηελ ππφινηπε 

δηαδηθαζία. „Σν κέιινλ δελ ρξεηάδεηαη λα ζπλππάξρεη κε ην παξφλ‟. Ο γάκνο είλαη ε 

δηάβαζε, ην θαηψθιη γηα ηελ ελειηθίσζε θαη ε κεηάβαζε ζην κεηξηθφ θαη ζπδπγηθφ 

ξφιν πνπ δίλεη λφεκα ζηηο γπλαίθεο. Γη‟ απηφ θαη ζ‟ έλα ζρέδην κε ζέκα ην γάκν δελ 

ελδηαθέξνληαλ λα απνδψζνπλ άιιεο πξαθηηθέο γηα ηηο νπνίεο ην θχιν ηνπο, δειαδή νη 

γπλαίθεο, δελ ελδηαθέξνληαλ ηδηαίηεξα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Πνιιέο θνξέο 

δσγξάθηδαλ ζε θάπνηα άθξε, ή αθφκε θαη ζην πίζσ κέξνο ηεο ζειίδαο, ηελ δηαδηθαζία 

ηνπ καγεηξέκαηνο πνπ ήηαλ δνπιεηά ησλ αλδξψλ ζην γάκν, αιιά ην ηρλνγξάθεκα 

θάιππηε πεξηνξηζκέλν ρψξν ζε ζρέζε κ‟ απηφ πνπ αλαθεξφηαλ ζηελ λχθε. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ ηα θνξίηζηα κηινχζαλ γηα ην κέιινλ, πξφζκελαλ ην λέν 

ηνπο ξφιν θαη θαηά θάπνην ηξφπν αδηαθνξνχζαλ γηα ην παξφλ πνπ δελ είραλ 

θνηλσληθέο απνιαβέο. Ο απνθιεηζκφο ηνπ θνξηηζηνχ απ‟ ηηο δηάθνξεο θαζεκεξηλέο 

δξαζηεξηφηεηεο ήηαλ ελδερνκέλσο ε αηηία γηα λα εθθξαζηεί ην κηθξφ θνξίηζη γηα ην 

κέιινλ ειεχζεξα κέζα απφ ην ζρέδην. Ζ ηρλνγξαθηθή πεξηζσξηνπνίεζε ή κείσζε ησλ 

αλδξψλ ίζσο λα κεηέθεξε ζπλαηζζεκαηηζκνχο ησλ γπλαηθψλ γηα ηελ ππνηέιεηα  θαη 

ηελ ππαγσγή ηνπο. Σα παηδηά βίσλαλ θαηαζηάζεηο θαη πξαθηηθέο αληίζηαζεο, 

ζσκαηνπνηνχζαλ, άξα θαη ζπλαηζζάλνληαλ. Πηζαλφλ λα εμέθξαδαλ κε ηνλ δηθφ ηνπο 

ηξφπν ηηο νκφθπιεο αληηιήςεηο.  

Δλδηαθέξνλ είλαη φηη ηα θνξίηζηα αδπλαηνχζαλ λα αληηιεθζνχλ ή αληηδξνχζαλ 

ζην λα απνδψζνπλ ηρλνγξαθηθά ηελ ρσξηθή δηάηαμε ηνπ θχινπ ηνπο ζηηο δηάθνξεο 

ζπγθεληξψζεηο. Δλψ νη γπλαίθεο πάληα θάζνληαλ αθαηάζηαηα ή θπθιηθά, ηα θνξίηζηα 

ηηο παξνπζίαδαλ λα θάζνληαη ζε επζεία, ζηελ ίδηα δηάηαμε πνπ θάζνληαλ νη άληξεο, 

θαη ην γεγνλφο φηη επέιεγαλ λα παξνπζηάζνπλ ην θχιν ηνπο ζε κηα δηάηαμε 
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θαζίζκαηνο φκνηα κε απηή ησλ αληξψλ θαίλεηαη λα δείρλεη φηη ηνπο δηαπεξλά 

εμνπζηαζηηθά ε αλδξηθή πξνηεξαηφηεηα ψζηε λα αγλννχλ ην δηθφ ηνπο θφζκν.  

 

Αλ ν ρψξνο είλαη έλαο „ρψξνο – δξάζε‟, „ ρψξνο – βίσκα‟ θαη ε απεηθφληζε 

ηνπ είλαη κηα ηάζε γηα κίκεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ (Μεξεληηέ, 1981: 70), εδψ θαίλεηαη 

φηη ζπκβαίλεη ην αληίζεην. Σα θνξίηζηα δελ απνδίδνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα, αιιά 

κηινχλ ηρλνγξαθηθά κε πξφζεκν αξζεληθφ, κέζα απ‟ ηελ ηεξαξρηθή αλδξηθή ππεξνρή 

θαη εμνπζία πνπ ηα θαζηζηά ππεμνχζηα ππνθείκελα.  

Δδψ ην γεγνλφο ηεο ρσξηθήο πξφζιεςεο απ‟ ηελ πιεπξά ησλ θνξηηζηψλ είρε λα 

θάλεη κε ηελ άληζε ζρέζε ησλ θχισλ. Ζ θπξηαξρία ηνπ αλδξηθνχ θχινπ δελ άθελε 

πεξηζψξηα αθφκε θαη ζην κηθξφ θνξίηζη λα δηαπξαγκαηεπηεί ηρλνγξαθηθά ηελ 

θνηλσληθή ηνπ ππφζηαζε. Γηλφηαλ εζσηεξίθεπζε ηεο εγεκνλίαο. 

Οη ζησπεξέο αληηζηάζεηο θαη νη δηαπξαγκαηεπηηθέο δηαδηθαζίεο ησλ γπλαηθψλ, 

φπσο αλέθεξα, ήηαλ ζηελ αθάλεηα ηεο ηεξαξρίαο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο θαη πξνθαλψο 

επηηεδεπκέλα αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε απνζησπνχληαη. Έηζη θαηαλννχζαλ 
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επθνιφηεξα κηα δηάηαμε ζηνλ ηξφπν θαζίζκαηνο πνπ απνξξέεη απ‟ ην ηζρπξφ θη 

απέξξηπηαλ ηελ θπθιηθή ή αθαηάζηαηε δηάηαμε ηνπ αζζελνχο θχινπ . 

Παξ‟ φιε ηελ ειεπζεξία πνπ δηαπεξλνχζε ην ειεχζεξν ζρέδηφ ηνπο θαη ηελ 

επηινγή ηνπο λα παξνπζηάδνπλ έλα θαληαζηηθφ θφζκν, ζην ζρέδην αλαθνξηθά κε ην 

γάκν ηα θνξίηζηα είραλ κηα έληνλα πεξηνξηζηηθή ρσξηθή πξφζιεςε ηνπ εαπηνχ, γηαηί 

αθξηβψο θαη ζηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα βίσλαλ ηνλ ρσξηθφ απνθιεηζκφ.  

Οη άλδξεο είραλ δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηνχλ ην θαιχηεξν δσκάηην ηνπ ζπηηηνχ, 

λ‟ απνιακβάλνπλ ηελ δέζηε ηεο ζφκπαο, ελψ νη γπλαίθεο πνιιέο θνξέο θάζνληαλ ζε 

θάπνην άιιν δσκάηην πνπ ζηεξνχληαλ ζέξκαλζεο. Οη άλδξεο έηξσγαλ πξψηα ζε 

νπνηαδήπνηε ζπγθέληξσζε, θη φ,ηη απέκελε, πήγαηλε ζηηο γπλαίθεο. Οη άλδξεο είραλ 

δηθαίσκα λα παξεπξεζνχλ ζην ρψξν ησλ γπλαηθψλ, ελψ νη γπλαίθεο φρη. Οη άλδξεο 

πήγαηλαλ επίζθεςε ζε θηιηθά ζπίηηα, ελψ νη γπλαίθεο ζρεδφλ κφλν ζηα ζπγγεληθά.  

Όια απηά ηα πξνλφκηα ηνπ αλδξηθνχ θχινπ θαηαγξάθνληαλ θαζ‟ φιε ηελ 

δηάξθεηα ηεο γλσζηηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο ηνπ θνξηηζηνχ, ην νπνίν ηα 

ελζσκάησλε, ζσκαηνπνηνχζε θαη ηα απνδερφηαλ σο θάηη απηνλφεην θαη δεδνκέλν. 

Φαίλεηαη ινηπφλ φηη ηα θνξίηζηα επθνιφηεξα θαηαλννχζαλ απηφ πνπ έβιεπαλ 

παξά απηφ πνπ έπξαηηαλ, αθνχ απηφ πνπ έβιεπαλ ήηαλ κηα δηαδηθαζία κηαο δπλακηθήο 

πνπ θπξηαξρεί θη ειέγρεη ηνλ θφζκν κέζα ζηνλ νπνίν κεγαιψλνπλ θαη ε νπνία 

ζεσξείηαη σο „απφιπηε‟ θαη „ζσζηή‟
91

. 

Σα αγφξηα παξνπζίαδαλ ηρλνγξαθηθά ηα πξάγκαηα δηαθνξεηηθά. 

Δλδηαθέξνληαλ πεξηζζφηεξν  λ‟ απνδψζνπλ ην γεγνλφο σο παξφλ θη φρη σο κέιινλ. 

ηα ζρέδηά ηνπο θπξηαξρνχζαλ νη ηέληεο, νη θακήιεο, η‟ απηνθίλεηα θαη παηδηά πνπ 

έπαηδαλ. Δλψ ν γάκνο κε ηελ ηειεηή ηνπ παξνπζίαδε κηα δηαθνξεηηθφηεηα θαη δελ 
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 Έβιεπαλ ζηνλ ηξφπν δηάηαμεο θαζίζκαηνο ησλ αλδξψλ επζεία, ηάμε, ζνβαξφηεηα θαη απζηεξφηεηα, 

ελψ νη γπλαίθεο θάζνληαλ αθαηάζηαηα, θπθιηθά θαη ζε ραιαξή αηκφζθαηξα.  
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είραλ ζέζε νη θακήιεο θαη ηα απηνθίλεηα, αλαπαξηζηνχζαλ ην γάκν ζαλ λα ήηαλ κηα 

ζπλεζηζκέλε δηαδηθαζία ζπγθέληξσζεο.  

                                       

 

Φαίλεηαη πσο ήζειαλ λα δείμνπλ φηη είλαη κηα ρσξίο ηδηαίηεξε ζεκαζία 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ παξφληνο, θη φρη ζαλ κηα δηαδηθαζία πξνεηνηκαζίαο γηα ην κέιινλ 

φπσο ηελ αλαπαξηζηνχζαλ ηα θνξίηζηα .  
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Πνιιέο θνξέο παξνπζίαδαλ ηέληεο κφλν κε άληξεο θαη ζε θάπνηα γσληά ηε 

λχθε θαη ην γακπξφ. Όια κηθξνζθνπηθά. 

                

 

 

Δπεηδή ην ζέκα ήηαλ ν γάκνο, αλαγθαζηηθά ηνπνζεηνχζαλ ηε λχθε, αλ θαη 

ρσξίο λα ηεο δίλνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία. Ο γακπξφο παξεπξηζθφηαλ καδί κε ηνπο 

άλδξεο. ηελ νπζία ήηαλ αδηάθνξν γηα ηα αγφξηα αλ ζα ππάξρεη ε λχθε, ή αθφκε θαη ν 
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γακπξφο, ζην ηρλνγξάθεκά ηνπο. Τπεξίζρπε ην γεγνλφο ηεο ζχλαμεο πνπ είρε έλαλ 

ηδηαίηεξν ηξφπν, πην πνηθίιν ζε ζρέζε κ‟ άιιεο ζπγθεληξψζεηο θη έλα ζχλνιν 

πξαθηηθψλ, φπσο ην ζθάμηκν θαη ην καγείξεκα πνπ ελίζρπε ηνλ θπξίαξρν αλδξηθφ 

ξφιν.  

Έηζη, η‟ αγφξηα δσγξάθηδαλ κπξνζηά απ‟ ηελ ηέληα έλα θαηζίθη λα ζθάδεηαη θη 

αλαθέξνληαλ θαη ιεθηηθά ζηε δηαδηθαζία ηεο βξψζεο σο θάηη γηα ην νπνίν νη άλδξεο 

έρνπλ ηελ πξνηεξαηφηεηα.  
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Αλ επέιεγαλ λα δσγξαθίζνπλ θαη ηελ ηέληα ησλ γπλαηθψλ, ηελ ηνπνζεηνχζαλ 

ζηε ζειίδα θάησ απ‟ ηελ ηέληα ησλ αλδξψλ ζε κηθξφηεξν κέγεζνο θαη ηρλνγξαθηθά 

παξακειεκέλε. Ζ παξνπζία ησλ γπλαηθψλ ζην ζρέδην ησλ αγνξηψλ αληαλαθινχζε ηε 

ζεκαζία θαη ηελ αμία πνπ έδηλαλ νη ελήιηθεο άλδξεο ζηε παξνπζία ησλ γπλαηθψλ ζηελ 

θαζεκεξηλή ηνπο δσή.  
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Σα αγφξηα παξνπζίαδαλ ηνλ θπξίαξρν ξφιν ησλ αλδξψλ, ηα θνξίηζηα επίζεο 

ηνλ εμνπζηαζηηθφ ιφγν ησλ αλδξψλ, αιιά ηαπηφρξνλα ηε θπγή, θαηά κηα έλλνηα, απφ 

ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ πνπ δελ δίλεη πξνλφκηα ζηα θνξίηζηα, θαη ηελ πξνζκνλή 

ζηε κεηάβαζε ζην ξφιν ηεο ζπδχγνπ θαη κεηέξαο φπνπ απνθηάεη ε γπλαίθα ιίγν 

πεξηζζφηεξν „θχξνο‟ θη ειεπζεξία. 

Έηζη ην ηρλνγξάθεκα ηφζν ησλ αγνξηψλ φζν θαη ησλ θνξηηζηψλ ππνδήισλε κε 

άιια ιφγηα ην „ηζρπξφ‟ θαη ην „αζζελέο‟, έληνλα δηαρσξηζκέλν, ηελ „θπξηαξρία‟ θαη 

ηελ ‘ππνηέιεηα‟. Ζ ζέζε ησλ αγνξηψλ δίπια ζηνλ ελήιηθα άλδξα ήηαλ δεδνκέλε θαη 

απνδεθηή εμ αξρήο θαη δελ ρξεηαδφηαλ ηρλνγξαθηθέο αλαθνξέο πνπ λα δειψλνπλ 

πξνζκνλή γηα έλαλ ξφιν πνπ ήδε θαηείραλ. Δπηπιένλ ε ππνηέιεηα ηνπ άιινπ θχινπ, 

πνπ βίσλαλ θαζεκεξηλά, αληαλαθινχζε ζην ζρέδην ηνπο κε ηελ κνξθή κηθξνζθνπηθψλ 

αλζξσπφκνξθσλ ζρεδίσλ ή κε ηελ ηνπνζέηεζε ησλ γπλαηθψλ έμσ απφ ηελ ηέληα θαη 

ζε κηα άθξε ηεο ζειίδαο.  

Μεξηθέο θνξέο δσγξάθηδαλ ηελ απηνθηλεηνπνκπή (fardi) πνπ πάεη λα θέξεη 

ηελ λχθε αιιά ε λχθε απνπζίαδε. 
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Αλέθεξαλ βέβαηα φηη βξίζθεηαη κέζα ζε θάπνην απηνθίλεην. Γηα η‟ αγφξηα 

ήηαλ ζεκαληηθφηεξν ην απηνθίλεην, ην νπνίν ήηαλ εξγαιείν επηβίσζεο ησλ βεδνπίλσλ 

Zalabieh απ‟ φηη ε λχθε. Εσγξάθηδαλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ρσξίο λα κεηαζρεκαηίδνπλ 

ηίπνηα θαη ρσξίο λα ζπγρένπλ ην πξαγκαηηθφ κε ην θαληαζηηθφ.  
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Όηαλ εξκήλεπαλ ην ζρέδηφ ηνπο, πξψηα αλαθέξνληαλ ζηνπο άληξεο θαη κεηά 

ζηηο γπλαίθεο, θαη πνιιέο θνξέο έιεγαλ φηη γίλεηαη γάκνο, αιιά φηη δελ ππήξραλ 

γπλαίθεο, ελλνψληαο φηη ζην ζρέδηφ ηνπο δελ έβαιαλ γπλαίθεο.  

ε πνιιά ηρλνγξαθήκαηα παξνπζηάδνληαλ άηνκα λα ηξαγνπδνχλ θαη λα 

ρνξεχνπλ θαη αλαθέξνληαλ ηφζν ζηνπο άλδξεο φζν θαη ζηηο γπλαίθεο, αιιά θαη ηα δχν 

θχια παξνπζηάδνληαλ λα ηξαγνπδνχλ ζηελ ίδηα δηάηαμε – ζηελ επζεία – 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ρνξνχ ησλ αλδξψλ. Δπηπιένλ, ζρεδφλ ζ‟ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

ζρεδίαδαλ γπλαίθεο λα θάζνληαη ζε ηέληα, ηηο ηνπνζεηνχζαλ ζηελ ίδηα δηάηαμε φπσο 

θαη ηα θνξίηζηα. Απηφ ήηαλ θαη ην ζεκείν πνπ ηαπηηδφηαλ ην ηρλνγξάθεκα ησλ 

αγνξηψλ κε ησλ θνξηηζηψλ, ε επζεία θαη ε ηάμε. 
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ηα παηδηά θαη ζηα δχν θχια θαηλφηαλ ην απνηέιεζκα κηαο λνεηηθήο 

δηαδηθαζίαο πνπ ηείλεη λα απνζησπά ηρλνγξαθηθά ην ππνηειέο θαη λα απνδέρεηαη ην 

θπξίαξρν. Με ηε δηαθνξά φηη ζηα κελ αγφξηα, πξνρσξψληαο ε λνεηηθή δηαδηθαζία απφ 

πάλσ πξνο ηα θάησ, ελδπλάκσλε ηνλ θνηλσληθφ ηνπο ξφιν,  ν νπνίνο ηνπο πξνζέδηδε 

ηελ απφιπηε εμνπζία, ζηα δε θνξίηζηα κε κηα πνξεία απφ θάησ πξνο ηα πάλσ, κε ηελ 

απνδνρή ηνπ ηζρπξνχ θαη ηελ αθνκνίσζή ηνπ ελίζρπε θαη δηαηεξνχζε ηελ έκθπιε 

δηαθνξά. 
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Έηζη, θαη ηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα δσγξάθηδαλ ηηο γπλαίθεο λα θάζνληαη κε 

ηε δηάηαμε ησλ αλδξψλ θαη, φπσο ζα θαλεί θαη ζηελ επφκελε ζεκαηηθή, επέκελαλ ζην 

φηη ε θπθιηθή ή αθαηάζηαηε δηάηαμε είλαη θάηη αλχπαξθην. 

Σα παηδηά αληηιακβάλνληαλ θαη αλαπαξηζηνχζαλ ηηο πνιηηηζκηθέο παξαδνρέο 

ππφ ην πξίζκα ζρέζεσλ εμνπζίαο θη απηφ έβγαηλε απζφξκεηα ζηελ ζπκβνιηθή 

πξαθηηθή απηή ηνπ ηρλνγξαθηθνχ ηνπο ιφγνπ. Θέινληαο λα παξαηεξήζσ πεξηζζφηεξα 

γηα ηα φζα ζπλέβαηλαλ ηρλνγξαθηθά, ζπλέρηζα λα επηλνψ ζεκαηηθέο. Αθνινπζψληαο ηε 

κεζνδνινγία ηεο Toren, πξνζέγγηζα ην ζέκα παξνπζηάδνληαο ζηα παηδηά δχν 

ηρλνγξαθήκαηα κε ζέκα ην γάκν, ηα νπνία είρα ζρεδηάζεη ε ίδηα κε ζσζηά θαη ιάζνο 

ζηνηρεία θαη ζηα δχν.  

Σν έλα ζρέδην (κε αξηζκφ 2) παξνπζίαδε δχν ηέληεο μερσξηζηέο, φπνπ ζηε 

δεμηά θάζνληαλ νη άληξεο θαη ζηελ αξηζηεξή νη γπλαίθεο. Έβαια ηηο γπλαίθεο λα 

θάζνληαη ζηελ ίδηα δηάηαμε κε ηνπο άλδξεο. Μπξνζηά αθξηβψο ζηνπο άληξεο ππήξραλ 

δχν ηαςηά κε θαγεηφ θη ν θαθέο. ηηο γπλαίθεο δελ ηνπνζεηήζεθε θαζφινπ θαγεηφ. 

Παξαθάησ ζηε ζειίδα, αθξηβψο θάησ απφ ηελ ηέληα ησλ αλδξψλ, ππήξρε ην ζπίηη ηεο 

λχθεο κε ηε λχθε κέζα, θη έμσ απ‟ ην ζπίηη αιιά κπξνζηά πάιη απφ ηελ ηέληα ησλ 

αλδξψλ γπλαίθεο λα ηξαγνπδνχλ. ηελ αξηζηεξή θαη θάησ πιεπξά ηεο ζειίδαο θαη 

κπξνζηά απφ ηελ ηέληα ησλ γπλαηθψλ ππήξραλ παηδηά, αγφξηα θαη θνξίηζηα πνπ 

έπαηδαλ κπάια . 
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Σν δεχηεξν ζρέδην (κε αξηζκφ 1) παξνπζίαδε ζηε δεμηά πιεπξά ηνπο άλδξεο 

ζηελ ηέληα ηνπο λα θάζνληαη ζηελ θιαζηθή ηνπο ζέζε, θαη κάιηζηα, γηα λα ππάξρεη 

κηα κηθξή δηαθνξνπνίεζε, ηνπο ζρεδίαζα λα θάζνληαη ζε ζρήκα Γ, αληί ηεο θιαζηθήο 

επζείαο. Πάιη κπξνζηά ηνπο ην θαγεηφ θαη ν θαθέο. ηελ αξηζηεξή πιεπξά ππήξρε ε 

ηέληα ησλ γπλαηθψλ κε ηε δηαθνξά ηψξα φηη νη γπλαίθεο θάζνληαλ θπθιηθά, φπσο 

ζπκβαίλεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. ην θάησ θη αξηζηεξφ κέξνο ηεο ζειίδαο, ππνηίζεηαη 

κπξνζηά απ‟ ηηο γπλαίθεο ππήξραλ άλδξεο ζηε ζεηξά πνπ ηξαγνπδνχζαλ, δίπια ηνπο 

παηδηά, αγφξηα θαη θνξίηζηα πνπ έπαηδαλ, θαη πην θάησ ην ζπίηη ηεο λχθεο, πάιη 

κπξνζηά απφ ηνλ ρψξν ησλ γπλαηθψλ. 
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Θα επαλέιζσ ελ ζπληνκία ζηελ θαηαλνκή ηνπ ρψξνπ ζην γάκν γηα λα γίλνπλ 

θαηαλνεηά ηα ιάζε ζηηο εηθφλεο. Καη‟ αξρήλ, φπσο αλέθεξα θαη παξαπάλσ, νη 

γπλαίθεο δελ έρνπλ επζεία δηάηαμε φηαλ θάζνληαη, αιιά θπθιηθή. Γεχηεξνλ, ην ζπίηη 

ηεο λχθεο δελ βξίζθεηαη θνληά ζηελ ηέληα ησλ αλδξψλ αιιά ησλ γπλαηθψλ, θαη θαηά 

ζπλέπεηα νη γπλαίθεο δελ ηξαγνπδνχλ κπξνζηά απφ ηελ ηέληα ησλ αλδξψλ. Έλα άιιν 

ζηνηρείν είλαη φηη γεληθψο ηα θνξίηζηα δελ παίδνπλ δεκφζηα κπάια φπσο ηα αγφξηα, ή, 

αλ ππάξρεη παηρλίδη, απηφ πεξηνξίδεηαη ζην θπλεγεηφ θαη γηα ζχληνκν ρξνληθφ 

δηάζηεκα, ελψ αληηζέησο η‟ αγφξηα εθκεηαιιεχνληαη ηελ επθαηξία πνπ είλαη καδεκέλα 

πνιιά καδί γηα λα παίμνπλ θαη κάιηζηα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ειεχζεξν ρψξν πνπ 

βξίζθεηαη πην θνληά ζηελ ηέληα ησλ γπλαηθψλ. Δπίζεο, ν ρψξνο φπνπ αξρίδεη ην 

ηξαγνχδη ησλ αλδξψλ, ην νπνίν αθνινπζεί ν ρνξφο ησλ γπλαηθψλ, είλαη θάπνπ καθξηά 

απφ ηελ ηέληα ησλ γπλαηθψλ, νπφηε ζην ζρήκα είλαη ιάζνο φηη ηξαγνπδνχλ νη άλδξεο 

κπξνζηά ζηηο γπλαίθεο θαη θνληά ζην ζπίηη ηεο λχθεο. 

Εήηεζα απ‟ ηα παηδηά λα εληνπίζνπλ ηα ιάζε, αλ ππάξρνπλ, θαη λα 

ηεθκεξηψζνπλ ηελ άπνςε ηνπο γη‟ απηφ πνπ ιέλε.  
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Παξαηήξεζα ινηπφλ φηη φια ηα παηδηά, αγφξηα θαη θνξίηζηα ζπκθσλνχζαλ φηη 

ζην ζρέδην 2, φπνπ ην ζπίηη ηεο λχθεο ην νπνίν βξίζθεηαη θνληά ζηελ ηέληα ησλ 

αλδξψλ, είλαη ιάζνο. Γλψξηδαλ θαιά πνχ πξέπεη λα βξίζθεηαη ε λχθε. Αγλννχζαλ ην 

γεγνλφο φηη είλαη ζσζηφ λα παξεπξίζθνληαη θνληά ζην ζπίηη ηεο λχθεο γπλαίθεο νη 

νπνίεο πεγαίλνπλ λα ηελ επηζθεθηνχλ, θαη ηφληδαλ φηη ε ζέζε ησλ γπλαηθψλ εθεί 

κπξνζηά είλαη ιάζνο. Αληηιακβάλνληαλ απηήλ ηελ ζέζε φρη ζε ζρέζε κε ηε λχθε αιιά 

ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο. Ήηαλ πην ζεκαληηθφ γηα ηα παηδηά λα ηνλίζνπλ ην ιάζνο πνπ 

έρεη λα θάλεη κε ην θνηλσληθά θπξίαξρν θχιν παξά ζε ζρέζε κ‟ έλα απιφ θαη 

ζπλεζηζκέλν γεγνλφο, φπσο έλα ηξαγνχδη ζε έλα γάκν, πνπ δελ πξνζέδηδε θαη 

ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. Αλέθεξαλ φηη είλαη ιάζνο ηφζν ε λχθε 

φζν θαη νη γπλαίθεο λα βξίζθνληαη κπξνζηά ζηνπο άλδξεο θαη λα ηξαγνπδνχλ. Ζ 

παξνπζία ησλ γπλαηθψλ εθεί κπξνζηά ζην ζπίηη ηεο λχθεο πνπ είρε ζθνπφ ην 

ηξαγνχδη, δελ ήηαλ ηφζν άμην αλαθνξάο φζν φηη αλέθεξαλ πσο νη γπλαίθεο δελ 

ηξαγνπδνχλ κπξνζηά ζηνπο άληξεο. 

Δπίζεο θαηαλννχζαλ ηελ απνπζία ηνπ θαγεηνχ κπξνζηά απ‟ ηηο γπλαίθεο θαη 

ζηα δχν ζρέδηα, αιιά ηα θχια είραλ δηαθνξεηηθή άπνςε, αλ θαη θαηέιεγαλ ζην ίδην 

απνηέιεζκα, ην απφ θνηλνχ θνηλσληθά απνδεθηφ γεγνλφο φηη πξψηα ηξψλε νη άλδξεο 

θαη κεηά νη γπλαίθεο. Σα αγφξηα μεθηλνχζαλ κε ηελ ιέμε «ζσζηφ» (ζαρ – sah,  απφ ην     

 θη ελλννχζαλ φηη θαιψο ηνπνζεηήζεθαλ ηα ηαςηά κπξνζηά ζηνπο άληξεο, γηαηί (صحيحا

πξψηα ηξψλε απηνί θαη κεηά νη γπλαίθεο. Σα θνξίηζηα αληίζεηα ηεθκεξίσλαλ ηελ 

άπνςε ηνπο κε ηελ ιέμε «ιάζνο» (γάιαη - galat), θη ελλννχζαλ φηη θαθψο δελ ππάξρεη 

θαγεηφ κπξνζηά ζηηο γπλαίθεο, αιιά πεξηκέλνπλ λα θέξνπλ νη άλδξεο ηα ηαςηά αθνχ 

θάλε απηνί. 

Φαίλεηαη φηη ζηα θνξίηζηα „ελνρινχζε ηρλνγξαθηθά‟ ην γεγνλφο φηη δελ 

ππάξρεη θαγεηφ γηα ηηο γπλαίθεο, αιιά ην δέρνληαλ σο αλακνλή. Γηα ηα αγφξηα ήηαλ 
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θάηη δεδνκέλν θαη δελ ρξεηαδφηαλ πεξαηηέξσ εξκελεία. Γηα ηα αγφξηα ήηαλ θεθηεκέλν 

δηθαίσκα, γηα ηα θνξίηζηα ίζσο λα εθθξαδφηαλ θαη κε φξνπο πξνζδνθίαο.  

Δίλαη αμηνζεκείσην φηη ελψ φια ηα παηδηά αλέθεξαλ νξζψο φηη ήηαλ 

απαξάδεθην γπλαίθεο λα παξεπξίζθνληαη θνληά ζηνπο άλδξεο (φπσο ζην ζρέδην 2, 

φπνπ είρα ηνπνζεηήζεη ηηο γπλαίθεο θνληά ζηελ ηέληα ησλ αλδξψλ λα ηξαγνπδνχλ γηα 

ηε λχθε), δελ εθθξάδνληαλ έηζη αξλεηηθά γηα ην ζρέδην 1, φπνπ νη άλδξεο πνπ 

βξίζθνληαλ κπξνζηά απφ ηελ ηέληα ησλ γπλαηθψλ παξνπζηάδνληαλ λα ηξαγνπδνχλ. 

Δίλαη γεγνλφο φηη επηηξέπεηαη ζηνλ άλδξα λα πεξάζεη ζην ρψξν ησλ γπλαηθψλ, αιιά 

ζην γάκν ην ηξαγνχδη ησλ αλδξψλ δελ ιακβάλεη ρψξα θνληά ζηηο γπλαίθεο, θαη πφζν 

κάιινλ θνληά ζην ζπίηη ηεο λχθεο, αιιά θάπνπ πην καθξηά. Παξ‟ φια απηά ηα παηδηά 

δελ αλαθέξνληαλ ζην γεγνλφο φηη είλαη ιάζνο ηρλνγξαθηθά λα ηνπνζεηνχληαη άλδξεο 

πνπ ηξαγνπδνχλ θνληά ζηηο γπλαίθεο. 

Δπαλέξρνκαη, ινηπφλ, ζηελ δηαδηθαζία εθείλε φπνπ ηα παηδηά θαηαλννχλ ηηο 

πνιηηηζκηθέο παξαδνρέο κέζα απφ κηα ζρέζε εμνπζίαο θαη δχλακεο ή ηεξαξρίαο πνπ 

δηαπεξλά ηελ θαζεκεξηλή δσή. Έηζη, ζ‟ έλα ζρέδην κε αλαθνξά ζην γάκν δελ 

ελδηαθέξνληαλ ηα παηδηά αλ είλαη ιάζνο λα ηνπνζεηνχληαη άλδξεο λα ηξαγνπδνχλ 

κπξνζηά ζην ρψξν ησλ γπλαηθψλ ή θνληά ζηε λχθε. Απηφ πνπ είρε ζεκαζία θαη ήηαλ 

θαηαγεγξακκέλν ζην κπαιφ ηνπο ήηαλ φηη ν άλδξαο ήηαλ ειεχζεξνο λα παξεπξίζθεηαη 

παληνχ, νπφηε „δελ ελνρινχληαλ‟ πνπ ηνπνζεηήζεθαλ νη άλδξεο εθεί κπξνζηά. 

Φαίλεηαη φηη δελ εξκήλεπαλ ην ηρλνγξάθεκα κφλν κε βάζε έλα γεγνλφο – ην γάκν, 

αιιά κε βάζε κηα θπξίαξρε αλδξηθή εμνπζηαζηηθή δπλακηθή, ε νπνία δηαπεξλνχζε 

θαζεκεξηλά ηηο βησκαηηθέο ηνπο δηαδηθαζίεο. 

Απφ ηα παξαπάλσ θαίλεηαη φηη ην ζπίηη ηεο λχθεο πεξηζζφηεξν πεξηέγξαθε ην 

ρψξν ηεο αλαπαξαγσγήο, ην ρψξν φπνπ ην λέν δεπγάξη ζα μεθηλήζεη ηε λέα ηνπ δσή. 

Καηά ηελ ηειεηή ηνπ γάκνπ, ν ρψξνο γχξσ απ‟ απηφ είλαη απαγνξεπηηθφο γηα ηνπο 
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άλδξεο. Απηνί πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε απφζηαζε απ‟ απηφ θαη λα ηξαγνπδνχλ θάπνπ 

καθξηά. Δίλαη έλαο ρψξνο φπνπ ηε δεδνκέλε ζηηγκή είλαη ζηελ απνθιεηζηηθφηεηα θαη 

ζηνλ έιεγρν ησλ γπλαηθψλ. Οπφηε γηα ηα παηδηά νξζψο είλαη ιάζνο λα παξεπξίζθνληαη 

άλδξεο θνληά ζην ρψξν ηεο λχθεο. 

Αληίζεηα, ζηελ πεξίπησζε ελφο ζρεδίνπ φπνπ άλδξεο εκθαλίδνληαη λα 

ηξαγνπδνχλ κπξνζηά ζηελ ηέληα ησλ γπλαηθψλ, κπξνζηά ζ‟ έλα ρψξν γπλαηθψλ, πνπ 

φκσο κπνξνχλ λα εηζέξρνληαη νη άλδξεο φπνηε ζέινπλ, δελ αλαθέξνληαη θαζφινπ ζην 

γεγνλφο, αθνχ ζεσξείηαη δεδνκέλν. 

Κη επαλέξρνκαη ζηε δηάηαμε πνπ θάζνληαη ηα δχν θχια θαη πψο ηα παηδηά 

νξίδνπλ κε έλλνηεο „ζσζηφ-ιάζνο‟ ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο. 

Δίδακε παξαπάλσ φηη ζηα δηθά ηνπο ζρέδηα ηνπνζέηεζαλ ηηο γπλαίθεο λα 

θάζνληαη ζε επζεία δηάηαμε, φπσο νη άλδξεο. Δπέκελα λα κνπ απαληήζνπλ γηα ηελ 

θπθιηθή δηάηαμε ησλ γπλαηθψλ αλ είλαη ζσζηή ή ιάζνο θαη ζηα δχν ζρέδηα πνπ είρα 

θηηάμεη ε ίδηα. Σν 87% ηνπ ζπλφινπ ησλ παηδηψλ ηνπνζεηήζεθαλ αξλεηηθά. Καηά ηα 

ιεγφκελα ηνπο νη γπλαίθεο δελ πξέπεη λα θάζνληαη θπθιηθά, αιιά ζε δηάηαμε φπσο 

ησλ αλδξψλ. Σφληδαλ ηδηαίηεξα ην „φπσο νη άλδξεο‟. Τπεξίζρπε κε άιια ιφγηα πάιη ε 

εμνπζηαζηηθή ζέζε / ηνπνζέηεζε ησλ αλδξψλ ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο. 

Φαηλφηαλ ινηπφλ φηη αθφκε θη φηαλ παξνπζίαδα ζηα παηδηά ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ηα παηδηά ζην Wadi Rum δελ κπνξνχζαλ λ‟ απεγθισβηζηνχλ απ‟ ην 

θπξίαξρν αθήγεκα σο αξζεληθφ, πνπ έζεηε ή πξνζδηφξηδε ηνπο φξνπο ηεο „ηάμεο‟. Ζ 

πξαγκαηηθφηεηα απηή ήηαλ παξάιιεια θαη ηρλνγξαθηθή αηαμία. Ζ „ηρλνγξαθηθή 

αηαμία‟ ινηπφλ πνπ ηνπο παξνπζηαδφηαλ απφ έλαλ ηξίην, δειαδή απφ εκέλα, αθφκε θη 

αλ ήηαλ αλαπαξάζηαζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, αλαζηάησλε ηα παηδηά. Έηζη, αξλνχληαλ 

λα είλαη ζπλέλνρα ζηελ „αηαμία‟, αθνχ ε „ηάμε‟, ε „επζεία‟ ήηαλ ραξαθηεξηζηηθή 
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δηάηαμε ησλ αλδξψλ. Έηζη, ηφζν κε πξαγκαηηθνχο φξνπο φζν θαη ηρλνγξαθηθά, νη 

γπλαίθεο «δελ θάζνληαλ θπθιηθά θαη αθαηάζηαηα».   

Έλα 12% ησλ παηδηψλ πνπ ηνπνζεηήζεθαλ ζεηηθά θη αλέθεξαλ φηη ε θπθιηθή 

δηάηαμε ησλ γπλαηθψλ είλαη ε ζσζηή, ήηαλ αγφξηα ηα νπνία ηεθκεξίσζαλ ηελ άπνςε 

ηνπο ιέγνληαο φηη «νη γπλαίθεο δελ πξέπεη λα θάζνληαη φπσο νη άλδξεο». Καη πάιη, 

παξ‟ φιν πνπ είραλ εληνπίζεη ην ιάζνο, ηρλνγξαθηθά, έιεγαλ φηη νη γπλαίθεο θάζνληαη 

θπθιηθά, γηαηί δελ πξέπεη λα θάζνληαη „φπσο νη άλδξεο‟. Ζ αλαθνξά ήηαλ πάιη ζε 

ζπλάξηεζε κε ηνπο άλδξεο.  

Βιέπνπκε, ινηπφλ, φηη είηε ζηελ κηα είηε ζηελ άιιε πεξίπησζε φξηδαλ ηα 

δεδνκέλα μεθηλψληαο απφ ηνλ άλδξα, ην θπξίαξρν, ην ηζρπξφ πνπ πξαθηηθά κηα 

θπξίαξρε αλδξηθή ηδενινγία ηνπνζεηεί ηε γπλαίθα ζε ππνλνκεπηηθή ζέζε ηφζν ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα, ζηηο απνθάζεηο θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο φζν θαη ρσξηθά - αηαμηθά. 

                    

4.  Σα όξηα ηεο θαληαζίαο. 

Ζ θαληαζία είλαη έλα κέξνο κηαο ζχλζεηεο θαη πνιχπινθεο δηαδηθαζίαο θαηά ηελ 

νπνία ην παηδί αλαιχεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαθφξσλ πιεξνθνξηψλ θαη ηα 

ηαμηλνκεί ζχκθσλα κε ηνπο θνηλσληθνχο θψδηθεο πνπ έρεη κάζεη απφ ην πεδίν κέζα 

ζην νπνίν δεη. Σν ζχζηεκα θσδίθσλ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί θάησ απφ ηζηνξηθά 

θαζηεξσκέλεο πξαθηηθέο (Luria, 1995:32) θαη θαηά ζπλέπεηα λα ηξνπνπνηεζεί θαη ε 

επεμεξγαζία ηεο πιεξνθνξίαο. Έηζη, νη πνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο νξίδνπλ ην πιαίζην 

κέζα ζην νπνίν θηλείηαη ε αληηιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ.
 
Ο Herzfeld (1997) 

κηιάεη γηα ηα „ζηεξεφηππα‟ σο εγθαηεζηεκέλα ζην ζπιινγηθφ θαληαζηαθφ θαη ηα 

νπνία παξακέλνπλ ζηαηηθά ζηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Σα άηνκα ηα απνξξίπηνπλ ή ηα 

πηνζεηνχλ. Ο Ζerzfield ππνζηεξίδεη φηη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 
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δηαπξαγκάηεπζε θαη ζε θαηαζηάζεηο ζχγθξνπζεο / φηαλ δηαθπβεχεηαη ε ηαπηφηεηα 

ησλ αηφκσλ. χκθσλα κε ηνλ Herzfield πξέπεη λα θαηαλνήζνπκε ηα ζηεξεφηππα ζην  

πιαίζην ηεο πνιηηηζκηθήο ζρέζεο. Πξέπεη λα δνχκε δειαδή πψο ηα άηνκα θαη νη 

θνηλσληθέο νκάδεο νηθεηνπνηνχληαη απηέο ηηο ζπιινγηθέο ηαπηφηεηεο. Ζ δεκηνπξγία 

ζηεξεφηππσλ ζχκθσλα κε ηνλ Herzfeld ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε κηαο δηαδηθαζίαο 

επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηαπηνηήησλ. Ζ πνιηηηζκηθή ζρέζε ζπκπεξηιακβάλεη ηελ 

παξαγσγή απφ ηα άηνκα ζηεξεφηππσλ γηα ηνπο εαπηνχο ηνπο κέζσ απηνχ πνπ 

νλνκάδεη „θνηλσληθή πνηεηηθή‟ θαηά ή ζε αληίζεζε  ησλ δεκνζίσλ ζεζκψλ. Έηζη ηα 

ζηεξεφηππα κπνξνχλ λα θαηαλνεζνχλ σο αθξαίεο ζηνηρεηψδεηο κνξθέο ηαπηφηεηαο, 

είδε ζπκβφισλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα άηνκα  είηε γηα λα δηαρεηξηζηνχλ ζεηηθά 

είηε γηα λα αληηδξάζνπλ ζε εηδηθέο θαηαζηάζεηο. Σα ζηεξεφηππα ιεηηνπξγνχλ σο 

εηθφλεο, θηλνχληαη κέζα απφ κηα πνηθηιία κέζσλ πξνζαξκνζκέλα ζηνπο ηερληθνχο 

φξνπο ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο
92

. ηεξεφηππα κε εχθνιε θαηαλφεζε ηεο 

ζεκαζηνινγίαο ηνπο είλαη πξνλνκηαθά κέζα γηα ηε δεκηνπξγία ηεο θαληαζίαο. Με 

άιια ιφγηα ηα ζηεξεφηππα βνεζνχλ λα θαηαλνήζνπκε έλαλ θνηλφ θφζκν θαη κπνξνχλ 

λα γίλνπλ θαηαλνεηά σο αθξαίεο κνξθέο νπζηνθξαηίαο ησλ ηαπηνηήησλ. ηεξεφηππα 

θαη ζχκβνια βνεζνχλ λα δηακνξθσζνχλ νη ζπιινγηθέο ηαπηφηεηεο. Απνηεινχλ 

ζηαζεξνπνηεηηθά ζηνηρεία απηψλ ησλ ηαπηνηήησλ. Ο Herzfeld αλαθέξεη φηη πξέπεη λα 

ιάβνπκε ππφςε ην πψο ηα άηνκα νηθεηνπνηνχληαη θαη εθηξέπνπλ ηηο θαηαζθεπέο 

εθείλεο πνπ είλαη ζεζκηθέο, πνιηηηθέο θαη θαηεπζπλφκελεο απφ ηα ΜΜΔ. Ο Baczko 

(1984  θαη 2013) αλαθέξεη φηη ε θνηλσληθή θαληαζία παξάγεη ηα ζεκειηψδε ζηνηρεία 

ησλ αλαπαξαζηάζεσλ πνπ νη θνηλσληθέο νκάδεο έρνπλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο. Οη 

                                                 
92

 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 19
ν
 αηψλα θαη ηελ αθχπληζε ησλ εζλψλ, ππνζηεξίρζεθαλ απφ ηα 

κπζηζηνξήκαηα θαη ην ζεηξηαθφ (serial) ηχπν, ηε ιηζνγξαθηθή παξαγσγή θαη αξγφηεξα απφ ηε 

θσηνγξαθία, ην θηλεκαηνγξάθν θαη ηελ ηειεφξαζε. Με ηελ ηξέρνπζα δηαδηθαζία ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα ξηδηθή κεηακφξθσζε ρψξνπ-ρξφλνπ, είκαζηε 

αληηκέησπνη κε κηα λέα νηθνλνκία θαη ηελ θπθινθνξία ησλ πνιηηηζηηθψλ εηθφλσλ θαη ζεκαδηψλ 

(ζεκείσλ). 
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αλαπαξαζηάζεηο δειαδή ιεηηνπξγνχλ σο θαζξέπηεο, φπνπ ηα  άηνκα βιέπνπλ ηνλ 

εαπηφ ηνπο σο ζπιινγηθέο ηδέεο-εηθφλεο. Ο Godellier θαη θάπνηνη ςπρνιφγνη 

(Rautenberg, 2010), ζέηνπλ αθφκε κηα δηάζηαζε, φηη είλαη δχζθνιν λα εξκελεχζνπκε 

απφιπηα ηελ θνηλσληθή θαληαζία γηαηί δελ κπνξεί λα εθρσξεζεί έλα κφληκν λφεκα. 

Πξέπεη λα εξκελεχεηαη πάληα ζχκθσλα κε ην θνηλσληθφ ζπκθξαδφκελν θαη εδψ 

βξίζθεηαη ε ζπκβνιή ηεο εζλνγξαθίαο (Geertz, 2003). 

Ζ θαληαζία ινηπφλ γηα ην παηδί είλαη κηα δηαδηθαζία αλαπαξαγσγήο ησλ 

εηζεξρφκελσλ πιεξνθνξηψλ θαη ζηεξεφηππσλ κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε ην άηνκν λα 

„ππεξβαίλεη‟ ηα ζπζηήκαηα θαηεγνξηνπνίεζεο θαη λα ηα παξνπζηάδεη κε έλαλ ηξφπν 

δηαθνξεηηθφ – πξνζζεηηθφ ή αθαηξεηηθφ- έηζη ψζηε λα απεγθισβίδεηαη απφ ηελ άκεζε 

εκπεηξία. Ζ άκεζε εκπεηξία είλαη ηα εξεζίζκαηα πνπ ιακβάλεη ην παηδί απ‟ ην 

πεξηβάιινλ, ηα νπνία αθνκνηψλεη θαη ζηε ζπλέρεηα εμσηεξηθεχεη κε ηξφπν άιινηε 

φκνην κε απηφ ηνπ ελήιηθα θαη άιινηε δηαθνξεηηθφ. Με ηελ ππέξβαζε ην παηδί 

αλαθαηαηάζζεη ηηο θαηεγνξηνπνηεκέλεο ηνπ εκπεηξίεο, ηηο πεξηπιέθεη θαη δεκηνπξγεί 

θάηη λέν, απηφ πνπ απνθαινχκε „θαληαζηηθφ‟.  

Ζ θαληαζηαθή ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ έρεη λα θάλεη κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

δέρνληαη θαζεκεξηλά. Οη ςπρνιφγνη ππνζηεξίδνπλ φηη ε θαληαζία πεξηνξίδεηαη απφ 

ηα φξηα ηεο άκεζεο κλήκεο εηδηθά ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία (Luria, 1995: 149), 

ηαπηφρξνλα φκσο θαη νη αλαπαξαζηάζεηο πνπ αλαθαινχληαη ζηελ κλήκε είλαη πξντφλ 

θνηλσληθψλ δπλακηθψλ. Ζ θαληαζία είλαη ππέξβαζε ησλ νξίσλ θαη  ηα φξηα νξίδνληαη 

πνιηηηζκηθά θαη απφ ηηο ζρέζεηο εμνπζίαο. 

Σν θαληαζηαθφ κπνξεί λα είλαη κηα κίμε ησλ δηθψλ ηνπ πνιηηηζκηθψλ 

παξαδνρψλ θαη άιισλ εξεζηζκάησλ έμσ απφ ην πνιηηηζκηθφ ηνπ πιαίζην. Δδψ έρνπκε 

πιεξνθνξίεο „εθ ησλ έζσ‟ θαη „εθ ησλ έμσ‟. Οη „εθ ησλ έζσ‟ είλαη απηέο πνπ έρνπλ 

άκεζε ζρέζε κε ην πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν κεγαιψλεη ην παηδί θαη νη 
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„εθ ησλ έμσ‟ νηηδήπνηε κεηαθέξεηαη απφ «άιινπο». Μέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, 

επαθέο κε άηνκα δηαθνξεηηθά απφ απηά ηνπ θνηλσληθνχ πεξίγπξνπ ηνπ παηδηνχ, άιια 

κνπζηθά αθνχζκαηα (Appadurai, 1996: 05-10). Με ην ηρλνγξάθεκα ην παηδί κπαίλεη 

ζε έλαλ θφζκν δηθφ ηνπ έηνηκν λα δεκηνπξγήζεη απηφ πνπ ζέιεη λα πεη. Μηιάεη 

ππεξβαηηθά, δεκηνπξγεί ην εμσ-πξαγκαηηθφ, εμσ-πνιηηηζκηθφ, ηε „θαληαζία‟. Έρεη ηε  

δπλαηφηεηα λα  θάλεη επηινγέο. Να επηιέμεη πιεξνθνξίεο, λα ηηο επεμεξγαζηεί 

„ππεξβαηηθά‟ ρξεζηκνπνηψληαο ζηνηρεία θαη εθ ησλ έζσ θαη εθ ησλ έμσ ηαπηφρξνλα.  

Μεηακνξθψλεη θαη αληηζηξέθεη ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα κέζα ζηελ νπνία 

κεγαιψλεη. 

Κη εδψ δηακνξθψλεηαη ε πξνζσπηθή κνπ απνξία θαη αγσλία σο 

πξνβιεκαηηθή. Έρεη φξηα απηή ε ππέξβαζε θαη πνχ βξίζθνληαη απηά;  

Σνπιάρηζηνλ γηα ηα παηδηά ηνπ Wadi Rum ε ππέξβαζε απηή  θαίλεηαη λα έρεη 

φξηα θαη ειέγρεηαη απφ ηηο πνιηηηζκηθέο ζπληζηψζεο ηνπ θφζκνπ ηνπο. Ζ πξνζπάζεηα 

ησλ παηδηψλ Zalabieh λα πεξάζνπλ ζηνλ θφζκν ηεο θαληαζίαο πεξηνξηδφηαλ απφ ηνπο 

ζεζκνχο θαη ηηο πνιηηηζκηθέο παξαδνρέο πνπ δνκνχζαλ ηελ θνηλσλία ηνπο.  

Φαίλεηαη φηη κηα θπξίαξρε αλδξηθή ηδενινγία πεξηνξίδεη ελ κέξεη ηελ έθθξαζε 

θαη ηελ αλαπαξάζηαζε. Έληνλα δηαπεξλά ηηο ζπλεηδήζεηο ησλ παηδηψλ θαη ηηο 

θαηεπζχλεη. Κη εδψ βξίζθεηαη θαη ην ελδηαθέξνλ δήηεκα. Γηαηί ζηα ζρέδηα ησλ 

αγνξηψλ δελ πθίζηαηαη θαζφινπ ηα θαληαζηαθφ, ελψ ηα θνξίηζηα κε ινπινπδάθηα, 

πνηακάθηα θαη θήπνπο δεκηνπξγνχλ έλαλ εμσπξαγκαηηθφ θφζκν; Πηζαλφηαηα 

επηζπκία γηα „δξάζε‟, ε απεηθφληζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, ε αλάιεςε επζπλψλ κε 

ηνπο ηνπξίζηεο, ε ζπλερήο παξεχξεζε δίπια ζηνπο ελήιηθνπο άλδξεο θαη ην γεγνλφο 

φηη ην θχιν ηνπο παίδεη νπζηαζηηθφ ξφιν ζηε βεληέηα θαη ζην Αξαβηθφ εζηκηθφ δίθαην 

δελ δεκηνπξγνχλ αλάγθε γηα ππέξβαζε θαη θαληαζία. Αληίζεηα ηα θνξίηζηα, κέζα ζην 

δηθφ ηνπο ρψξν, ην ζπίηη, ην κνλαδηθφ κέξνο πνπ έρνπλ θάπνηα ειεπζεξία, εθεί φπνπ 
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ζπλαζξνίδνληαη νη γπλαίθεο θαη θνπηζνκπνιεχνπλ, ζρνιηάδνπλ θαη εθθξάδνπλ ηηο 

αλεζπρίεο ηνπο γηα ηνπο άλδξεο ηνπο θαη ηηο ηνπξίζηξηεο, ζε απηφλ ηνλ ρψξν βηψλνπλ 

φηη κπνξνχλ λα δηαπξαγκαηεπηνχλ ην θχιν ηνπο. Καη ε δηαπξαγκάηεπζε θαίλεηαη λα 

δίλεη κηα κηθξή ειεπζεξία έθθξαζεο πνπ έρεη ζρέζε κε ην ζπίηη, κε ην ρψξν ηεο 

γπλαίθαο. Σνπιάρηζηνλ εθεί κέζα έρεη ιφγν. Έηζη ηα θνξίηζηα βηψλνληαο ην ρψξν ηνπ 

ζπηηηνχ κε φιεο ηνπ ηηο ζπληζηψζεο κπνξνχλ λα πεξάζνπλ ζηελ ππέξβαζε θαη λα 

δσγξαθίζνπλ έλαλ άιιν ρψξν, έλα άιιν ζπίηη κε νμχθνξθε ζηέγε, ινπινχδηα, δέλδξα 

θαη πνηάκηα. Πέξαλ ηεο θπξίαξρεο αλδξηθήο ηδενινγίαο φκσο, απηφ πνπ είλαη αθφκε 

πην ζεκαληηθφ είλαη ην παγθφζκην ζχζηεκα αμηψλ γηα ηε λεσηεξηθφηεηα. Ζ παγθφζκηα 

ηεξάξρεζε αμηψλ θαη εηδηθφηεξα νη Δπξσπατθέο αμίεο ηνπ σξαίνπ θαη απφιπηνπ 

επεξεάδνπλ θαη ηηο αλαπαξαζηάζεηο ησλ παηδηψλ. πγθεθξηκέλα, ην γεγνλφο φηη ηα 

θνξίηζηα πεξλνχλ ζε έλα θαληαζηαθφ επίπεδν απεηθφληζεο ζπηηηψλ θαη ησλ πεξηρψξσλ 

έρεη λα θάλεη κε ην αμηαθφ ζχζηεκα ηνπ „Δπξσπατθνχ σξαίνπ ζπηηηνχ‟, απηφ 

ζρεηίδεηαη κε ηα θπξίαξρα πνιηηηζκηθά Δπξσπατθά πξφηππα ζην πιαίζην ηεο 

παγθφζκηαο εγεκνλίαο ηνπ δπηηθνχ σο κνληέξλνπ, πξφηππα πνπ πεξλνχλ κέζσ ηεο 

εθπαίδεπζεο, ηεο ηειεφξαζεο  (Herzfeld, 2004: 1-36, 193-210).  

Ο πνιηηηζκφο είλαη έλα ζχζηεκα θαη ζχκπιεγκα ελλνηψλ νη νπνίεο ππάξρνπλ 

φρη σο αθεξεκέλεο έλλνηεο αιιά σο ζπκπεξηθνξέο, σο γιψζζα, ζηα αληηθείκελα, ζηε 

θχζε, αθ‟ φζνλ ηα άηνκα ηηο θάλνπλ λα ππάξρνπλ. Οη έλλνηεο γηα λα έρνπλ ππφζηαζε 

ρξεηάδνληαη ηελ αιιειφδξαζε θαη ηελ νκνθσλία. Ζ ηεξαξρία θαη ε εμνπζία πνπ 

βηψλνπλ ηα παηδηά ηνπ Wadi Rum είλαη κηα δηαδηθαζία ησλ ζρέζεσλ ησλ αηφκσλ ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα. Έηζη ηα παηδηά ηε δεδνκέλε ζηηγκή πνπ ηρλνγξαθνχζαλ εμέθξαδαλ 

θαη αλέιπαλ κηα κηθξν-ηζηνξία ησλ θνηλσληθν-πνιηηηζκηθψλ πεπνηζήζεσλ ηεο 

θνηλφηεηαο ηνπο.  
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Παξ‟ φια απηά, ηα θνξίηζηα ρξεζηκνπνηνχζαλ ην ραξηί σο ρψξν δηακαξηπξίαο 

θαη αληηζηξνθήο. ρεδίαδαλ ηνπο άλδξεο κηθξφηεξνπο απφ ηηο γπλαίθεο. Σνπο 

ηνπνζεηνχζαλ ζε θάπνην αζήκαλην κέξνο ηεο ζειίδαο, δελ αλαθέξνληαλ νχηε ιεθηηθά 

νχηε ηρλνγξαθηθά ζε πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ αλδξψλ. Άιιαδαλ ηε δπλακηθή ησλ 

ξφισλ.  

Καη ζηελ πεξίπησζε ησλ λήζσλ Barbados ηα παηδηά δσγξάθηδαλ ηνλ άλδξα 

κηθξφηεξν απφ ηελ γπλαίθα, εθεί φκσο ν ιφγνο ήηαλ δηαθνξεηηθφο. Οη άλδξεο έιεηπαλ 

πνιχ θαηξφ απφ ην ζπίηη ηνπο (έλα σο δχν ρξφληα δνχιεπαλ αιινχ) θαη ηα αγφξηα 

δσγξάθηδαλ ηα αλδξηθά πξφζσπα κηθξφηεξα ζε ζρέζε κε ηα γπλαηθεία. Απηφ 

ζπλέβαηλε κφλν κε ηα αγφξηα, δειαδή κε ηα παηδηά ηνπ ίδηνπ θχινπ ηα νπνία δελ είραλ 

ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν γηα λα ηαπηηζηνχλ κε ηνλ γνλέα ηνπ θχινπ ηνπο (Μπέιιαο, 

2009: 67). 

Σα θνξίηζηα ηνπ Rum απαμηνχζαλ ηρλνγξαθηθά ηνπο άλδξεο. Σνπο κείσλαλ θαη 

πνιιέο θνξέο ηνπο δηέγξαθαλ. Πξνζσπνπνηνχζαλ ην γάκν κφλν κε ζειπθφ πξφζεκν 

θαη έβγαδαλ ηνλ άλδξα έμσ απφ ην ζπκθξαδφκελφ ηνπ. Απηφ ζπλέβαηλε ζηα ζρέδηα 

πνπ είραλ ζρέζε κε ην γάκν. Δθεί φπνπ ππνηίζεηαη ππνρξενχληαλ λα αλαπαξαζηήζνπλ 

πιήξσο ην ηειεηνπξγηθφ, εθεί φπνπ έπξεπε λα ζπλππάξρνπλ άλδξεο θαη γπλαίθεο. Καη 

ζηε ζπλχπαξμε ηνπο ππνβίβαδαλ. 
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                                                   ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

ηε δηαηξηβή απηή, πξνζπάζεζα εθαξκφδνληαο αλζξσπνινγηθέο κεζφδνπο θαη 

εξγαιεία λα  πξνζεγγίζσ ηνλ θφζκν ησλ βεδνπίλσλ Zalabieh, κηαο κηθξήο νκάδαο ηνπ 

Ηνξδαληθνχ πιεζπζκνχ, πνπ θαηνηθνχλ ζηελ έξεκν ηνπ Wadi Rum, λνηηναλαηνιηθά 

ηεο ρψξαο. Γηαπξαγκαηεχνκαη ζεκαζίεο έκθπιεο θαη εζληθήο ηαπηφηεηαο, φπσο ηηο 

εληφπηζα λα ελλνηνινγνχληαη απφ ηα ίδηα ηα ππνθείκελα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

επηηφπηαο δηαδηθαζίαο, αιιά θαη πξαθηηθέο ππαγσγήο θαη αληίζηαζεο ηφζν ζηηο 

έκθπιεο ζρέζεηο φζν θαη ζηηο ζρέζεηο λεσηεξηθνχ θξάηνπο-πνιίηε. Ο ηίηινο ηεο 

δηαηξηβήο „Σα Παηδηά ηνπ Wadi Rum…‟ έρεη θπξηνιεθηηθέο θαη κεηαθνξηθέο 

επηθνξηήζεηο. Κπξηνιεθηηθή δηφηη μεθίλεζα κηα έξεπλα πεδίνπ γηα ηα παηδηά θαη 

κεηαθνξηθά δηφηη ε έξεπλα θαη ε αλάιπζή ηεο ζηε ζπλέρεηα κε νδήγεζε λα ζεσξήζσ 

ηνπο ζπλνκηιεηέο κνπ „ηα κεγάια παηδηά‟ πνπ „παίδνπλ‟ ηνπο βεδνπίλνπο έηζη φπσο 

ρεηξίδνληαη  εγεκνληθά ηελ κνλαξρία θαη ην θξάηνο αιιά θαη ηελ θιεξνλνκηά ηνπ 

Λψξελο.  Πξνζπάζεζα λα αλαιχζσ ηηο παξαπάλσ ζεκαζίεο ζχκθσλα κε ηηο ζρέζεηο 

εμνπζίαο θαη ηεξαξρίαο ηφζν ζε έκθπιν επίπεδν φζν θαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ 

θπξίαξρε θξαηηθή ηδενινγία. Σαπηφρξνλα πξνζπάζεζα λα αλαδείμσ ηνπο ηξφπνπο θαη 

ηηο πξαθηηθέο κε ηηο νπνίεο  ηα ππνθείκελα δηαρεηξίδνληαη ηνπο έκθπινπο εαπηνχο ηνπο 

θαη δηαπξαγκαηεχνληαη ηελ ππφζηαζή ηνπο ηφζν ζε ελδνθπιεηηθφ/θνηλσληθφ επίπεδν 

φζν θαη ζε επίπεδν εμνπζηαζηηθήο ηδενινγίαο ηνπ θξάηνπο. Έηζη ζηε δηαηξηβή 

πξαγκαηεχνκαη ην θχιν σο δηαδηθαζία ζρέζεσλ κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, πνπ 

είλαη θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά θαηαζθεπαζκέλεο, ππφθεηληαη ζε δηαξθή 

κεηαζρεκαηηζκφ θαη είλαη ηεξαξρηθέο. Γηεξεπλψ ηα έκθπια ραξαθηεξηζηηθά, απηά ηνπ 

αλδξηζκνχ θαη ηεο ζειπθφηεηαο, ηφζν κέζα απφ ελλνηνινγήζεηο θαη πξαθηηθέο πνπ 

έρνπλ λα θάλνπλ κε ηα αληίζηνηρα πνιηηηζκηθά status, φζν θαη ζε ζπλάξεηεζε κε ηελ 

ηδενινγία ηνπ βεδνπηληζκνχ. Δπίζεο ρξεζηκνπνηψ θαη ην παηδί σο αλαιπηηθή 
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θαηεγνξία γηα λα πξνζζέζσ κηα πνιπθσλία ζηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ 

εζλνγξαθηθνχ πιηθνχ. Χο αλαιπηηθά εξγαιεία γηα ηνλ παηδηθφ ιφγν ρξεζηκνπνηψ ην 

παηρλίδη θαη ην ηρλνγξάθεκα, δξαζηεξηφηεηεο κέζα απφ ηηο νπνίεο ηα παηδηά 

πξνηάζζνπλ ηελ δηθή ηνπο νπηηθή. 

Υσξίδσ ηε δηαηξηβή ζε ηξία κέξε: αλδξψλ, γπλαηθψλ θαη παηδί, δηφηη ηα ίδηα ηα 

ππνθείκελα δηαρψξηδαλ απζηεξά ηνπο θφζκνπο ηνπο ζε φιεο ηηο θαζεκεξηλέο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

Αλαιχσ ηνλ αλδξηζκφ θαη βεδνπηληζκφ κέζα απφ ηηο θακεινδξνκίεο, ηνλ 

ηνπξηζκφ, ηελ γξαθεηνθξαηηθή κεραλή, ηηο πνιηηηθέο ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο ζηελ 

πεξηνρή, ην Αξαβηθφ Δζηκηθφ Γίθαην  θαη ηελ  έξεκν.  Σε ζειπθφηεηα κέζα απφ ηνπο 

ηξφπνπο, ηηο πξαθηηθέο θαη ηνπο ρψξνπο πνπ επηηειείηαη. Καζψο θαη ηνλ 

απηνπξνζδηνξηζκφ ησλ γπλαηθψλ ζε ζρέζε  κε ηελ θπξίαξρε ηδενινγία ηνπ θξάηνπο. 

Δπίζεο ηηο κνξθέο αληίζηαζεο θαη ηνπο ηξφπνπο πνπ νη γπλαίθεο δηαρεηξίδνληαη ηηο 

εθάζηνηε ζπλζήθεο πξνο φθειφο ηνπο. 

Ζ πεξηγξαθή ηεο ζρέζεο ησλ αλδξψλ κε ηηο θακεινδξνκίεο, δειαδή ηνπο 

παξαζηαηηθνχο απηνχο αγψλεο πνπ επηηεινχληαη γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ελνπνηεηηθήο 

πνιηηηθήο ησλ βεδνπίλσλ κεηαμχ ηνπο, απνηειεί ηελ επηηνκή ησλ επηηειεζηηθψλ 

πξάμεσλ ηνπ αλδξηζκνχ αιιά θαη ηνπ „βεδνπηληζκνχ‟, ζπλδένληαο ηηο ηνπηθέο 

αληηιήςεηο κε ηηο εζληθέο πνιηηηθέο θαη ηηο αλαπαξαζηάζεηο πνπ νδεγνχλ, κεηαμχ 

άιισλ ζηε ζπγθξφηεζε ηνπ αλδξηθνχ ππνθεηκέλνπ. Ζ εζληθή πνιηηηθή ηνπ ηνπξηζκνχ 

ζηελ Ηνξδαλία πξνσζεί ηνλ „βεδνπηληζκφ‟. Ο ηξφπνο πνπ απηέο νη πνιηηηθέο γίλνληαη 

αληηιεπηέο, απνδεθηέο ή φρη απφ ηα ίδηα ηα ελδηαθεξφκελα ππνθείκελα, δειαδή ηνπο 

θαηνίθνπο ηεο εξήκνπ, θαζίζηαηαη έλα πνιχ ρξήζηκν πεδίν παξαηήξεζεο γηα ηε 

δηεξεχλεζε ηνπ αλδξηζκνχ. Πξφθεηηαη γηα ζρέζεηο εμνπζίαο ζε επίπεδν 

θξάηνπο/θνηλφηεηαο πνπ γελλά εγεκνληθέο αλαπαξαζηάζεηο θαη αληηζηαζηαθέο 
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πξαθηηθέο, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ηα ππνθείκελα πξνζαξκφδνληαη ζηα λέα δεδνκέλα 

αιιά θαη ηα αλαπξνζαξκφδνπλ.  

Οη θακεινδξνκίεο απνηεινχλ ην ζεκείν ηνκήο-ξσγκήο ζηελ θαζεκεξηλή 

ξνπηίλα. Κακήια-έξεκνο-βεδνπίλνη-αλδξηζκφο ηαπηίδνληαη ζπγθξνηψληαο ην ηδίσκα 

ηνπ αλδξηζκνχ ζηελ πεξηνρή. Ζ πξνζθνξά ηνπ ρξεκαηηθνχ επάζινπ εηδηθφηεξα γηα 

ηνπο εηηεκέλνπο, σο πξάμε γελλαηνδσξίαο ζπληζηά κέξνο ηνπ αλδξηζκνχ, ν νπνίνο 

αλδξηζκφο  ηείλεη λα δηαθνξνπνηεί ηνπο ληφπηνπο άλδξεο απφ ηνπο „άιινπο εθηφο‟. Ο 

αλδξηζκφο απηφο ζπγθξνηείηαη ππφ ηελ ζπλζήθε ηεο αληίζεζεο (White, 2003: 03) κε 

ηνλ „άιιν εθηφο‟ θαη ε κε γελλαηνδσξία ηνπ άιινπ επηιέγεηαη σο ζπλζήθε 

θαηαζθεπήο ηεο εηεξφηεηαο θαη ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ άιινπ (Mach, 1993: 07· 

McDonald, 1989: 310) [κε γελλαηφδσξνπ], ππνηειή (Connell, 1987 θαη 2005) ζηελ 

πξνζπάζεηα αλάδεημεο κηαο πνιηηηζκηθήο αλσηεξφηεηαο, απηή ηνπ βεδνπηληζκνχ. 

ηηο θακεινδξνκίεο αγσλίδνληαη κελ θακήιεο, αιιά δελ αγσλίδνληαη νη άλδξεο 

ηνπ ρσξηνχ κεηαμχ ηνπο. Αγσλίδνληαη θαηά „άιισλ αλδξψλ‟, μέλσλ, απξνζδηφξηζησλ, 

έμσ απφ απηνχο. Ζ ηειεηνπξγία ηνπ αγψλα ζπζπεηξψλεη ηα άηνκα θαηά ησλ 

εμσηεξηθψλ απεηιψλ, εμ‟ αηηίαο ησλ νπνίσλ κπνξεί λα δηαθπβεχεηαη ε ππφζηαζε ησλ 

αλδξψλ σο ζσκαηνθχιαθεο ηεο βεδνπίληθεο πνιηηηζκηθήο εζνινγηθήο θιεξνλνκηάο. 

H έλλνηα ηνπ „βεδνπηληζκνχ‟ είλαη αδηαρψξηζηε απφ ηελ έλλνηα ηνπ 

αλδξηζκνχ. Οη δχν έλλνηεο αιιεινηξνθνδνηνχληαη. Ζ γελλαηνδσξία ζηελ πεξίπησζε 

ησλ θακεινδξνκηψλ πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ άλδξα ηαπηίδεηαη κε κηα γεληθφηεξε 

ηαπηφηεηα πνπ θαηαζθεπάδνπλ ηα ππνθείκελα.  

Ζ ελλνηνιφγεζε ηνπ αλδξηζκνχ ζην επηηειεζηηθφ πιαίζην ησλ θακεινδξνκηψλ 

ζπκπιεξψλεηαη κε ηελ αλάδεημε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ππεξεθάλεηαο 

ησλ αλδξψλ γηα ηελ έξεκν θαη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ βεδνπίλνπ. Ζ ηειεπηαία πξνθχπηεη  

θαη ζην πιαίζην ησλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη κε ηνπο γξαθεηνθξάηεο. 
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Οη δηαδηθαζίεο αληηπαξάζεζεο κε ηηο αξρέο, είλαη ιφγνη, κέζσ ησλ νπνίσλ νη 

άλδξεο ηεο θνηλφηεηαο ηνπ Wadi Rum ππεξηνλίδνπλ ηνλ αλδξηζκφ ηνπο. 

Αληηηάζζνληαη ζηνλ εμνπζηαζηηθφ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γξαθεηνθξάηεο θαη θνξείο 

ππνλνκεχνπλ ηε δηαρείξηζε ηεο εξήκνπ απφ ηνπο θαηνίθνπο ηεο. Οη επηηειεζηηθέο 

πξάμεηο ηεο αληηπαξάζεζεο θαη ηελ αληίδξαζεο νδεγνχλ ηα άηνκα ηνπ ρσξηνχ ζε 

πξαθηηθέο δηάθξηζεο θαη ζπζπείξσζεο ππφ κηα θνηλή ηαπηφηεηα, απηή ηνπ 

βεδνπηληζκνχ, θαζηζηψληαο ηα ππνθείκελα „νκήξνπο‟ απηήο ηεο ηδενινγίαο                     

(Al Khayyat, 1990 · Ouzgane, 2006). Έηζη, κηιάκε γηα „πνιινχο αλδξηζκνχο‟ 

(Kimmel, 1996) νη νπνίνη θαηαζθεπάδνληαη είηε ζε ζπλάξηεζε κε άιινπο εγεκνληθνχο 

αλδξηθνχο ιφγνπο, φπσο ζηελ πεξίπησζε γξαθεηνθξαηψλ νη νπνίνη εθθξάδνπλ 

πνιηηηθέο κηαο θξαηηθήο ηδενινγίαο, είηε κέζα απφ ηε δηαθνξά πνπ θαζηζηά ππνηειή 

ηνλ „άιιν εθηφο‟, είηε αθφκε θαη εμ αηηίαο ηεο απζεληίαο πνπ πεγάδεη απφ ηε γλψζε 

ηεο εξήκνπ. 

Ζ πξνβνιή ησλ αξζεληθψλ ζην δεκφζην ρψξν φπσο νη θακεινδξνκίεο θαη ν 

απνθιεηζκφο ησλ γπλαηθψλ απφ ηέηνηνπ είδνπο πξαθηηθέο, ε απφζηαζε δειαδή απφ ην 

άιιν θχιν σο πνιηηηζκηθή πξαθηηθή δεκφζηα, αιιά θαη ζηνλ ηδησηηθφ ζε κηθξφηεξν 

βαζκφ ρψξν, είλαη απφξξνηα κηαο παγησκέλεο αληίιεςεο πεξί αλδξηζκνχ, ζηνπο 

Zalabieh, ε νπνία φκσο δελ έρεη λα θάλεη κε ζέκαηα ηηκήο θαη ληξνπήο ζε ζρέζε κε ην 

άιιν θχιν θαη δελ ρξεηάδεηαη απνδείμεηο. Με άιια ιφγηα δελ „ακείβεηαη‟ (Gilmore, 

1990). Ζ επηθχξσζε ηνπ αλδξηζκνχ ηνπο επηηειείηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ 

παξαγφκελε θξαηηθή ηδενινγία πεξί εζληθήο ηαπηφηεηαο θαη φρη δηά κέζνπ 

εμνπζηαζηηθψλ πξαθηηθψλ πάλσ ζην άιιν θχιν. 

Οη επηηειεζηηθέο πξαθηηθέο αληίδξαζεο θαη αληίζηαζεο ησλ Zalabieh πνπ 

θαίλεηαη λα δνθηκάδνπλ πνιιέο θνξέο ηηο αληνρέο θαη ηελ απνθαζηζηηθφηεηα ηεο 

θξαηηθήο εμνπζίαο (Alon, 2006) είλαη απφξξνηα παξεκβάζεσλ ηνπ θξάηνπο σο 
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εγεκνληθά θαζνξηδφκελεο επηινγέο (Σζηκπηξίδνπ, 2008 · Massad, 2001· Chatterjee, 

1993· Jureidini & McLaurin, 1984· Mitchell, 1991) πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ θαηαζθεπή 

αηνκηθψλ θαη ζπιινγηθψλ ηαπηνηήησλ αιιά θαη κνξθψλ δξάζεο θαη ππαγσγήο (Inda, 

2005· Scott, 2005· Telhami & Barnet , 2002). 

Ζ πνιηηηθή ηεο εμνπζηαζηηθήο κεραλήο ηνπ θξάηνπο εθθηλεί αληηπαξαζέζεηο 

θαη αληηδξάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ην δήηεκα ηεο απζεληηθφηεηαο ηεο βεδνπίληθεο 

ηαπηφηεηαο, πνπ λνεκαηνδνηείηαη κέζα απφ ηελ ζπλερφκελε επηλφεζε ηεο παξάδνζεο,  

νη νπνίεο αληηπαξαζέζεηο αλαδεηθλχνπλ ηνλ αλδξηζκφ θαη ηνλ βεδνπηληζκφ 

ηαπηφρξνλα.  

Ζ αλαβάζκηζε ησλ πάιαη πνηέ παξαδνζηαθψλ λνκάδσλ ηεο εξήκνπ κε ρακειφ 

θνηλσληθφ status ζε πνιηηηζκηθφ ηδεψδεο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη θνηλσληθέο αμίεο ηηο 

νπνίεο ρεηξίδεηαη ην θπξίαξρν εζληθφ αθήγεκα γηα λα πξνβάιιεη ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ 

ηνπ, θαη ε απνδνρή θαη ρξήζε, απφ ηελ άιιε, απηήο ηεο αλαπαξάζηαζεο απφ ηα θάησ, 

δειαδή ηνπο βεδνπίλνπο, απνδεηθλχεηαη σο έλαο δπλακηθφο κεραληζκφο. 

Οη Ηνξδαλνί παξνπζηάδνληαη ζε κηα δηαινγηθή ζρέζε κε ηε Γχζε θη απηφο ν 

δηάινγνο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ παξαγσγή θη αλαπαξαγσγή ηεο έλλνηαο ηνπ 

θπιεηηζκνχ-βεδνπηληζκνχ (Layne, 1987). 

Χο απζεληηθνί πνιίηεο ηεο Ηνξδαλίαο νη Zalabieh πξνβάιινπλ κηα εηθφλα πνπ 

νη ίδηνη έρνπλ νηθεηνπνηεζεί, εηθφλα πνπ είρε δηαδξαζηηθά θαη επηηειεζηηθά 

θαηαζθεπαζηεί κέζα απφ ην είδνο ησλ ζρέζεσλ εμνπζίαο πνπ θέξλνπλ ζε επαθή ηνπο 

ληφπηνπο βεδνπίλνπο κε ηελ θξαηηθή εμνπζία ζην πιαίζην ησλ πνιηηηθψλ εζληθήο 

ηαπηφηεηαο (Lynch, 2002),  φπσο γηα παξάδεηγκα ε επάλδξσζε ηνπ ζηξαηνχ θαη ηεο 

αζηπλνκίαο κε βεδνπίλνπο. ην ίδην πιαίζην ησλ πνιηηηθψλ εμνπζίαο γίλνληαη 
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θαηαλνεηέο θαη νη ακθηζπκηθέο ζρέζεηο ππαγσγήο ζην θξάηνο αιιά θαη ππνλφκεπζήο 

ηνπ. 

Ζ δηαηήξεζε ηεο ηεξαξρηθήο ππξακίδαο θαζψο θαη ε εκκνλή ζηελ εθαξκνγή 

ηνπ Αξαβηθνχ Δζηκηθνχ Γηθαίνπ (Hag Arab), απφ ηνπο Zalabieh έρεη δχν φςεηο. 

Αθελφο απηήλ ηεο εκκνλήο ζηελ παξάδνζε θαη ζηελ „απιή ζπλέρηζή ηεο‟, αθεηέξνπ 

ζηηο πξνζπάζεηεο δηαθνξνπνίεζεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ θξάηνπο κε ζηφρν ηελ 

ηζρπξνπνίεζε κέξνπο ηεο ππφζηαζεο, ηεο - θαηά ηε γλψκε ηνπο - „απζεληηθήο‟ 

αξαβηθήο ηαπηφηεηαο, κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία ελφο δεχηεξνπ, άιινπ εμνπζηαζηηθνχ 

ιφγνπ, ν νπνίνο ζα ιεηηνπξγεί ελάληηα ζηνλ εμνπζηαζηηθφ ιφγν ηνπ θξάηνπο. 

Οη ζπλαιιαγέο κε ην θξάηνο γηα ηε δηαηήξεζε αξρψλ ή ζπζηαηηθψλ ηνπ 

Δζηκηθνχ Γηθαίνπ ελδπλακψλεη ηελ αλδξηθή θαηαγσγή, ηε ζηηγκή πνπ ηα αμηψκαηα 

είλαη θιεξνλνκηθά απφ παηέξα ζε γην. Ζ εκκνλή ζηε δηαηήξεζε ηεο ηεξαξρίαο θαη ηνπ 

Αξαβηθνχ Νφκνπ έρεη λα θάλεη κε κηα αληίδξαζε ζε κηα εμνπζηαζηηθή πνιηηηθή πνπ 

άξρηζε λα αζθείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ Ηνξδαληθνχ θξάηνπο θαη 

ζπλερίδεη λα θέξεη ηνλ απφερν απηήο ηεο δηαδηθαζίαο πνπ φκσο έγηλε ζηαδηαθά 

απνδεθηή γηαηί εμππεξεηνχζε θαη ηνπο απφ θάησ.  

Απφ ηα θάησ αθελφο νη βεδνπίλνη Zalabieh ζπλαηλνχλ ζηηο πνιηηηθέο, 

αθεηέξνπ αληηδξνχλ ζ‟ απηέο ζε κηα πξνζπάζεηα δηαηήξεζεο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. Ο 

βεδνπηληζκφο κέζσ ηνπ Δζηκηθνχ Γηθαίνπ δηαδξαζηηθά θαιιηεξγείηαη θαη εληζρχεηαη. 

Παξ‟φιεο ηηο πξαθηηθέο απαγφξεπζήο ηνπ απφ ηα πάλσ, δειαδή απφ ην θξάηνο αιιά 

ηαπηφρξνλα θαη κε ηε ζπλαίλεζε ζηελ άζθεζή ηνπ απφ ηα θάησ, απφ ηνπο Zalabieh, 

ελλνηνινγείηαη απφ ηνπο ίδηνπο, φρη απιά σο έλα ζχζηεκα λφκσλ ηνπ παξειζφληνο, φρη 

απιά σο έλαο ηξφπνο ζπλέρηζεο ηεο παξάδνζήο ηνπο, αιιά θαη σο έλα ζχζηεκα πνπ 

ηνπο θαζηζηά δηαθνξεηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο Ηνξδαλνχο „άλδξεο‟ [γηαηί 

είλαη ζθιεξφ]. Ζ δηαθνξεηηθφηεηα, ν αλδξηζκφο θαη ε δηθή ηνπο εμνπζία 
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ελλνηνινγνχληαη θαη κέζα απφ ηελ άζθεζε ηνπ Δζηκηθνχ ηνπο Γηθαίνπ. Ζ κεηαθνξά 

ηεο γλψζεο ηεο παξάδνζεο απφ ηνπο γεξαηφηεξνπο Zalabieh ζηνπο λένπο θαη ε εκκνλή 

ζηε δηαηήξεζή ηεο, φζν επηηξέπεη ην παγθφζκην θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα, εληζρχεη θαη 

ηελ αμηαθή πξνβνιή ηεο Ηνξδαλίαο ζηνλ ππφινηπν θφζκν, ε νπνία ζηεξίδεη έλα 

κεγάιν κέξνο ηεο νηθνλνκίαο ηεο ζηνλ ηνπξηζκφ θαη ζηνλ εμσηηζκφ ηεο εξήκνπ θαη 

ησλ βεδνπίλσλ. 

Σελ έλλνηα ηνπ „βεδνπηληζκνχ‟ ηελ ρξεζηκνπνηνχλ κφλν νη άλδξεο. Γηα ηηο 

γπλαίθεο είλαη αδηάθνξν ην γεγνλφο απηήο ηεο δηάθξηζεο. Ζ έλλνηα ηεο „βεδνπίλαο‟ 

είλαη αλχπαξθηε. Αθνχ ηα ππνθείκελα βίσλαλ θαη αλαπαξήγαγαλ ελλνηνινγήζεηο 

ηαπηφηεηαο αθελφο κέζα απφ ηζηνξηθέο δηαδηθαζίεο ζπξξάμεσλ ηεο Μέζεο Αλαηνιήο 

αιιά θαη κέζα απφ επηιεθηηθέο αλαθνξέο ηνπ Βαζηιηά ζε κηα θαηαγσγή, ν νπνίνο 

ρεηξίζηεθε θαη δηαρεηξίζηεθε ηελ ηζηνξία ηνλίδνληαο θπιεηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο, θαη 

αθεηέξνπ κέζα απφ πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ηεο εξήκνπ (Godelier, 2010), oη γπλαίθεο 

αδξαλνπνηήζεθαλ ζηε ζπλζήθε ηνπ λεσηεξηθνχ θξάηνπο θαη ζηε δηαδηθαζία 

εδξαίσζεο ηεο εγεκνληθήο δηαθπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο αθνχ ην επίζεκν εζληθφ 

αθήγεκα έρεη έκθπιν πξφζεκν „αξζεληθφ‟ (Rabo, 1996). 

Ο ηνπξηζκφο κέζα ζην είδνο ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη, εγείξεη θη άιιεο 

κνξθέο αλδξηζκνχ ζηνπο Zalabieh. Ζ „μέλε‟, ε „ηνπξίζηξηα‟ ελδπλακψλεη έλαλ 

ζεμνπαιηθφ αλδξηζκφ, ν νπνίνο είλαη ζπλπθαζκέλνο κε ηα ηδηαίηεξα πνιηηηζκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ „βεδνπίλνπ‟, ηνπ „άλζξψπνπ ηεο εξήκνπ‟, ηνπ „δηαθνξεηηθνχ‟, ν 

νπνίνο αλδξηζκφο πξνθαλψο δελ βξίζθεη έθθξαζε ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ή έρεη 

ππνβηβαζηεί ζηελ πξνζπάζεηα ηεο αλαπαξαγσγήο.  

Ζ „άιιε‟ γηα ηνπο βεδνπίλνπο θαη ν „άιινο‟ γηα ηηο ηνπξίζηξηεο νδεγνχλ ζε κηα 

παξνξκεηηθή εθθξαζηηθφηεηα πνπ ππεξβαίλεη ηηο πνιηηηζκηθέο αμίεο θαη εηδηθφηεξα 

ηελ πνιηηηζκηθή εζνινγία πνπ πξεζβεχνπλ ηα άηνκα ηνπ Wadi Rum. Ζ αλδξηθή 



398 

 

ζεμνπαιηθφηεηα πνπ εδξάδεηαη ζηνπο φξρεηο (Παπαηαμηάξρεο & Παξαδέιιεο, 1992), 

εδψ ζπκπνξεχεηαη κε ηνλ αλδξηζκφ πνπ πεγάδεη απφ ηελ πνιηηηζκηθή ηδηφηεηα ηνπ 

“βεδνπίλνπ/αθέληε ηεο εξήκνπ”. 

Σέινο, έλα θαηψθιη απηνπξνζδηνξηζκνχ, έλα θαηψθιη ηαπηφηεηαο πνπ 

δξαζθειίδνπλ νη άλδξεο πξνο ηελ εηεξφηεηα, ην νπνίν δεκηνπξγεί ηελ απφζηαζε απφ 

ηνλ „άιιν‟ - ηε γπλαίθα, γηα λα θαηαζθεπάζεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ „άιινπ‟ – άλδξα, είλαη 

θαη ε „αλία‟, ε θαηάζηαζε δειαδή ηνπ λα βαξηέζαη επεηδή δελ θάλεηο θάηη, δελ έρεηο 

δνπιεηά θαη θαηά ζπλέπεηα δελ είζαη ζηελ έξεκν. Σε ρξεζηκνπνηνχλ νη άλδξεο θαηά 

πξνηεξαηφηεηα θη απνθιεηζηηθφηεηα θαη ηελ ελλνηνινγνχλ σο εγθιεηζκφ ζην ρσξηφ 

θαη σο απξαμία. Γηα ηηο γπλαίθεο δελ πθίζηαηαη ηφζν πξαγκαηηθά φζν θαη 

ζπλαηζζεκαηηθά θαη, βεβαίσο, ελλνηνινγηθά. Δδψ ην αξζεληθφ αλαηξνθνδνηείηαη απφ 

ην ζειπθφ θαη αληίζηξνθα ζηελ πξνζπάζεηα δηαθνξνπνίεζεο ηνπ ελφο απφ ην άιιν. Ζ 

„αλία‟, ην ραξαθηεξηζηηθφ απηφ ηνπ άλδξα πνπ βαξηέηαη (γηαηί πξέπεη λα βαξηέηαη) 

κεηαηξέπεη ηε δηαθνξεηηθφηεηα ζε εηεξνπνίεζε γηα λα δηαζθαιίζεη ηελ δηθή ηεο απηφ-

βεβαηφηεηα (Gutterman, 1994). 

Ο αλδξηζκφο θαη ν βεδνπηληζκφο φκσο ησλ αλδξψλ ησλ Zalabieh εηηάηαη απφ 

ηα ηδηλ, ηα ππεξθπζηθά φληα πνπ θαηνηθνχλ ζηελ έξεκν. Ζ ηδέα θαη κφλν ηεο χπαξμεο 

ησλ ηδηλ, δεκηνπξγεί θφβν. Ο θφβνο ηνπο δελ πξνέξρεηαη απφ ηηο πεπνηζήζεηο γηα ην ηη 

κπνξνχλ λα θάλνπλ ηα ηδηλ ζηνπο αλζξψπνπο, αιιά απφ ην γεγνλφο φηη έρνπλ λα 

αληηκεησπίζνπλ θάηη αλεμέιεγθην, γηα ην νπνίν δελ γλσξίδνπλ ηη λα θάλνπλ θαη πψο, 

γηα λα κελ απεηιεζεί ε αθεξαηφηεηά ηνπο σο άλδξεο.   

Οη Zalabieh δελ επηιέγνπλ πξαθηηθέο (πνπ ζίγνπξα πξνβιέπνληαη ζην θνξάλη ή 

ζηηο ηνπηθέο παξαδφζεηο) γηα λα αληηκεησπίζνπλ/εμνπδεηεξψζνπλ ηα ηδηλ. Αληίζεηα, 

επηιέγνπλ ηε “ζησπή” σο πξαθηηθή (Tsibiridou, 2007), ε νπνία εκπνδίδεη ηελ ήηηα ηνπ 

αλδξηζκνχ απφ ην ππεξθπζηθφ. Ζ „ζησπή‟ σο άινγνο ιφγνο ζπληζηά „ιφγν‟  άξλεζεο 
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ήηηαο γηα ηνπο άλδξεο, ν νπνίνο ιφγνο θαζηζηά ην θφβν έλαληη ησλ ηδηλ αθαλή ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα. Οη κέρξη ηψξα πεξήθαλνη άλδξεο, πνπ είραλ ιφγν θαη πξαθηηθέο 

έληνλεο αληίζηαζεο γηα φ,ηη ππνλφκεπε ηνλ αλδξηζκφ-βεδνπηληζκφ θαη ηελ ππφζηαζή 

ηνπο σο ελεξγά ππνθείκελα ηνπ λεσηεξηθφ θξάηνπο ηεο Ηνξδαλίαο, αληηκεηψπηδαλ ηα 

ηδηλ θαη ην θφβν γη‟ απηά κε „ζησπή‟, ε νπνία σο κε ιεθηηθφο θψδηθαο δηαηεξεί ηε 

δηαθεληεχνπζα ηδενινγία ηνπ βεδνπηληζκνχ θαη ηνπ αλδξηζκνχ ηεο δσήο ησλ 

Zalabieh, ελεξγή θαη ζπλερή. Απφ ηελ άιιε αλαδεηθλχεη ην κέγεζνο ηνπ θφβνπ ηφζν 

γηα ην άγλσζην ππεξθπζηθφ φζν θαη γηα ηελ ήηηα πνπ ζα ππνλφκεπε ηηο ζρέζεηο 

εμνπζίαο ζε ζρέζε κε ην άιιν θχιν θαη ζα θαζηζηνχζε ηηο έκθπιεο ζρέζεηο 

πεξηζζφηεξν δηαρεηξίζηκεο απφ ηηο γπλαίθεο. 

Οη γπλαίθεο απφ ηελ άιιε, αλχπαξθηεο κέζα ζηε ζχγρξνλε ηδενινγία ηνπ 

βεδνπηληζκνχ, αξθέζηεθαλ ζε κηα έκθπιε ηαπηφηεηα, απηή ηνπ ζειπθνχ κέζσ ηεο 

ηεθλνπνίεζεο θαη ηεο κεηξφηεηαο, γεγνλφο πνπ έδηλε ζε απηέο δπλαηφηεηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο κφλν ζε ζρέζε κε ην άιιν θχιν θαη απνθιείνληαο απηέο απφ ηε 

δηαρείξηζε ηεο ππφζηαζήο ηνπο σο πνιίηεο ηνπ θξάηνπο. 

Γηα ηηο γπλαίθεο Zalabieh, ηεθλνπνίεζε θαη ζειπθφηεηα είλαη έλα θαη ην απηφ. 

‘Γπλαίθα‟ είλαη απηή πνπ είρε παηδηά αξρηθά θαη θαηά ην „ήκηζπ‟ (nusf) (نصف) ε 

παληξεκέλε αιιά ρσξίο παηδηά. Ζ δηαδηθαζία πνπ θαζηζηά ηα άηνκα ζειπθά είλαη 

απηή ηνπ γάκνπ θαη ελ ζπλερεία απηή ηεο ηεθλνπνίεζεο. Ζ πνιηηηζκηθή κεηάβαζε ησλ 

θνξηηζηψλ ζηελ θαηάζηαζε ηνπ γπλαηθείνπ γίγλεζζαη γίλεηαη κε ηελ είζνδφ ηνπο ζηελ 

ηδηφηεηα ηεο ζπδχγνπ θαη κεηέξαο. Πξηλ απφ απηφ είλαη απιά άηνκα, παηδηά πνπ 

ηξηγπξίδνπλ, απνθιεηζκέλα απφ δηάθνξνπο ρψξνπο. Οη ηνπηθέο έκθπιεο πεπνηζήζεηο 

ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηνπ γπλαηθείνπ πξνζδηνξηζκνχ ζέηνπλ σο θαηψθιη ηνλ έγγακν βίν. 
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Ζ αλάιπζε ηεο ελλνηνιφγεζεο ηνπ γάκνπ ζχκθσλα πάληα κε ηνλ απηφρζνλα 

ιφγν, εηδηθφηεξα ησλ γπλαηθψλ, αλαδεηθλχεη ηελ έληνλε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ 

έκθπισλ θφζκσλ ησλ βεδνπίλσλ Zalabieh.  

Ο γάκνο, ηφζν σο κηα δηαβαηήξηα δηαδηθαζία γηα ηηο γπλαίθεο φζν θαη σο 

ηειεηνπξγηθή πξαθηηθή, ζπληζηά ην πεδίν φπνπ επηηειείηαη ε ζειπθφηεηα θαη 

αλαδεηθλχνληαη νη ζρέζεηο εμνπζίαο, ππαγσγήο θαη αληίζηαζεο. Σν λα είζαη „γπλαίθα‟ 

ζηνπο Zalabieh, ζχκθσλα κε ηελ αληίιεςε ησλ γπλαηθψλ, πξσηαξρηθά ζεκαίλεη λα 

γίλεηο κεηέξα. Ζ κεηξφηεηα-γνληκφηεηα είλαη πξνυπφζεζε γηα ηνλ έκθπιν 

απηνπξνζδηνξηζκφ. Ζ έληνλε επηζπκία γηα γάκν θαίλεηαη λα κελ είλαη κηα επηζπκία 

ζπκβίσζεο κε ην αξζεληθφ αθνχ ν έξσηαο/ε αγάπε είλαη αλχπαξθηε πξηλ ην γάκν, 

αιιά κηα επηζπκία αλαγλψξηζεο σο έκθπινπ εαπηνχ. Οη αληηιήςεηο πεξί γάκνπ, 

κεηξφηεηαο, ζειπθφηεηαο θνξηηζκέλεο ζπλαηζζεκαηηθά είλαη ε γελεζηνπξγφο αηηία 

πξνδηαζέζεσλ πνπ πξνζθηψληαη εκπεηξηθά ζην πιαίζην ηεο θνηλσληθήο πξαθηηθήο θαη 

δηάδξαζεο κεηαμχ ησλ ππνθεηκέλσλ (ησλ παληξεκέλσλ θαη αλχπαληξσλ). Βάζεη 

απηψλ ησλ πξνδηαζέζεσλ δνκνχληαη νη λέεο εκπεηξίεο (εληφο θαη εθηφο νηθνγέλεηαο), 

απηέο ησλ ελ‟ φςε γάκνπ λέσλ θνξηηζηψλ ηα νπνία αλακέλνπλ λα βηψζνπλ ην 

ζπλαίζζεκα ηνπ έξσηα κέζα ζην γάκν. Έηζη πξνζθηάηαη ην αληηθείκελν, ε νπζία, νη 

ηδηφηεηεο θαη ε ινγηθή, δειαδή ν γάκνο, ε κεηξφηεηα, ε ζειπθφηεηα/γπλαίθα, ην 

λφεκα ηεο δσήο θαη νηθεηνπνηνχληαη απφ ηα λεαξά άηνκα. Ο έκθπινο απηφο 

απηνπξνζδηνξηζκφο δελ είλαη ζε ζπλάξηεζε κε ην άιιν θχιν αιιά ζε ζπλάξηεζε κε 

ηνλ ίδην ηνπο ηνλ εαπηφ. Ζ θαηαζθεπή δειαδή ηεο ζπιεθφηεηαο θαη ηεο κεηξφηεηαο 

δελ παξάγεηαη απφ ην ιφγν ησλ αξζεληθψλ ππνθεηκέλσλ (Katz, 2007) γηα ηελ 

γπλαίθα/κεηέξα, αιιά απφ ηνλ „απηνπξνζδηνξηζηηθφ ιφγν‟ ησλ γπλαηθψλ, αθνχ ην 

γεγνλφο αθήλεη αδηάθνξνπο ηνπο άλδξεο, νχηε απφ ζηεξεφηππα ηεο παξάδνζεο, 

εθπαίδεπζεο, εζίκσλ πεξί νηθνγέλεηαο (El Sadda, 2007) νχηε απφ ζηξαηεγηθέο 
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απνθιεηζκνχ ησλ γπλαηθψλ απφ ην δεκφζην νη νπνίεο πεηπραίλνπλ αλάγνληαο ηελ 

νηθνγέλεηα θαη ηελ κεηξφηεηα ζε πνιηηηζκηθφ ηδεψδεο (Hatem, 1998· Haddad 1998· 

Riphenburg 1998).  

Ζ πεξηγξαθή ηεο ζρέζεο ησλ γπλαηθψλ κε ηνλ πιηθφ πνιηηηζκφ ηεο 

λεσηεξηθφηεηαο (Abu Lughod, 2006 [1990] θαη 1991) θαη ην ρψξν εληφο φζν θαη 

εθηφο ζπηηηνχ θαη ε δηαρείξηζε απηνχ θαη απφ ηα δχν θπια θαζίζηαηαη πεδίν 

παξαηήξεζεο γηα ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ ησλ γπλαηθψλ σο γπλαίθεο/ζειπθά, θαη γηα 

ηελ αλάδεημε ησλ λέσλ ζρέζεσλ εμνπζίαο, πνπ πξνσζνχληαη απφ ηελ θαπηηαιηζηηθή 

παγθφζκηα πνιηηηθή. Οη γπλαίθεο απαηηνχλ πιηθά ελφο άιινπ πνιηηηζκνχ, απηνχ ηεο 

λεσηεξηθφηεηαο, φπσο θξεβαηνθάκαξα, ζπξηαξηέξα θ.ν.θ., ζηελ νπζία ρσξίο 

ιεηηνπξγηθφηεηα γη‟απηέο, γηα λα αζθήζνπλ νηθνλνκηθή πίεζε ζηνπο άλδξεο. Δπηπιένλ 

κε ηνλ ηξφπν απηφ νηθεηνπνηνχληαη πνιηηηζκηθέο αμίεο θαη θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηο 

ηνπ „άιινπ‟. Έηζη κέζα απφ ηελ λεσηεξηθφηεηα δεκηνπξγνχληαη ζηε ζπλείδεζε πιηθά 

(βνχξηζα, άξσκα, θξεβαηνθάκαξα, ηνπαιέηα) ηεο ζειπθφηεηαο.  

Ζ θαηαλάισζε πιηθψλ αγαζψλ θαη ε, θαηά ζπλέπεηα, νηθνλνκηθή πίεζε ζην 

κέιινληα ζχδπγν είλαη κηα πξαθηηθή ζηελ νπνία πξνζθεχγεη ε λέα γεληά ησλ 

γπλαηθψλ ησλ Zalabieh γηα λα απνηξέπνπλ ηνπο άλδξεο λα παληξεχνληαη δεχηεξε ή, 

ζπαληφηεξα, θαη ηξίηε θνξά. Ζ επηβαιιφκελε κε φξνπο παξάδνζεο πνιπγακία 

θινλίδεηαη ππφ ηε ζθηά κηα άιιεο εμνπζηαζηηθήο πνιηηηθήο, απηήο ηνπ ζχγρξνλνπ 

θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Μηα λέα κνξθή εμνπζίαο εθηνπίδεη ζηγά ζηγά ηελ άιιε. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ νη γπλαίθεο αληηδξνχλ ζε έλα ζχζηεκα έκθπιεο εμνπζίαο, 

εληζρχνληαο θαη ππνζηεξίδνληαο έλα άιιν, απηφ ηεο ζχγρξνλεο λεσηεξηθφηεηαο (Abu 

Lughod, 2006 [1990] θαη 1991). Ζ ζηαδηαθή ελζσκάησζε ησλ Zalabieh ζηελ 

επξχηεξε θαπηηαιηζηηθνχ ηχπνπ νηθνλνκία κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, φπσο ηνπξηζκφο, 

θαηλνχξγηα απηνθίλεηα, internet, ηειενξάζεηο θ.ν.θ. δεκηνπξγεί λέα κνλνπάηηα γηα ηε 



402 

 

γπλαηθεία αληίζηαζε.  Ζ απαίηεζε ησλ γπλαηθψλ απφ ηνπο άλδξεο ηνπο λα πάλε καδί 

γηα ςψληα ζηελ θνληηλφηεξε πφιε ηελ Aqaba, ε νπνία απέρεη πεξίπνπ κηάκηζε ψξα κε 

ην ιεσθνξείν, κφλν θαη κφλν γηα λα ηνπο εκπνδίζνπλ λα αθηεξψζνπλ ρξφλν γηα ηελ 

άιιε ζχδπγν αλαδεηθλχεη ηηο κνξθέο αληίζηαζεο απηψλ ησλ γπλαηθψλ. Οη άλδξεο 

ππνρξεσκέλνη λα ηηο αθνινπζνχλ, γίλνληαη εξγαιεία ζηα ρέξηα ησλ γπλαηθψλ, νη 

νπνίεο θαηαλαιψλνληαο ηνλ ρξφλν ησλ αλδξψλ δεκηνπξγνχλ πξνηεξαηφηεηεο. Δπίζεο, 

νη πζηεξίεο θαη ηα θιάκαηα, αλ θαη φρη ζπρλφ θαηλφκελν, ελ ηνχηνηο είλαη 

απνηειεζκαηηθά γηα λα πεηχρνπλ νη γπλαίθεο θάπνηα πξάγκαηα. Οη ηέηνηνπ είδνπο 

πξαθηηθέο εμσηεξίθεπζεο ζπλαηζζεκάησλ ππαγσγήο είλαη κνξθέο αληίζηαζεο ησλ 

ππνθεηκέλσλ ζηελ πξνζπάζεηα ππνλφκεπζεο ηεο αλδξηθήο θπξηαξρίαο (Abu Lughod, 

1986). 

Ζ θξεβαηνθάκαξα γίλεηαη ην πην πξφζθνξν πιηθφ ζεκείν επηηέιεζεο ηεο 

ζειπθφηεηαο θαη ηεο κεηξφηεηαο ην νπνίν νχησο ή άιισο ειέγρνπλ θαη ζέινπλ λα 

ζπλερίζνπλ λα ην θάλνπλ. Ζ λεσηεξηθφηεηα ινηπφλ, θαηέρεη κηα ζεκαληηθή ζέζε 

θαζψο δεκηνπξγεί επηλνήζεηο γηα δηαπξαγκάηεπζε ξφισλ θαη πιηθφ κε ην νπνίν ηα 

άηνκα/νη γπλαίθεο ειέγρνπλ θαη δηαπξαγκαηεχνληαη ηνλ έκθπιν εαπηφ. Ο „ιφγνο‟  ηνπ 

ρψξνπ απηνχ, είλαη έμσ απφ ηνπο „ιφγνπο‟ ηνπ αλδξηζκνχ θαη βεδνπηληζκνχ, θαη νη 

γπλαίθεο ηνλ δηαρεηξίδνληαη γηα λα „θαηαλαιψζνπλ‟ φ,ηη κπνξνχλ απ‟ απηά πνπ 

δηαζέηνπλ νη άλδξεο. Υξήκα, ρξφλν θαη ζπδπγηθή ππνρξέσζε γηα θξνληίδα. 

Έηζη ε θξεβαηνθάκαξα απνθηά κηα εμέρνπζα ηαπηφηεηα σο ρψξνο (Ferguson, 

1992:8) γηα ηηο γπλαίθεο θαηφπηλ δηαδξαζηηθψλ ζρέζεσλ.  Μηα άιιε κνξθή αληίζηαζε 

ησλ γπλαηθψλ έρεη λα θάλεη κε ην ρψξν, ηηο πξαθηηθέο δηαρείξηζήο ηνπ θαη ηηο 

ζπλεπαγφκελεο έκθπιεο δηαπξαγκαηεχζεηο ηνπ. ηελ πεξίπησζε ησλ Zalabieh, ν 

ρψξνο δειψλεη ηηο ζρέζεηο εμνπζίαο θαη εηδηθφηεξα ηεο αλδξηθήο θπξηαξρίαο θαη ηνπ 

απνθιεηζκνχ (Ardener, 1993· Massey, 1994· Λαδά, 2003). 
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Ο εγεκνληθφο ιφγνο ησλ αλδξψλ ζηελ πεξίπησζε ησλ Zalabieh βξίζθεη 

έθθξαζε θαη ζηνπο ρψξνπο ηνπ ζπηηηνχ είηε απηνί είλαη νη εζσηεξηθνί είηε ηνπ 

πξναπιίνπ. Ζ απνθιεηζηηθφηεηα ησλ αλδξψλ ζηε ρξήζε ηνπ ρψξνπ ζηεξεί ηηο 

γπλαίθεο απφ βαζηθά δηθαηψκαηα (θαηά ηε δηθή κνπ άπνςε): άλεζε κε καμηιάξηα, 

δέζηε, έλα πεξηπνηεκέλν δσκάηην, ραιί γηα πξνζηαζία απφ ηελ πγξαζία θ.ν.θ. ε 

απηφλ ηνλ εγεκνληθφ ιφγν ησλ αλδξψλ, ν νπνίνο δεκηνπξγεί απνθιεηζκφ ζηηο 

γπλαίθεο, νη ίδηεο παξήγαγαλ αληηζηάζεηο ζε κηα πξνζπάζεηα ελδπλάκσζεο ηεο 

ππφζηαζήο ηνπο ππνλνκεχνληαο ηελ δχλακε ησλ αλδξψλ. Αληηδξνχζαλ αξρηθά κε ην 

λα κελ ελδηαθέξνληαη γηα ηε δηαθφζκεζε ηνπ ζαινληνχ. Αξλνχληαλ ζησπεξά λα πάλε 

λα αγνξάζνπλ ηα ζηξψκαηα θαη ηα καμηιάξηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχζαλ νη άλδξεο, 

αξλνχληαλ λα εθθέξνπλ αθφκε θαη άπνςε γηα ηε δηαθφζκεζε ηνπ ρψξνπ, αθήλνληαο 

ηνπο άλδξεο λα ελδηαθεξζνχλ. Παξάιιεια αξλνχληαλ λα θαζαξίζνπλ ην δσκάηην, ή ελ 

πάζεη πεξηπηψζε ην θαζάξηδαλ ζε αξαηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ππνρξεψλνληαο ηνπο 

άλδξεο λα ηηο παξαθαιέζνπλ γη‟ απηφ. Ζ αλαγθαζηηθε παξάθιεζε εθ κέξνπο ησλ 

αλδξψλ ηε δεδνκέλε ζηηγκή θαζαηξνχζε ηνλ βεδνπίληθφ ηνπο αλδξηζκφ. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ νη γπλαίθεο κεηέηξεπαλ κηα θαζεκεξηλή γπλαηθεία πξαθηηθή ζε ζηξαηεγηθή 

ππνλφκεπζεο ηεο αλδξηθήο θπξηαξρίαο. 

Οη παξαπάλσ κνξθέο αληίζηαζεο θαη ηξφπνη δηαρείξηζεο έκθπισλ ξφισλ (ησλ 

γπλαηθψλ) αλαδεηθλχνπλ ηηο εηεξφθπιεο (αλδξψλ) αιιά θαη νκφθπιεο (εξεπλήηξηαο) 

κνξθέο εμνπζίαο νη νπνίεο ηηο παξάγνπλ.  πκπιεξσκαηηθά  ζε φια ηα παξαπάλσ έρεη 

ζεκαζία ζηελ παξαγσγή εζλνγξαθηθνχ πιηθνχ, ε δηαδξαζηηθή δπλακηθή ησλ 

κεηαζρεκαηηζκψλ, νη νπνίνη δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ αιιειφδξαζε ησλ 

εκπιεθνκέλσλ ζηε δηαδηθαζία, δειαδή ηνπ/ηεο εζλνγξάθνπ θαη ησλ 

εζλνγξαθνχκελσλ. Οη λέεο κνξθέο δξάζεο, δεκηνπξγνχλ λένπο εμνπζηαζηηθνχο 

ιφγνπο ησλ ππαγφκελσλ-ππνηειψλ ππνθεηκέλσλ. Έηζη κε ηέηνηνπ είδνπο πξαθηηθέο 
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είρα γίλεη πνιιέο θνξέο δηαρεηξίζηκν εξγαιείν ζηα ρέξηα ησλ γπλαηθψλ, γηα λα 

δηαπξαγκαηεπηνχλ ηε δηθή ηνπο εμνπζία θαη λα πξνθαιέζνπλ ηελ αλδξηθή εγεκνλία. 

ην ηξίην κέξνο ηεο δηαηξηβήο πξαγκαηεχηεθα κέζα απφ ηηο παηδηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο/αλαπαξαζηάζεηο ην παηρλίδη θαη ην ηρλνγξάθεκα, σο αλαιπηηθά 

εξγαιεία  γηα ηελ αλάιπζε ησλ πνιηηηζκηθψλ παξαδνρψλ κέζα απφ ηνλ „ιφγν‟ ησλ 

παηδηψλ. Οη δχν απηέο δξαζηεξηφηεηεο θέξλνπλ ζηελ επηθάλεηα πάιη ηηο ζρέζεηο 

εμνπζίαο ηηο νπνίεο βηψλνπλ θαζεκεξηλά ηα παηδηά.  

Δλψ ζηηο πεξηζζφηεξεο δπηηθν-Δπξσπατθέο ρψξεο θαη εηδηθφηεξα ζηελ 

Διιάδα, απ‟ φπνπ έρσ θαη ηε κεγαιχηεξε εκπεηξία, σο επί ην πιείζηνλ ηα παηρλίδηα 

ησλ παηδηψλ έρνπλ έκθπιν ραξαθηήξα, ζηα παηρλίδηα ησλ παηδηψλ ησλ Zalabieh, απηφ 

θαίλεηαη λα κελ ηζρχεη. Κη απηφ γίλεηαη εκθαλέο εηδηθφηεξα κέζα απφ ηηο παηγληψδεηο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ θνξηηζηψλ ηα νπνία αλαπαξηζηνχζαλ ην „γάκν‟ απνζησπψληαο ηηο 

νκφθπιεο πξαθηηθέο ή δίλνληαο πξνηεξαηφηεηα ζε απηέο ηνπ θπξίαξρνπ αξζεληθνχ. 

Βίσλαλ ηελ ηειεηή ηνπ γάκνπ, ην αλδξηθφ ηξαγνχδη θαη ζσκαηνπνηνχζαλ (Goldman, 

1998· Bourdieu, 2007) ηελ πξαθηηθή ηελ νπνία θαη αλαπαξηζηνχζαλ κε παηγληψδε 

κνξθή. Ζ επηινγή κφλν απηήο ηεο πξαθηηθήο απφ νιφθιεξε ηε γακήιηα ηειεηή, 

ζεκαληηθή ζηηγκή γηα ηε γπλαίθα, έδεηρλε ηελ επηξξνή ησλ αξζεληθψλ δξψκελσλ, 

θαζψο δηαπεξλνχζε ηα λνεηηθά ζρήκαηα ησλ θνξηηζηψλ ε αλδξηθή θπξηαξρία θαη 

εγεκνλία. Ο γάκνο ηφζν σο δηαβαηήξηα ηειεηνπξγία φζν θαη σο θαηψθιη ζηε 

ζειπθφηεηα θαζίζηαηαη επνπζηψδεο κέζα ζην παηρλίδη θνξηηζηψλ θαη βηψλεηαη σο 

νπζηψδεο ε ππαγσγή ζην αξζεληθφ κέζα απ‟ ηε ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή. Σν θαηψθιη 

ζηε κεηξφηεηα θαη ζειπθφηεηα απνθηά πξφζεκν αξζεληθφ θη επηβεβαηψλεηαη ιεθηηθά 

απφ ηα θνξίηζηα κε εθθξάζεηο ηνπ ηχπνπ: «Έηζη είλαη ν γάκνο» ή «Απηφο είλαη ν 

γάκνο» δειψλνληαο ην γεγνλφο ηεο ππαγσγήο ησλ γπλαηθψλ ζηελ αλδξηθή 

πξνηεξαηφηεηα. 
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Ο ζεβαζκφο ζηελ ηεξαξρία, ε απνπζία νπζηαζηηθήο εγεζίαο γηα ιήςε 

απνθάζεσλ θαη ε ζπζπείξσζε ηεο θνηλφηεηαο θάησ απφ κηα ηαπηφηεηα, θαζηζηνχζε 

ην παηρλίδη ηφζν ησλ αγνξηψλ φζν θαη ησλ θνξηηζηψλ ρσξίο αληαγσληζκφ, ρσξίο 

θαλφλεο, ρσξίο αξρεγνχο, ρσξίο πνηλέο, κε ραιαξφηεηα θαη αλνρή ζηα ιάζε ησλ 

ζπκπαηθηψλ/ηξηψλ. Κη εδψ θαηλφηαλ θαζαξά ην αμηαθφ ζχζηεκα ησλ Zalabieh θαη ε 

κεηαθνξά απηψλ ησλ αμηψλ ζην παηρλίδη ησλ παηδηψλ. Πξνζάξκνδαλ δειαδή ην 

παηρλίδη ζηηο πνιηηηζκηθέο λφξκεο ηεο ηζνηηκίαο ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο.  

Δπίζεο, ε δπλακηθή ησλ πεξηνξηζκψλ θαη απαγνξεχζεσλ φζνλ αθνξά ην 

γπλαηθείν θχιν θαη εηδηθφηεξα ν εγθιεηζκφο ηνπο ζην ζπίηη, δηαπεξλά ηα λνεηηθά 

ζρήκαηα ησλ παηδηψλ πεξηζζφηεξν απ‟ φ,ηη κηα θαζεκεξηλή πξαθηηθή, φπσο ην 

παηρλίδη κέζα ζην ζρνιείν. Δλψ ηα θνξίηζηα έπαηδαλ θαζεκεξηλά κπάια κέζα ζην 

ζρνιείν (ε κπάια είλαη απαγνξεπηηθφ παηρλίδη γηα ηα θνξίηζηα), αξλνχληαλ ην γεγνλφο 

θαη ηζρπξίδνληαλ ην αληίζεην, φηη δειαδή «ηα θνξίηζηα δελ παίδνπλ πνδφζθαηξν, δελ 

παίδνπλ κπάια». Απηφ ην επηβεβαίσλαλ θαη ηα αγφξηα. Έηζη ν „ιφγνο‟ ησλ παηδηψλ 

πξσηίζησο είρε ζπληζηψζεο πνιηηηζκηθψλ παξαδνρψλ, δειαδή απαγνξεχζεσλ. Σα 

παηδηά κηινχζαλ κε φξνπο θνπιηνχξαο θαη φρη κε φξνπο θαζεκεξηλψλ πξαθηηθψλ. 

Καηά δεχηεξνλ, ε εκκνλή ηνπο ζην γεγνλφο φηη ηα θνξίηζηα δελ παίδνπλ κπάια, ελψ 

έπαηδαλ κέζα ζην ζρνιείν, αλαδεηθλχεη ηαπηφρξνλα θαη ηελ ελλνηνιφγεζε ηνπ ζεζκνχ 

ηνπ ζρνιείνπ απφ ηνπο Zalabieh. Έλαο ζεζκφο ρσξίο δπλακηθή, πνπ ε ρξεζηκφηεηά 

ηνπ πεξλά κέζα απφ ηηο πεπνηζήζεηο ησλ αηφκσλ θη φρη  κέζα απφ ηελ ελλνηνιφγεζε 

ηεο πνιηηείαο. Ζ θαηεγνξεκαηηθή άξλεζε ηεο χπαξμεο κηαο δξαζηεξηφηεηαο (ηνπ 

παηρληδηνχ κε κπάια) κέζα ζην ζρνιείν νξίδεη θαη ηελ δπλακηθή ηνπ habitus πνπ 

δηαπεξλά ηα παηδηά. 
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Έηζη ε δπλακηθή ηεο αλδξηθήο εγεκνλίαο θαη ηεο γπλαηθείαο ππαγσγήο 

εκθαλίδεηαη ζην παηρλίδη ησλ παηδηψλ Zalabieh σο θπξίαξρε ζπληζηψζα πνπ δηαπεξλά 

ηα λνεηηθά ηνπο ζρήκαηα. 

Με ην ηρλνγξάθεκα ηα πξάγκαηα είλαη ιίγν πην πνιχπινθα απ‟ φ,ηη ζε ζρέζε 

κε ην παηρλίδη. Ο Devi (1984) ραξαθηεξίδεη ην ηρλνγξάθεκα σο ην ζεκείν ζπλάληεζεο 

κεηαμχ ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηνπ θνηλσληθνχ. πλδπάδνληαο ην ηρλνγξάθεκα κε ην 

„ιφγν‟ ηνπ παηδηνχ, πξνζπάζεζα λα αλαδείμσ ηφζν ηελ ηαχηηζε φζν θαη ηελ 

αληηζεηηθή θαηεχζπλζε απηψλ ησλ δχν ζπληζησζψλ, νη νπνίεο ζε ζπλδπαζκφ, 

κπνξνχλ λα απνθαιχςνπλ ηηο δπλακηθέο κηαο πην ιεπηνκεξνχο αλάιπζεο ησλ 

παηδηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ. Σν ηρλνγξάθεκα σο „άινγνο ιφγνο‟ θαη ν „ιφγνο‟ 

(Mitchell, 2006) σο εξκελεία απηνχ, ζηελ παξνχζα δηαηξηβή, πξνηάζζνληαη σο 

ζεκαληηθά ζπκβνιηθά κέζα (Gardner, 1993· Malchiodi, 1998· Kroup, 1995) γηα ηελ 

θαηαλφεζε ηεο πξφζιεςεο απφ ηα παηδηά ησλ εγεκνληθψλ πνιηηηζκηθψλ παξαδνρψλ. 

Οη ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο ζεκαηηθέο, αλαδεηθλχνπλ θαη δηαθνξεηηθέο 

ζπληζηψζεο πξφζιεςεο ησλ πνιηηηζκηθψλ παξαδνρψλ απφ ηα παηδηά. Δπεηδή νη 

ζπλζήθεο κέζα ζηηο νπνίεο αλαπηχζζνληαη ηα παηδηά επηδξνχλ ζ‟ απηά ηφζν βηνινγηθά 

φζν θαη θνηλσληθά, ζπλαηζζεκαηηθά θαη γλσζηαθά (Dunifon & Kowaleski, 2003· 

Belsky et al, 2010), ην ηρλνγξάθεκα σο έλαο θπζηθφο ηξφπνο έθθξαζεο 

ζπλαηζζεκάησλ αιιά θαη γλσζηηθψλ δηαδηθαζηψλ κπνξεί λα θέξεη ζηελ επηθάλεηα 

ζεκαληηθέο παξακέηξνπο πξφζιεςεο  πνιηηηζκηθψλ ζπληζησζψλ. 

Αθήλνληαο ηα παηδηά ειεχζεξα λα δσγξαθίζνπλ φ,ηη ζέινπλ (σο πξψηε 

ζεκαηηθή) εκθαλίδεηαη ε πξψηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ θχισλ. Σν „θαληαζηαθφ‟ θαη ην 

„πξαγκαηηθφ‟. Σα θνξίηζηα πεξλνχλ ζ‟ έλα θαληαζηαθφ θφζκν, ελψ ηα αγφξηα είλαη 

πξνζγεησκέλα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ζ ειεχζεξε επηινγή ησλ θνξηηζηψλ, ζην ζπκηθφ 

ηνπο εθθηλνχζε ηε θαληαζία γηα λα ηνπνζεηήζνπλ ηνλ θφζκν ηεο θαζεκεξηλφηεηάο 
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ηνπο. Κήπνη, ινπινχδηα, δέλδξα, πνηάκηα, πνιχρξσκα ζπίηηα κε νμχθνξθεο ζηέγεο, 

θνπέιεο κε έληνλα θνξέκαηα, θαίλεηαη λα είλαη ηα θπξίαξρα πνιηηηζκηθά Δπξσπατθά 

πξφηππα ζην πιαίζην ηεο παγθφζκηαο εγεκνλίαο ηνπ δπηηθνχ σο κνληέξλνπ, πξφηππα 

πνπ πεξλνχλ κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο ηειεφξαζεο, ησλ πεξηνδηθψλ θ.α. Απηέο νη 

επηζπκίεο κε πξνβνιή ηνπ θαληαζηαθνχ θαίλεηαη φηη πεξλνχλ κέζα απ‟ ηε 

λεσηεξηθφηεηα θαη αλαπαξηζηψληαη πάλσ ζην ραξηί. Σα αγφξηα, αληίζεηα, 

απνηχπσλαλ ηε βησκέλε θαζεκεξηλφηεηα, απηνθίλεηα, θακήιεο, θαηζίθεο βνπλά, κε 

φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξε ιεπηνκέξεηα ζε κηα πξνζπάζεηα απνηχπσζεο ησλ 

αλδξηθψλ πξαθηηθψλ. Ζ κε δξάζε ζην δεκφζην ρψξν ησλ γπλαηθψλ θαη ε „πεξίθιεηζε‟ 

ηνπο, ε νπνία ζπλεπάγεηαη πεξηνξηζκέλε ελζψκαηε εκπεηξία ηεο εξήκνπ θαη 

γεληθφηεξα ηεο πεξηνρήο, νδεγεί ηα θνξίηζηα ζηελ επηινγή ηνπ θαληαζηαθνχ, αθνχ 

εθεί βξίζθνπλ πξφζθνξν έδαθνο νη επηζπκίεο. Σν πξαγκαηηθφ, θπζηθφ πεξηβάιινλ ην 

νπνίν αθήλεη γεληθψο αδηάθνξεο ηηο γπλαίθεο ησλ Zalabieh, αθνχ δελ ρξεζηκεχεη 

ηδηαίηεξα ζ‟ απηέο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα, παξνπζηάδεηαη ηρλνγξαθηθά απφ ηα θνξίηζηα 

πηζαλφλ σο θπγή απφ ηελ πεξίθιεηζε φρη κφλν ζην εζσηεξηθφ ησλ ζπηηηψλ αιιά θαη 

ζην ρψξν γεληθφηεξα. Αληίζεηα, ηα αγφξηα, βηψλνληαο νπηηθά αιιά θαη ελζψκαηα ην 

πεξηβάιινλ κέζα απφ ηηο επαλαιακβαλφκελεο πξαθηηθέο ησλ αλδξψλ, φπσο ν 

ηνπξηζκφο, νη βφιηεο ζηελ έξεκν, ην θπλήγη, απνηππψλνπλ ηελ δσή ζ‟ φιε ηεο ηε 

κεγαινπξέπεηα, σο ν κειινληηθφο ξφινο πνπ πξφθεηηαη λα πηνζεηήζνπλ. 

Έκθπιν, ινηπφλ, ην ειεχζεξν ηρλνγξάθεκα ησλ παηδηψλ αλαπαξηζηά ηνπο 

έληνλα δηαρσξηζκέλνπο έκθπινπο θφζκνπο. 

Ζ δεχηεξε ζεκαηηθή αθνξνχζε ζηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο, λα 

αλαπαξαζηήζνπλ δειαδή ηη θάλνπλ θαζεκεξηλά. 

Γηα ηα θνξίηζηα θαίλεηαη φηη ε „θεηδσιή απφ δξαζηεξηφηεηεο θαζεκεξηλφηεηα‟ 

δελ κπνξνχζε λα απνηππσζεί σο ηέηνηα ζην ραξηί. Ζ εηθφλα/απνηχπσζε δε ζπκβάδηδε 
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απφιπηα κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Σν ζρέδην αλαπαξηζηνχζε άιινηε ην ζπίηη θαη 

άιινηε ην ζρνιείν φπνπ ηνπνζεηνχζαλ θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο.  Ο „ιφγνο‟ ηνπο, 

φκσο, ν νπνίνο επεμεγνχζε ην ηρλνγξάθεκά ηνπο, απνηχπσλε πάιη θαληαζηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, φηη πεγαίλνπλ ζε πάξηη, φηη πεγαίλνπλ επίζθεςε ζηηο θίιεο ηνπο ζηελ 

άιιε άθξε ηνπ ρσξηνχ, φηη πεγαίλνπλ ζην ζνχπεξ κάξθεη, πξάγκαηα πνπ δελ 

πθίζηαλην ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. ηελ πεξίπησζε πνπ ήζειαλ λα ηνπνζεηήζνπλ ζπίηη 

θαη ζρνιείν ηαπηφρξνλα ζηελ ίδηα ζειίδα, γηα ην κελ ζπίηη επέιεγαλ ηνπο 

πνιηηηζκηθνχο φξνπο, δειαδή κηα ηέληα (παξαδνζηαθφ βεδνπίληθν), γηα ην δε ζρνιείν 

ηνπο φξνπο ηεο λεσηεξηθφηεηαο (έλα ηεηξάγσλν θηίξην - ν αξρηηεθηνληθφο ραξαθηήξαο 

ηνπ κνληεξληζκνχ). Έηζη, δηαρψξηδαλ ηνπο ζεζκνχο απφ ηελ δηθή ηνπο 

πξαγκαηηθφηεηα, ηελ λεσηεξηθφηεηα απφ ηελ παξάδνζε. Κη απηφ αληαλαθινχζε ηηο 

πεπνηζήζεηο ησλ γπλαηθψλ (αιιά θαη ησλ αλδξψλ ζε κηθξφηεξν βαζκφ) γηα ηελ 

εθπαίδεπζε, ην ζρνιείν, αθνχ ν πξννξηζκφο ηνπο ήηαλ λα παληξεπηνχλ θαη λα γίλνπλ 

κεηέξεο.  

Ο θαληαζηαθφο „ιφγνο‟ ησλ θνξηηζηψλ γηα ην ηρλνγξάθεκά ηνπο απηφ ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο άγγηδε ηα φξηα ηνπ θαληαζηαθνχ ηνπ ειεχζεξνπ ζρεδίνπ, φκσο ηα 

θνπηάθηα κέζα ζηα νπνία πξνζπαζνχζαλ λα ηνπνζεηήζνπλ φιεο ηηο θαζεκεξηλέο 

δξαζηεξηφηεηεο έδεηρλαλ φηη πεξλνχζαλ απφ ηε θαληαζία ζηελ ηκεκαηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα.  

Γηα ηα αγφξηα ηα πξάγκαηα ήηαλ δηαθνξεηηθά. Σα απηνλφεηα δελ ρξεηάδνληαλ 

ηδηαίηεξε επεμήγεζε. Ζ βησκέλε εκπεηξία απνηππσλφηαλ σο ηέηνηα θαη ν „ιφγνο‟ 

απφιπηα ζπλπθαζκέλνο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Κακήιεο, απηνθίλεηα θαη business κε 

ηνπξίζηεο.  

Ζ ηξίηε ζεκαηηθή έρεη ζρέζε κε ην γάκν φπνπ θαίλεηαη πψο ηα παηδηά 

πξνζιακβάλνπλ, ελλνηνινγνχλ θη αλαπαξηζηνχλ ην γάκν θαη ηηο πηζαλέο 
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δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ θχισλ. Ζ έκθπιε αλαπαξάζηαζε ηνπ γεγνλφηνο ηνπ 

γάκνπ δείρλεη φηη ηα παηδηά αθελφο αλαπαξάγνπλ ηηο απφςεηο ησλ ελειίθσλ, αθεηέξνπ 

δείρλνπλ κε πνηφλ ηξφπν πξνζιακβάλνπλ ηηο πνιηηηζκηθέο ζπληζηψζεο. Χο θαηψθιη 

ζηε κεηξφηεηα θαη σο κνλαδηθφ λφεκα ζηε δσή ησλ γπλαηθψλ αλαπαξηζηάηαη απφ ηα 

θνξίηζηα κε πξνζσπνπνίεζε κε πξφζεκν ζειπθφ βγάδνληαο πνιιέο θνξέο ηνλ άλδξα 

έμσ απφ ην ζπκθξαδφκελν. Σν ππνθείκελν ηρλνγξαθηθά (ε λχθε θαη ν γακπξφο) 

αληηθαζηζηά ην ζεζκφ, ην κέγεζνο (ηεο λχθεο ζηελ ζειίδα) πξνδίδεη ηελ ζεκαζία πνπ 

δίλνπλ νη γπλαίθεο ζ‟ απηφλ.  Παίδνληαο κε ηα κεγέζε, ζηηο ηέληεο, ζηα αλζξσπάθηα, 

θαη αλαδεηθλχνληαο ην γπλαηθείν θχιν εληνλφηεξα, θαίλεηαη φηη αλαηξέπνπλ ην 

ππαγφκελφ ηνπο status ζε ηρλνγξαθηθή ππεξνρή αθνχ ν ρψξνο απηφο ηνπ 

ηρλνγξαθήκαηνο βξίζθεηαη καθξηά απφ ηελ νπηηθή θαη, θαηά ζπλέπεηα, ηελ εγεκνλία 

ηνπ ηζρπξνχ αξζεληθνχ. Απνζησπψληαο ηα θνξίηζηα ηηο ππφινηπεο πξαθηηθέο 

ππαγσγήο, φπσο απηή ηεο βξψζεο ησλ ππνιεηκκάησλ απφ ην θαγεηφ ησλ αλδξψλ, 

δνκνχλ ην ηρλνγξάθεκά ηνπο γχξσ απφ ηε λχθε θαη ηνπνζεηψληαο ηαςηά κε θαγεηφ 

κπξνζηά ζηνπο άλδξεο βεβαηψλνπλ ηελ αλδξηθή ππεξνρή θαη πξνηεξαηφηεηα ηελ νπνία 

απνδέρνληαη νη γπλαίθεο. Παξάιιεια, φκσο, αλαδεηθλχνληαο ην κέγεζνο ηνπ δηθνχ 

ηνπο ρψξνπ, ηελ ηέληα δειαδή ησλ γπλαηθψλ ζε ζρέζε κ‟ απηήλ ησλ αλδξψλ, θαίλεηαη 

λα εθδειψλνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο ππνλφκεπζεο ηεο αξζεληθήο εγεκνλίαο ζην 

ρψξν θαη ηελ αλάθηεζε κηαο πξφζθαηξεο θπξηαξρίαο. Οη κεηααπνηθηαθέο θεκηληζηηθέο 

ζεσξίεο νξίδνπλ ηελ ηέρλε σο ην πεδίν έθθξαζεο ησλ ππνθεηκέλσλ „ελ ζησπή‟ ηα 

νπνία έκκεζα αληηδξνχλ ζηελ ππαγσγή-θαηαπίεζε (Spivak, 1987). Ζ ηρλνγξαθηθή 

πεξηζσξηνπνίεζε ή κείσζε ησλ αλδξψλ πηζαλφλ κεηαθέξεη ηηο επηζπκίεο ησλ 

γπλαηθψλ εμ αηηίαο ηεο ππνηέιεηαο θαη ηεο ππαγσγήο ηνπο. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην 

γεγνλφο φηη ηα θνξίηζηα αδπλαηνχλ λα αληηιεθζνχλ ηε ρσξηθή δηάηαμε ηνπ θχινπ 

ηνπο. Ζ επζεία δηάηαμε (ησλ αλδξψλ) ππεξηζρχεη ηεο θπθιηθήο (ησλ γπλαηθψλ) 
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πξάγκα πνπ δείρλεη φηη ηνπο δηαπεξλά εμνπζηαζηηθά ε αλδξηθή πξνηεξαηφηεηα. Με 

κπνξψληαο λ‟ απνδψζνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα κηινχλ ηρλνγξαθηθά κε πξφζεκν 

αξζεληθφ κέζα απφ ηελ ηεξαξρηθή αλδξηθή ππεξνρή θαη εμνπζία, πνπ θαζηζηά ηηο 

γπλαίθεο ππεμνχζηα ππνθείκελα. Ζ ρσξηθή απηή πξφζιεςε ησλ θνξηηζηψλ δειψλεη 

ηελ άληζε ζρέζε θχισλ θαη ην φηη νη ζησπεξέο αληηζηάζεηο θαη νη δηαπξαγκαηεχζεηο 

ησλ γπλαηθψλ βξίζθνληαη ζηελ αθάλεηα ηεο ηεξαξρίαο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο θαη 

πξνθαλψο επηηεδεπκέλα αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε απνζησπνχληαη. Έηζη θαηαλννχλ 

κηα δηάηαμε ζην ρψξν πνπ απνξξέεη απφ ην ηζρπξφ. 

Σα αγφξηα παξνπζηάδνπλ ηρλνγξαθηθά ηα πξάγκαηα δηαθνξεηηθά. 

Δλδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν  λα απνδψζνπλ ην γεγνλφο σο παξφλ, θη φρη σο κέιινλ.  

Ο γάκνο είλαη ηαπηφζεκνο κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα, δειαδή ηίπνηα ην ηδηαίηεξν. Γελ 

παξέιεηπαλ φκσο λα ηνπνζεηήζνπλ ηηο γπλαίθεο ζε ζέζε ππνηέιεηαο, ζε κηα άθξε ηεο 

ζειίδαο παίδνληαο θη απηά κε ην κέγεζνο. Ζ απνπζία ή ε ηρλνγξαθηθή ππνηέιεηα ησλ 

γπλαηθψλ ζην ζρέδην ησλ αγνξηψλ, αληαλαθιά ηε ζεκαζία θαη ηελ αμία πνπ δίλνπλ νη 

ελήιηθεο άλδξεο ζηελ παξνπζία ησλ γπλαηθψλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή.  

Έηζη ην ηρλνγξάθεκα ηφζν ησλ αγνξηψλ φζν θαη ησλ θνξηηζηψλ ππνδήισλε ην 

„ηζρπξφ‟ θαη ην „αζζελέο‟ , έληνλα δηαρσξηζκέλν, ηελ ‘θπξηαξρία‟ θαη ηελ „ππνηέιεηα‟. 

Καηαλννχζαλ θη απηά ηελ εγεκνλία κέζα απφ ηελ επζεία δηάηαμε φηαλ θάζνληαλ θαη 

αγλννχζαλ ηελ θπθιηθή/αθαηάζηαηε ησλ γπλαηθψλ. Έηζη θαη ζηα δχν θχια θαίλεηαη 

ην απνηέιεζκα κηαο λνεηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ ηείλεη λα απνζησπά ηρλνγξαθηθά ην 

ππνηειέο θαη λα απνδέρεηαη ην θπξίαξρν. Με ηε δηαθνξά φηη ζηα κελ αγφξηα 

πξνρσξψληαο ε λνεηηθή δηαδηθαζία απφ πάλσ πξνο ηα θάησ ελδπλακψλεη ηνλ 

θνηλσληθφ ηνπο ξφιν, ν νπνίνο ηνπο πξνζδίδεη ηελ απφιπηε εμνπζία, ζηα δε θνξίηζηα  

απφ θάησ πξνο ηα πάλσ, κε ηελ απνδνρή ηνπ ηζρπξνχ θαη ηελ αθνκνίσζή ηνπ πνπ 

εληζρχεη θαη δηαηεξεί ηελ έκθπιε δηαθνξά. 
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Σα παηδηά αληηιακβάλνληαλ θαη αλαπαξηζηνχζαλ ηηο πνιηηηζκηθέο παξαδνρέο 

ππφ ην πξίζκα ζρέζεσλ εμνπζίαο, θη απηφ έβγαηλε απζφξκεηα ζηελ ζπκβνιηθή 

πξαθηηθή απηή ηνπ ηρλνγξαθηθνχ ηνπο ιφγνπ. Πξαθηηθά ε θπξίαξρε αλδξηθή 

ηδενινγία πνπ ηνπνζεηεί ηε γπλαίθα ζε ππνλνκεπηηθή ζέζε ηφζν ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα, ζηηο απνθάζεηο θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο, φζν θαη ρσξηθά-αηαμηθά, 

δηαπεξλά θαη ηα ζρέδηά ηνπο. 

Ζ ηειεπηαία ζεκαηηθή είλαη δχν ζρέδηα κε ζέκα ην γάκν, ηα νπνία δσγξάθηζα 

ε ίδηα, θαη ηα νπνία πεξηείραλ ζσζηά θαη ιάζνο ζηνηρεία (εζθεκκέλα) ζρεηηθά κε ην 

ηειεηνπξγηθφ. Εήηεζα απφ ηα παηδηά λα εληνπίζνπλ ηα ιάζε θαη λα ηεθκεξηψζνπλ ηελ 

άπνςε ηνπο γη‟ απηφ πνπ ιέλε. 

Μηα απφ ηηο εζθεκκέλεο παξαπνηήζεηο πνπ έθαλα ηρλνγξαθηθά, ήηαλ λα 

ηνπνζεηήζεσ ηαςηά κε θαγεηφ κφλν κπξνζηά ζηνπο άλδξεο. Καη ηα δχν θχια 

θαηαλννχζαλ ηελ απνπζία ηνπ θαγεηνχ κπξνζηά απφ ηηο γπλαίθεο, αιιά είραλ 

δηαθνξεηηθή άπνςε, αλ θαη θαηέιεγαλ ζην ίδην απνηέιεζκα, ην απφ θνηλνχ θνηλσληθά 

απνδεθηφ γεγνλφο φηη πξψηα ηξψλε νη άλδξεο θαη κεηά νη γπλαίθεο. Σα αγφξηα 

μεθηλνχζαλ κε ηελ ιέμε «ζσζηφ» (sah) θαη ελλννχζαλ φηη θαιψο ηνπνζεηήζεθαλ ηα 

ηαςηά κπξνζηά ζηνπο άληξεο, γηαηί πξψηα ηξψλε απηνί θαη κεηά νη γπλαίθεο. Σα 

θνξίηζηα αληίζεηα ηεθκεξίσλαλ ηελ άπνςε ηνπο κε ηελ ιέμε «ιάζνο» (galat) θαη 

ελλννχζαλ φηη θαθψο δελ ππάξρεη θαγεηφ κπξνζηά ζηηο γπλαίθεο, αιιά πεξηκέλνπλ λα 

θέξνπλ νη άλδξεο ηα ηαςηά αθνχ θάλε απηνί. Φαίλεηαη φηη ζηα θνξίηζηα “ελνριεί 

ηρλνγξαθηθά” ην γεγνλφο φηη δελ ππάξρεη θαγεηφ γηα ηηο γπλαίθεο, αιιά ην δέρνληαη 

σο „αλακνλή‟. Γηα ηα αγφξηα είλαη θάηη δεδνκέλν.  

Δπίζεο, κηα ζεκαληηθή παξαπνίεζε δεδνκέλσλ πνπ έθαλα ζην έλα απφ ηα 

ζρέδηα,  ήηαλ λα ζρεδηάζσ ηηο γπλαίθεο λα θάζνληαη ζε επζεία δηάηαμε, φπσο θάζνληαη 

νη άλδξεο, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζπκβαίλεη ην αληίζεην, φπσο έρσ αλαθέξεη θαη 
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παξαπάλσ. Ζ επηκνλή θαη ησλ δχν θχισλ ζηελ επζεία αλαδείθλπε γη‟ άιιε κηα θνξά 

ηελ εγεκνλία θαη ηελ εμνπζία πνπ δηαπεξλά ηα λνεηηθά ζρήκαηα ησλ παηδηψλ. 

Έηζη, ηα παηδηά ζην Wadi Rum δελ κπνξνχζαλ λα απεγθισβηζηνχλ απφ ην 

θπξίαξρν αθήγεκα σο αξζεληθφ,  πνπ πξνζδηφξηδε ηνπο φξνπο ηεο „ηάμεο‟.  

Ζ αλα ρείξαο δηδαθηνξηθή δηαηξηβή πξνζπάζεζε λα πξαγκαηεπηεί ηε 

δεκηνπξγία ησλ έκθπισλ εζλνηηθψλ ηαπηνηήησλ, φπσο απηή ηνπ βεδνπίλνπ/βεδνπίλαο 

σο θαηαζθεπή ηνπ απνηθηνθξαηηθνχ ιφγνπ θαη ηεο θπξίαξρεο θξαηηθήο ηδενινγίαο 

θαζψο θαη ηηο ζρέζεηο εμνπζίαο/ππνηέιεηαο ηφζν ζε ζρέζε κε ηα θχια φζν θαη ζε 

ζρέζε κε ηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο θξαηηθήο κεραλήο, πεξηιακβάλνληαο θαη ηε θσλή 

ησλ παηδηψλ κέζα απφ ηηο δηθέο ηνπο παηδηθέο πξαθηηθέο, φπσο ην παηρλίδη, θαη 

αλαπαξαζηάζεηο, φπσο ην ηρλνγξάθεκα. Χζηφζν ε φιε δηαδηθαζία θέξλεη ζηελ 

επηθάλεηα λέεο πξνβιεκαηηθέο νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα ζπκπιεξψζνπλ ηα 

αληίζηνηρα πεδία γηα κηα πην νινθιεξσκέλε αλάιπζε. Γηα παξάδεηγκα, ην Δζηκηθφ 

Γίθαην κειεηήζεθε κφλν απφ ηα θάησ, απ‟ ηελ πιεπξά ησλ παξαδνρψλ ησλ 

ππνθεηκέλσλ πνπ ην αζθνχλ, ρσξίο λα δηεξεπλεζνχλ νη λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο θαη νη 

ιφγνη θαη νη ηξφπνη ηνπ θξάηνπο γηα ηελ απαγφξεπζή ηνπ. Δπίζεο ε αλάιπζε ηνπ 

Δζηκηθνχ Γηθαίνπ έγηλε κφλν κε βάζε ηηο παξαδνρέο ησλ αλδξψλ, πξάγκα πνπ 

θαζηζηά ηελ ελλνηνιφγεζε κνλνκεξή, αθνχ δελ πεξηιακβάλεηαη ε γλψκε θαη ε 

ελλνηνιφγεζε ησλ γπλαηθψλ. 

Δπίζεο ε δηαδξαζηηθή ζπλεχξεζε ηνπξηζηξηψλ θαη βεδνπίλσλ θαη ε έξεκνο σο 

δηακεζνιαβεηηθφο ρψξνο ζα κπνξνχζαλ λα αλαιπζνχλ κέζα ζην ζπκθξαδφκελν ηεο 

λεσηεξηθφηεηαο ζην πιαίζν ηνπ ηαμηδηνχ θαη ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο, πξνζζέηνληαο κηα 

επηπιένλ θσλή ζηε κειέηε γηα ην ζεμνπαιηθφ ηνπξηζκφ θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπ θαη ζηα 

δχν εληφπηα θχια. 
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Σέινο, ζηηο παηδηθέο θσλέο/αλαπαξαζηάζεηο ζα κπνξνχζαλ λα πξνζηεζνχλ ε 

ηρλνγξαθηθή αλάιπζε ηνπ εαπηνχ ζην ρψξν, θαζψο θαη ν παξακπζηθφο ιφγνο ησλ 

παηδηψλ, παξάκεηξνη πνπ ζίγνπξα ζα έδηλαλ κηα πην νινθιεξσκέλε νπηηθή. Έηζη, φια 

ηα παξαπάλσ αλνίγνπλ λέεο πξννπηηθέο γηα πεξαηηέξσ αλαιχζεηο. 
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