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Σ
υναντήθηκα με την Δρ 
Παναγιώτα Νάζου με 
αφορμή το καινούργιο 
της βιβλίο “Νύφες με 

Προξενιό. Βιώματα και μαρτυ-
ρίες Ελληνίδων στην Αυστραλία 
(1950-1975)”, στο πανεπιστή-
μιο του Σίδνεϊ. Μου έκανε εντύ-
πωση η απλότητα του γραφείου 
της. Τίποτα περισσότερο από 
τα απολύτως απαραίτητα: μια 
βιβλιοθήκη γεμάτη βιβλία που 
καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος 
του χώρου. Από το 1987 διδά-
σκει νεοελληνική γλώσσα και 
πολιτισμό στο τμήμα Νεοελληνι-
κών ”πουδών. ”ε κάθε δημόσια 
εμφάνιση της, ο προσεκτικός 
παρατηρητής θα διακρίνει νεα-
ρούς ανθρώπους που δεν είναι 
οι γνωστοί θαμώνες των παροι-
κιακών εκδηλώσεων. Είναι οι 
φοιτητές/τριες της που την λα-
τρεύουν και δεν χάνουν καμιά 
ευκαιρία να την ακούσουν και 
εκτός αμφιθεάτρου όπως δια-
πίστωσα ο ίδιος σε τουλάχιστον 
δύο περιπτώσεις τον τελευταίο 
μήνα. Η συζήτηση μας δεν ξέ-
φυγε ούτε για μια στιγμή από το 
βιβλίο και τα θέματα που συνδέ-
ονται με το περιεχόμενο και την 
διαδικασία της συγγραφής του. 
Δεν απλώθηκε στην συνηθισμέ-
νη στις μέρες μας ανάλυση της 
ελληνικής κρίσης. Η Δρ Νάζου 
συγκεντρώνεται στο ουσιώδες 
και σε αυτό που γνωρίζει καλά. 
Μόνο για μια στιγμή, λίγο πριν 
τελειώσει η συνάντηση μας, σε 
μιαν αποστροφή του λόγου θα 
πει: “μέχρι να πεθάνουμε η Ελ-
λάδα θα είναι μέσα μας να μας 
βασανίζει”.
Η διαδρομή ανάμεσα στην “ατο-
μική περιπέτεια και την κοινω-
νική λειτουργία του θεσμού”, η 
εμπειρία του ξεριζωμού και της 
λιγότερο ή περισσότερο βίαιης 
ανακατασκευής της ταυτότητας, 
“το κοινωνικό και ψυχολογικό 
υπόβαθρο των αφηγήσεων”, εί-
ναι μόνο μερικά από τα θέματα 
αυτού του εξαιρετικού βιβλίου 
που αποτελεί την πλέον συστη-
ματική και μεθοδική έρευνα 
πάνω στο φαινόμενο του προξε-
νιού, στην πρώτη μεταναστευτι-
κή γενιά Ελλήνων στην Αυστρα-
λία. Όπως λέει η συγγραφέας 
Παναγιώτα Νάζου “το πρωτο-
γενές υλικό από προσωπικές 
αφηγήσεις και μαρτυρίες ανα-
λύεται μέσα από την γυναικεία 
προοπτική οδηγώντας σε μια 
επανερμηνεία της εμπειρίας των 
νυφών ως συγκεκριμένων προ-
σωπικοτήτων, σε μια χαρτογρά-
φηση της υπαρξιακής διάστασης 
του βιώματος, σε μια βαθύτερη 
κατανόηση της κοινωνικής λει-
τουργίας τους θεσμού”.

Βρισκόμαστε σε μια περιοχή 
που η προφορική ιστορία, η 
αδιαμεσολάβητη μαρτυρία, εμ-
φανίζεται πιο δυνατή από την 
επίσημη εκδοχή της. Η υπαρ-
ξιακή διάσταση της ατομικής 
εμπειρίας, το βίωμα που τείνει 
να αποκρυσταλλωθεί στην ορι-
στική του μορφή, αλλά παραμέ-
νει εσαεί ευάλωτο στις επιθέσεις 
της συγκυρίας και της μνήμης, 
το πρόσωπο που αφηγείται ή 
αποσιωπά, ο προφορικός λόγος 
που διεκδικεί μια απλαστογρά-
φητη μεταφορά αυτού του βιώ-
ματος, είναι οι πρωταγωνιστές 
του βιβλίου.
Το βιβλίο κυκλοφόρησε από τις 
εκδόσεις “Περίπλους” και χω-
ρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο 
μέρος παρουσιάζονται το θεω-
ρητικό πλαίσιο της μελέτης, η 
μεθοδολογία και μια ιδιαίτερα 
κατατοπιστική παρουσίαση της 
προβληματικής και της θεματο-
λογίας της προφορικής ιστορί-
ας. Το δεύτερο μέρος επιγράφε-
ται “οι δικές τους ιστορίες και ο 
δικός τους λόγος” και περιέχει 
τις συνεντεύξεις, οι περισσό-
τερες επώνυμες, με τις νύφες. 
Όλες οι ιστορίες είναι συγκλο-
νιστικές. Ακόμη και σήμερα που 
έχει περάσει ένας μήνας από την 
ημέρα που πήρα το βιβλίο στα 
χέρια μου όταν ξαναδιαβάζω τις 
μαρτυρίες αυτών των γυναικών 
η ένταση από την ανάγνωση 
παραμένει το ίδιο υψηλή όπως 
την πρώτη φορά. Τις περισσό-
τερες από αυτές τις γυναίκες τις 
γνωρίζουμε ή νομίζουμε ότι τις 
γνωρίζουμε μέχρι να ακούσουμε 
τις ίδιες να περιγράφουν μια κα-
θοριστική για τη ζωή τους εμπει-
ρία. Αλλά και στο επίπεδο της 
επιμέλειας ξεχωρίζει το βιβλίο: 
‘ο εντυπωσιακό φωτογραφικό 
υλικό, η ποιότητα του χαρτιού, 
η διάταξη των κειμένων έχουν 
γίνει με υποδειγματικό τρόπο. 
Οι “νύφες με προξενιό” είναι το 
δικό σας βιβλίο. Το δικό σας, 
των παιδιών σας και των παι-
διών των παιδιών σας. Η δική 
σας φωνή, αρθρωμένη χωρίς 
κανένα παραμορφωτικό φίλ-
τρο που θα την όξυνε ή θα την 
ευπρέπιζε, ανάλογα με τις προ-
καταλήψεις του ιστορικού που 
επιλέγει και καταγράφει. Είναι η 
κιβωτός των καταγεγραμμένων 
σας βιωμάτων και πρέπει να την 
γυρέψετε. Διαβάστε αυτό το βι-
βλίο και δώστε το και στα παι-
διά σας να το διαβάσουν. Ίσως 
εκεί βρείτε αρθρωμένο αυτό που 
στην δική σας περίπτωση δεν 
έχει ακόμη ειπωθεί. Ίσως βρείτε 
τον τρόπο να ενώσετε το κομμέ-
νο νήμα ανάμεσα σε δύο γενιές.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΡΑΜΙΤΙΝΟΣ: Γιατί 
είναι προτιμότερο “να ερευνού-
με τα κενά, τις ασυνέχειες και 
τις παραλήψεις (Φουκό)”; Πως 

μπορούμε μέσα από αυτή τη δι-
ερεύνηση να συμβάλουμε στην 
ανάπλαση της Ιστορίας;

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΑΖΟΥ: Η έρευ-
να μου με οδήγησε στο χώρο 
της ιστοριογραφίας. Ανήκω 
στο χώρο των ανθρωπιστικών 
σπουδών, όπου οι κοινωνικές 
και πολιτισμικές σπουδές συνυ-
πάρχουν. Η παραδοσιακή ιστο-
ρία συνδέεται με έννοιες όπως 
“αντικειμενικότητα της ιστορί-
ας”, τεκμήριο, γραπτός λόγος 
κλπ. Ιστορία σήμαινε κυρίως 
γραπτός λόγος, σημαντικά γε-
γονότα, προσωπικότητες. Έτσι, 
αφηνόταν στο περιθώριο η ιστο-
ρία των απλών ανθρώπων. Η 
ιστορία αυτή δεν καταγραφόταν 
πουθενά. Η προφορική ιστορία 
και αυτό είναι το σημαντικότερο 
στοιχείο της, έδωσε φωνή σε 

αυτούς τους ανθρώπους. Έχου-
με δηλαδή έναν εκδημοκρατι-
σμό και έναν εξανθρωπισμό της 
ιστορίας. Οι παραπάνω εκτιμή-
σεις έχουν γίνει από αρκετούς 
μελετητές στο χώρο της παραδο-
σιακής αλλά και της προφορικής 
ιστορίας και είναι πλέον κοινά 
αποδεκτό ότι τις τελευταίες δε-
καετίες έχουμε μια μετατόπιση 
του ενδιαφέροντος των ιστορι-
κών στην καθημερινή ζωή και 
τους απλούς ανθρώπους. Έχουν, 
λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί την 
δυνατότητα να αφηγηθούν τις 
προσωπικές τους ιστορίες χωρίς 
την δική μας διαμεσολάβηση. 
Εγκαταλείπουμε τις αξιώσεις για 
συνοχή, την γραμμική αντίληψη 
των γεγονότων κλπ, γιατί σε τε-
λική ανάλυση η ιστορία αυτών 
των ανθρώπων είναι η ιστορία 
της ανθρωπότητας. Βλέπουμε 

σαν μελετητές της προφορικής 
ιστορίας ότι αυτό που παίζει 
σημαντικό ρόλο είναι η μνήμη, 
το πολιτισμικό υπόβαθρο των 
ανθρώπων, η ψυχολογία τους. 
Να πω εδώ ότι υπάρχει και μια 
μη λεκτική διάσταση στην προ-
φορική ιστορία. Ενώ φτάνουν 
σε ένα σημείο όπου αφηγούνται 
την ιστορία τους, η υπαρξιακή 
ένταση, το γέλιο ή το κλάμα έρ-
χεται να συμπληρώσει το κενό 
της αφήγησης.
Γ.Δ. Πόσο εύκολη ή δύσκολη 
είναι η καταγραφή των προσω-
πικών ιστοριών και των βιωμά-
των των Ελλήνων και ιδιαίτερα 
των Ελληνίδων μεταναστριών; 
Υπάρχει προηγούμενη εργασία 
που να καταγράφει με αξιόπιστο 
τρόπο τα βιώματα των Ελληνί-
δων της Αυστραλία; Στις άλλες 
μεταναστευτικές κοινότητες;

Βιώματα και μαρτυρίες Ελληνίδων στην Αυστραλία (1950-1975)

  Η Δρ Παναγιώτα Νάζου
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Π.Ν. Οι άνθρωποι δεν εμπι-
στεύονται εύκολα τον γραπτό 
λόγο. Για τον Έλληνα η διάκρι-
ση ανάμεσα σε δημόσιο και ιδι-
ωτικό χώρο παραμένει ισχυρή. 
Επίσης, το ζήτημα του γάμου με 
προξενιό είναι σε μεγάλο βαθμό 
ταμπού. Γι’ αυτό και δεν έχουν 
γίνει αντίστοιχες μελέτες. Μία 
ομάδα στη Μελβούρνη προσπά-
θησε να καταγράψει τις προφο-
ρικές ιστορίες στην Ιταλική πα-
ροικία, αλλά βρίσκονται ακόμη 
στην αρχή καθώς δεν βρίσκουν 
ανταπόκριση. Οι άνθρωποι κα-
λούνται να μιλήσουν για ένα 
θέμα λεπτό και προσωπικό. 
Καθώς μεταφέρεται στο γραπτό 
λόγο που θα φτάσει μέχρι τις 
επόμενες γενιές δημιουργούνται 
αναστολές. Υπάρχουν κάποιες 
μικρότερες εργασίες για τις Φι-
λιππινέζες μετανάστριες. Είχα 
τις ιστορίες αλλά απουσίαζε το 
θεωρητικό πλαίσιο. Οι πρώ-
τες σημαντικές μελέτες γίνονται 
μετά το 1950. Και μέσα στη 
φεμινιστική κριτική υπάρχουν 
στοιχεία που με βοήθησαν να 
χειριστώ το υλικό μου. Άρχισα 
ενστικτωδώς σαν γυναίκα που 
ενώ ξεκίνησα για να κάνω μετα-
πτυχιακές σπουδές, έγινα τελικά 
μετανάστρια. Ήθελα να καταλά-
βω αυτές τις γυναίκες, πως πή-
ραν μια τόσο τρομερή και θαρ-
ραλέα απόφαση να δεχτούν 
ένα γάμο με ένα άνθρωπο που 
δεν τον ήξεραν καθόλου και 
πηγαίνανε στην άλλη άκρη της 
γης για να τον συναντήσουν. 
Δεν γνώριζαν αν θα ξανά-
βλεπαν τους δικούς τους, και 
πολλές, πράγματι, δεν τους 
ξαναείδαν.
Γ.Δ. Πάντως βάλατε τον πήχη 
πολύ ψηλά, αν λάβουμε υπό-
ψη μας ότι δεν υπάρχει προ-
ηγούμενη εργασία γύρω από 
το θέμα. Θέλω να πω, απο-
φασίσατε να κάνετε προφο-
ρική ιστορία, να μιλήσετε με 
μια μεταναστευτική ομάδα, 
όχι με τους άντρες αλλά με 
τις γυναίκες και μάλιστα τις 
γυναίκες που θα βιώσουν 
την εμπειρία του γάμου με 
προξενιό στην Αυστραλία. 
Αναφέρω την Αυστραλία 
γιατί ξέρουμε τι ρόλο παί-
ζει η απόσταση ακόμη και 
σήμερα, μισό αιώνα αργό-
τερα...
Π.Ν. Οι ιστορίες αυτών 
των γυναικών είναι τόσο 
ανθρώπινες... Για αυ-
τές τις γυναίκες ο γάμος 
με προξενιό δεν ήταν 
μια περιπέτεια αλλά μια 
αναγκαιότητα. Πάντως 
είναι αδύνατον να έχου-
με ακριβή στοιχεία για 
τις γυναίκες αυτές, αλλά 
αυτό είναι δευτερεύον. 
Υπάρχει κάτι βαθύτερο 
που έρχεται στην επιφάνεια καθ’ 
οδόν. Υπήρχαν και γυναίκες 
που ήθελαν να μιλήσουν αλλά 
δεν τις άφησαν οι άντρες τους ή 
τα παιδιά τους.
Γ.Δ. Πως ακριβώς αντιλαμβά-
νεται η δεύτερη γενιά μια τέ-
τοια εμπειρία όπως το γάμο από 
προξενιό; Με ποιο τρόπο συμ-
μετέχει σε αυτή την εμπειρία; Τι 

αποδέχεται και τι απορρίπτει;
Π.Ν. Η δεύτερη γενιά δέχτη-
κε τρομερή πίεση με στόχο την 
διατήρηση όλων αυτών των 
στοιχείων που συγκροτούν ή 
θα συγκροτούσαν την ελληνι-
κή πλευρά της ταυτότητας της, 

(γλώσσα, κάποια έθιμα κλπ). Η 
πίεση αυτή οδήγησε σε ποικίλες 
αντιδράσεις. Κάποια παιδιά άλ-
λαξαν ακόμη και το όνομα τους. 
Οι Έλληνες δεν δέχονται εύκο-
λα να μιλήσουν για προσωπι-
κά πράγματα. Επίσης δεν είναι 

εξοικειωμένοι με τέτοιου είδους 
έρευνες και υπάρχει καχυποψία. 
Πως μπορείς να εμπιστευτείς τη 
ζωή σου σε ένα άλλο άτομο. Σε 
μία περίπτωση στην Αδελαΐδα 
δεν ήθελαν να με βάλουν στο 
σπίτι τους ενώ στην αρχή είχαν 
δεχτεί να μιλήσουν. Όταν τε-
λικά τους συνάντησα, μου λέει 
ο άντρας “εγώ θα μιλήσω, που 
έχω τελειώσει και το γυμνάσιο”. 
Του λέω “ήρθα να μιλήσω με τη 
γυναίκα σας. Εμένα με ενδιαφέ-
ρει να μου πείτε εσείς οι ίδιοι 
την ιστορία σας. Δεν θα την αλ-
λάξω, δεν θα την παραποιήσω”. 
Κατάλαβαν ότι θα σεβαστώ την 
ιστορία τους, κατάλαβαν ότι δεν 
τους βλέπω αφ’ υψηλού. Ήταν 
μια δύσκολη διαδικασία η προ-
σέγγιση. Οι επώνυμες ιστορί-
ες έχουν πάντως ένα ιδιαίτερο 
βάρος, απαιτούν μια υπέρβαση 
έστω κι αν δεν αποκαλύπτουν 
πράγματα που θα αποκάλυπταν 
οι ανώνυμες. Τι είναι εκείνο 
που εμποδίζει ένα άτομο να φέ-

ρει στην επιφάνεια γεγονότα και 
βιώματα; Υπήρξαν περιπτώσεις 
νυφών που ήξερα ότι ήταν νύφες 
με προξενιό και όχι μόνο δεν δέ-
χτηκαν να καταθέσουν την ιστο-
ρία τους αλλά την αρνήθηκαν. 
Σε κάποιες περιπτώσεις ήταν οι 
κόρες που τις απέτρεψαν. Αυτά 
τα παιδιά αισθάνθηκαν πίεση. 
Είχαμε ένα διχασμό κι έτσι όταν 
ήρθε η στιγμή να συζητηθούν 
θέματα πολύ ιδιωτικά δημοσί-
ως αυτές οι κόρες αντέδρασαν. 
Υπήρξαν όμως και περιπτώσεις 
γυναικών που μίλησαν ανώνυμα 
ενώ τα παιδιά τους τις ενθάρρυ-
ναν να μιλήσουν επώνυμα. Σε 
μία περίπτωση μια κόρη θεω-
ρούσε σημαντικό να συζητηθούν 
αυτά τα ζητήματα ανοιχτά για να 
μπορέσουν οι επόμενες γενιές 
να κατανοήσουν καλύτερα τον 
εαυτό τους. Τα παιδιά της δεύ-
τερης γενιάς στις περισσότερες 
των περιπτώσεων θέλουν να δι-
αφυλάξουν την ιστορία των γο-
νιών τους...

  Φωτογραφίες από το υλικό τεκμηρίωσης του βιβλίο

Το εξώφυλλο του βιβλίου “Νύφες με Προξενιό.
Βιώματα και μαρτυρίες Ελληνίδων στην Αυστραλία (1950-1975)”
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