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Προφορική ιστορία και μνήμη:
η μυθοποίηση μιας πραγματικότητας.
Η περίπτωση των Ελληνίδων “νυφών με
προξενιό” στην Αυστραλία
Παναγιώτα Νάζου

Oral history and memory: mythologizing of a reality. The case of Greek “proxy
brides” in Australia: In this paper we attempt to analyse the narrative conventions
through which the experience of Greek “proxy brides”, who came to Australia in the
50s and 60s, is reconstructed and re-told today. Contrary to the official historical narratives which try to persuade their reader about the authenticity and objectivity of their
content, these oral narratives are both subjective and “unprocessed”, representing the
immediate essence of lived experience. In all their forms, they testify to the selective,
somehow falsifying, even mythologising function of memory, as a result of the restrictive barriers imposed on it, not only by the social and cultural reality of today, but
much more of an oppressive past. Finally, through such oral narratives we can clearly
see the way through which the individual, social/cultural and more importantly the
gender identity/conscience of these women has been formed and expressed.

1. Προφορική ιστορία και μνήμη: Θεωρητικοί
προβληματισμοί
H Luisa Passerini, γνωστή ερευνήτρια στο χώρο της προφορικής ιστορίας, στο κείμενό της “προσωπικές αφηγήσεις γυναικών: μύθοι, εμπειρίες και συναισθήματα”,
παρατηρεί ότι:
Όταν οι άνθρωποι μιλούν για τη ζωή τους, μερικές φορές ψεύδονται, κάπου κάπου μεγαλοποιούν, και άλλοτε φαίνονται μπερδεμένοι, ή και κάνουν λάθη. Κι όμως αποκαλύπτουν
αλήθειες ... η βασική αρχή θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η εξής: όλες οι αυτοβιογραφικές μνήμες είναι αληθινές. Εξαρτάται από τον ερευνητή να ανακαλύψει με βάση ποια
λογική, ως προς τι, και για ποιο λόγο.1
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Στην προκειμένη περίπτωση, θα μπορούσαμε να πούμε ότι, η Passerini υπαινίσσεται
τη συμβατικότητα της έννοιας της “αλήθειας”, όσον αφορά τουλάχιστον τις βιοαφηγήσεις, και ως εκ τούτου προτείνει και έναν τρόπο διερεύνησής τους, που απέχει κατά
πολύ από εκείνον που προτείνει η παραδοσιακή ιστορία.
Εμείς, πριν προχωρήσουμε στη διερεύνηση των συμβατικών “αληθειών” που
μπορεί να κρύβουν οι ιστορίες των Ελληνίδων νυφών με προξενιό στην Αυστραλία,
θα αναφερθούμε συνοπτικά στους θεωρητικούς προβληματισμούς που γεννήθηκαν,
με αφορμή την εμφάνιση αυτής της καινούργιας μεθοδολογίας στο χώρο της ιστοριογραφίας, που ονομάζεται “προφορική ιστορία” — προβληματισμοί σχετικοί με
τις έννοιες της αλήθειας, της αντικειμενικότητας και του τρόπου που λειτουργεί η
μνήμη — και θα τους συσχετίσουμε με τη δική μας “ανάγνωση” των παραπάνω
ιστοριών.
Η προφορική ιστορία, ως χώρος διερεύνησης, εμφανίζεται περίπου στα τέλη της
δεκαετίας του ’40.2 Όμως από τα τέλη της δεκαετίας του ’70 ξεκινάει μια πληθώρα
συζητήσεων όσον αφορά την εγκυρότητά της και τη σχέση της με άλλους τομείς
επιστημών — ιδιαίτερα βέβαια με τον τομέα της παραδοσιακής ιστοριογραφίας — κι
αυτές οι συζητήσεις θα μπορούσαμε να πούμε ότι συνεχίζονται μέχρι σήμερα.
Σε αντίθεση με την προφορική ιστορία, μία από τις βασικές έννοιες που φαίνεται
πως επηρέασε σημαντικά τη μεθοδολογία της παραδοσιακής ιστοριογραφίας, και
που εισήγαγε το νεωτεριστικό κίνημα του Διαφωτισμού, είναι εκείνη του “καθολικού υποκειμένου”. Συνακόλουθα, μία από τις κυριότερες ιδιότητες που αναγνωρίζει
η παραδοσιακή ιστοριογραφία στον ιστορικό είναι εκείνη της αντικειμενικότητας,
κατά την επιζήτηση της “αλήθειας”. Αλλά, όπως μας λένε οι Raphael Samuel και Paul
Thompson, με μια δόση μάλλον αυτοκριτικής ως και αυτοσαρκασμού, στο εισαγωγικό κεφάλαιο του βιβλίου τους The Myths we Live By (1990:1):
Εμείς οι ιστορικοί ασχολούμαστε, κατά προτίμηση, με τις δύσκολες αλήθειες: την οικο
γένεια, την εργασία και το σπίτι, την πολιτική και τις κυβερνήσεις, την εκκλησία και
τα παρεκκλήσια. Στοχεύουμε σε ακριβείς χωροθεσίες και περιοδολογήσεις, και σε το
μείς έρευνας με καθορισμένα όρια. Οι χρονολογίες μας σημειώνονται με απαριθμήσεις
ετών παρά με τη διαδοχή γενεών ή χαμένων χρυσών εποχών. Μας αρέσει περισσότερο να ασχολούμαστε με αριθμούς και σύνολα παρά με εικόνες, με πρακτικά πράγματα
(functional interests) παρά με τα χρονοντούλαπα της φαντασίας. Οι μύθοι αφήνονται
στους αρχαιοδίφες, τα νανουρίσματα στους λαογράφους, τα ρητά και οι παροιμίες στον
ετυμολόγο. Όλη η προπαιδεία μας μάς προδιαθέτει ώστε να δίνουμε εξέχουσα θέση στο
τεκμηριωμένο, ή σε αυτό που ο R. G. Elton [1976:82] ονομάζει “ακριβή γνώση”. Ψάχνου
με για το περιεχόμενο της αλήθειας στις μαρτυρίες (ντοκουμέντα) παρά για το τι μπορεί να μας λένε για τις συμβολικές κατηγορίες, μέσω των οποίων γίνεται αντιληπτή η
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Group (eds), Interpreting Women’s Lives: Feminist Theory and Personal Narratives, Bloomington,
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πραγματικότητα. Στηρίζουμε τα επιχειρήματά μας στις εμπειρικά αποδεδειγμένες αλήθειες. Και όπως το θέτει και ο R. G. Collingwood [1946:268], ανακεφαλαιώνοντας την
κλασική σοφιστία του επαγγέλματος, οι αποφάσεις του ιστορικού “είναι αναπόφεκτα το
συνακόλουθο της μαρτυρίας”.

Μερικές φορές όμως, ακόμη και υποστηρικτές της προφορικής ιστορίας, όπως για
παράδειγμα ο David Faber (2003:18–22), φαίνεται πως δεν μπορούν να ξεφύγουν
από την επίδραση του παραδοσιακού επιστημονικού ορθολογισμού. Ο Faber συγκεκριμένα υποστηρίζει πως και στην προφορική ιστορία το ζητούμενο πρέπει να είναι
η αλήθεια, ακόμη και αν η “πραγματικότητα” που προσπαθεί να καταγράψει πάντοτε
θα μας διαφεύγει, εξαιτίας των περιορισμένων ικανοτήτων μας — και ιδιαίτερα της
ανικανότητάς μας να βρούμε μια καθαρά αντικειμενική προοπτική από την οποία τα
πάντα μπορούν να είναι ορατά. Δηλαδή, και στην προκειμένη περίπτωση, το πρόβλημα έγκειται αποκλειστικά στην ελλειμματική φύση του ανθρώπου, και όχι και
στην ίδια την έννοια της “αλήθειας”.
Εμείς, προσεγγίζοντας την προφορική ιστορία από την οπτική του μεταμοντερ
νιστικού κινήματος, το οποίο αρνείται τόσο την καθολικότητα του υποκειμένου
όσο και το απόλυτο των αληθειών, ασπαζόμαστε τις θέσεις του Φουκώ για την
ιστορία, την αλήθεια και τη γνώση. Δεχόμαστε ότι η ιστορία είναι και αυτή μια
μυθοπλασία — εφόσον παρουσιάζει το ακατάληπτο ως κάτι το οποίο μπορεί να
ανακαλυφθεί και να αξιολογηθεί. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι βασίζεται και
αυτή στον κόσμο των λέξεων, των ιδεών και των επιθυμιών. Αλλά, όπως ξέρουμε,
ούτε οι λέξεις κρατούν το νόημά τους, ούτε οι ιδέες στηρίζονται σε μια συγκεκριμένη
λογική, ούτε οι επιθυμίες εκπηγάζουν από ένα μοναδικό και συγκεκριμένο αίσθημα
και προσβλέπουν προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. “Ο κόσμος των λέξεων”, μας
λέει ο Φουκώ, “και των επιθυμιών είναι γεμάτος παρεμβολές, αντιφάσεις, αντιγραφές, παραποιήσεις και παιχνιδίσματα” (Foucault, 1984:76), και η ιστορία γεμάτη από
κενά και ασυνέχειες — προϊόν των δικών μας κοινωνικών κατασκευών, των θεσμών
και εξουσιών της “αλήθειας” και της γνώσης. Γι’ αυτό, προτιμότερο είναι να ερευνούμε τα κενά, τις ασυνέχειες και τις παραλήψεις, για να φτάσουμε στο είδος της
γνώσης και της αλήθειας που μας παρέχεται (Πρβλ. και Young:1–2).
Από την άλλη πλευρά, όπως πολύ σωστά παρατηρεί και η Joan Sangster (1998:
88) — η οποία προέρχεται από το χώρο της φεμινιστικής θεώρησης της προφορικής
ιστορίας — ούτε και η προφορική ιστορία μπορεί να θεωρηθεί ως η πανάκεια που
έρχεται να συμπληρώσει όλα τα κενά της παραδοσιακής ιστορίας ή της ιστορίας
των γυναικών. Σίγουρα η προφορική ιστορία αμφισβητεί τους θεσμούς και τις δομές
ιεραρχίας της παραδοσιακής ιστορίας, και ασχολείται με αρκετές από τις κοινωνικές, πολιτικές και πολιτισμικές ανισορροπίες που υπάρχουν σ’ αυτή (π.χ. δίνοντας
προτεραιότητα στην προφορική από τη γραπτή μαρτυρία, και σημαντικότερα, φέρνοντας σε πρώτο πλάνο τη φυλική,3 φυλετική, ταξική και πολιτισμική ανισότητα που
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προωθούσε η παραδοσιακή ιστορία). Παρόλα αυτά κι εκείνη δεν μπορεί να ιδωθεί
ως η “αγνότερη”, “καθαρότερη”, και προ παντός, η “ανόθευτη”, από τα ίδια τα άτομα
που τη βίωσαν, εκδοχή της ιστορίας. Τούτο, πιστεύουμε, θα γίνει ιδιαίτερα αισθητό
και στη δική μας μελέτη, όπου αντικείμενο εξέτασής μας αποτελεί ο τρόπος με τον
οποίο λειτουργεί η μνήμη κατά την ανάπλαση της εμπειρίας του γάμου με προξενιό,
στις ιστορίες των Ελληνίδων νυφών στην Αυστραλία.4 Δηλαδή, μας ενδιαφέρει να
δούμε τι επιλέγουν να μας πούνε και πώς, και τι μπορεί να σημαίνουν όλα αυτά για
εμάς.
Θα κλείσουμε αυτό το μέρος της παρουσίασης με ένα ακόμη απόσπασμα από την
εισαγωγή στο βιβλίο των Raphael Samuel και Paul Thompson, The Myths we Live
By (1990:10), που πιστεύουμε ότι αποτελεί μια άριστη ανακεφαλαίωση των όσων
συζητήθηκαν παραπάνω και μια εισαγωγή στα όσα ακολουθούν στο δεύτερο μέρος:
“Κάθε ιστορία ζωής, γραπτή ή προφορική, πολύ ή λίγο δραματική, είναι κατά κάποιο
τρόπο μια προσωπική μυθολογία, μια αυτοδικαίωση. Και η καθεμιά τους ενέχει και
επιδεικνύει τα ιδεώδη του χαρακτήρα [που την αφηγείται]”. Απ’ αυτή την άποψη,
μπορούμε να πούμε ότι καμία ιστορία δεν μπορεί να είναι αθώα, αγνή, και προπαντός
αντικειμενική. Τούτο από μόνο του αποτελεί, ίσως, τη μεγαλύτερη “αλήθεια”.

2. Ελληνίδες νύφες με προξενιό στην Αυστραλία και τα
“παιχνιδίσματα” της μνήμης
Καταρχήν θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι, και σήμερα, η πρακτική των γάμων με προξενιό, μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της αυστραλιανής κοινωνίας, αν και δεν αποτελεί
ασύνηθες φαινόμενο, εντούτοις αποτελεί θέμα ταμπού, όταν φτάνουμε στο επίπεδο
της δημόσιας παραδοχής και συζήτησής του.5 Εκλείπουν, για παράδειγμα, οι συστη
ματικές μελέτες που να ερευνούν τις περιπτώσεις και επιπτώσεις των χιλιάδων σε
αριθμό γάμων με “προξενιό” ηλικιωμένων Αυστραλών με κατά πολύ νεότερές τους
4
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Το παρόν κείμενο υπάγεται στα πλαίσια μιας εκτενέστερης μελέτης με τίτλο “Ελληνίδες νύφες με
προξενιό στην Αυστραλία: Εμπειρία ζωής, έκφραση τέχνης”. Ορισμένα από τα αποτελέσματα αυτής
της έρευνας έχουν παρουσιαστεί σε συνέδρια και δημόσιες διαλέξεις. Επίσης έχουν δημοσιευτεί και
σχετικά κείμενα. Πρωτογενές υλικό (φωτογραφίες, προσωπικές επιστολές, επίσημα έγγραφα, κείμενα δημιουργικής γραφής σχετικά με το θέμα, καθώς και περιλήψεις συνεντεύξεων στα ελληνικά
και αγγλικά) έχει παρουσιαστεί σε δύο εκθέσεις που έγιναν στα πλαίσια του Ελληνικού Φεστιβάλ
του Σύδνεϋ, 2007 και 2008. Μέχρι σήμερα η έρευνα αυτή έχει υποστηριχτεί οικονομικά, και με διάφορους άλλους τρόπους, από το Πανεπιστήμιο του Σύδνεϋ, φορείς και άτομα της Ελληνικής παροικίας,
καθώς και δημαρχίες του Σύδνεϋ. Το τελικό αποτέλεσμα θα δημοσιευτεί σε μορφή βιβλίου.
Ανάλογη άποψη εκφράζει και η Susanna Iuliano, 2000, στο άρθρο της “Italian Proxy Marriages in
Post-War Canada and Australia”. Μάλιστα η Iuliano υποστηρίζει πως το στίγμα που έχει προσκολληθεί σε τέτοιας μορφής γάμους, με προξενιό, Ιταλίδων μεταναστριών στην Αυστραλία και στον
Καναδά, οφείλεται κατά πολύ στον αρνητικό ρόλο των Ιταλόφωνων εφημερίδων του ’50 και ’60,
κυρίως στην Αυστραλία, οι οποίες αρέσκονταν να μεγαλοποιούν και δραματοποιούν καταστάσεις,
προβάλλοντας κυρίως αρνητικές εκδοχές τέτοιων γάμων, με αποτέλεσμα τόσο εκείνοι που εμπλέκονται άμεσα όσο και η οικογένειά τους να αποφεύγουν να συζητούν το θέμα.
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γυναίκες από τις νότιες χώρες της Ασίας,6 ενώ
αντίθετα σχετικές υπηρεσίες συνοικεσίων προσφέρονται υπερπληθείς όχι μόνο σε αριθμό αλλά
και είδος. Επιπλέον, τηλεοπτικά και άλλου είδους
προγράμματα, όπως αυτά που φέρναν, παλαιότερα, τον τίτλο “Blind date”, ή “Speed dating” στις
μέρες μας, διακρίνονται για την αθρόα συμμετοχή ή και θεαματικότητά τους, και καταλήγουν
να ερμηνεύονται από αρκετούς — όπως και το
“Mrs Robinson syndrome” — ως εκφάνσεις και
εκδοχές της γυναικείας χειραφέτησης.7
Σε σχέση με τη δική μας έρευνα, που αφορά
στις Ελληνίδες νύφες με προξενιό στην Αυστραλία, στις δεκαετίες του ’50 και ’60 μέχρι και τις
αρχές του ’70, θα πρέπει επίσης να αναφέρουμε
ότι, μέχρι στιγμής, περίπου το 90% αυτών που
δέχονται να πάρουν μέρος και να αφηγηθούν την
ιστορία τους, θεωρούν το γάμο τους πετυχημένο — και μάλιστα ζητούν οι ίδιες η ιστορία τους
να δημοσιοποιηθεί επώνυμη. Αντίθετα, μόνο ένα
ελάχιστο ποσοστό από εκείνες τις νύφες που το
προξενιό ή και ο γάμος τους απέτυχε, δέχονται
να μιλήσουν, και σχεδόν καμία από αυτές δεν
επιθυμεί να συζητηθεί επώνυμα η περίπτωσή
Ένας από τους δύο πίνακες τίτλου
της. Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις, που οι
του τμήματος της έκθεσης “Tales
ίδιες οι “νύφες” ήθελαν να αφηγηθούν την ιστοof Brides Past” που αφορούσε στη
ρία τους, δεν το αποτόλμησαν είτε από φόβο
δική μας έρευνα. Η έκθεση έλαβε
ότι η ταυτότητά τους μπορεί με κάποιο τρόπο χώρα στο Marrickville Townhall στα
να αποκαλυφθεί από το οικείο περιβάλλον τους, πλαίσια του Ελληνικού Φεστιβάλ του
Σύδνεϋ 2007 (20th–26th April)
είτε πολύ χειρότερα, γιατί τα ίδια τους τα παιδιά, και κυρίως οι κόρες τους, τους το απαγόρευσαν. Το ενδιαφέρον είναι ότι, στην πλειοψηφία τους, αυτά τα παιδιά γεννήθηκαν,
ζουν και λειτουργούν μέσα στην αυστραλιανή κοινωνία. Συντηρητικές αντιλήψεις
που επεσήμαναν μελετητές του χώρου της κοινωνικής ανθρωπολογίας και ιστορίας, (όπως οι Νόρα Σκουτέρη Διδασκάλου [1984], Ε. Παπαταξιάρχης [1998], ή και
ξένοι μελετητές που ασχολήθηκαν με την ελληνική κοινωνία και την κουλτούρα
6
7

Από την άλλη πλευρά, κείμενα όπως αυτό του David Watkins (1982), “Filipino Brides: Slaves or
Marriage Partners?”, συμβάλλουν στο να γκρεμίζονται στερεότυπες και γενικευτικές αντιλήψεις.
Στο διαδύκτιο υπάρχουν σήμερα (25.06.07) 8.460.000 λήμματα κάτω από τον τίτλο “speed dating”.
Σχετικά με το Mrs Robinson syndrome βλ., σε ηλεκτρονική μορφή, το βιβλίο Felicia Brings & Susan
Winter, Older Women, Younger Men: New Options for Love and Romance, Amazon OnlineReader.
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της, όπως είναι οι J. K. Campbell [1964], J. Dubisch [1986] και G. Bottomley [1976 &
1986]), όσον αφορά την ελληνική κοινωνία και το διαχωρισμό του ιδιωτικού από το
δημόσιο βίο, με βάση το φύλο, και τη διαφύλαξη ή και απόκρυψη τα του οίκου, είναι
φανερό ότι ισχύουν ακόμη μέχρι και σήμερα στους Έλληνες της διασποράς.8
Από την άλλη πλευρά, ο μελετητής θα πρέπει επίσης να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός και στην περίπτωση εκείνη που οι συμμετέχοντες στην έρευνα επιθυμούν/
επιλέγουν να δημοσιοποιηθεί η ιστορία τους, γιατί όπως θα φανεί και στη συνέχεια,
κοινωνικοί και πολιτισμικοί παράγοντες που αφορούν στις ιεραρχήσεις και σχέσεις
εξουσίας των φύλων, ή και στην πίστη και το σεβασμό των παιδιών προς τους γονείς
και γενικότερα προς τους ηθικούς κανόνες και αξίες της οικογένειας και της ευρύτερης κοινωνίας, επηρεάζουν άμεσα τον τρόπο που αναπλάθεται η ιστορία τους. Σε
αυτές τις περιπτώσεις, η μνήμη τους ελέγχεται όχι μόνο ασυνείδητα αλλά και συνειδητά, και όπως παρατηρεί και η Joan Sangster, τότε σίγουρα μπορούμε να διεξάγουμε
σημαντικότερα συμπεράσματα μέσα από τις σιωπές και τους δισταγμούς τους παρά
από τις ρητές τους αναφορές. Γι’ αυτό και η αφηγηματικότητα της ιστορίας αποτελεί
σημαντικό εργαλείο.

2.1. Τα δείγματα
Πριν τρία χρόνια, και ενώ ερευνούσαμε το θέμα “η θέση και ο ρόλος της Ελληνίδας
στην Αυστραλία”, σε μια συζήτηση που είχαμε τότε με μια από τις νύφες που παίρνουν μέρος στη σημερινή έρευνα, και επιθυμώντας ίσως εκείνη να υπαινιχθεί τους
συμβιβασμούς που αναγκάστηκαν να κάνουν πολλές Ελληνίδες μετανάστριες, κατά
τις δεκαετίας του ’50 και ’60, προέβη στην εξής, εκ των υστέρων, προσωπική, αξιολογική δήλωση: “Εγώ τον άνδρα μου δεν θα τον παντρευόμουνα, αν δεν με είχε φιλήσει
την ώρα που κατέβηκα από το πλοίο”. Τον άνδρα της τον είχε παντρευτεί με προξενιό,
πριν από πενήντα περίπου χρόνια. Θα μπορούσαμε, με αρκετή βεβαιότητα, να πούμε
ότι, τη στιγμή εκείνη, η δήλωση αυτή δεν αποτελούσε μια ενσυνείδητη αρνητική κριτική για την καταπιεστική ελληνική κουλτούρα και τη θέση της Ελληνίδας μέσα σε
αυτή. Για τη συγκεκριμένη νύφη και το πολιτισμικό περιβάλλον από το οποίο προερχόταν, μια τέτοιου είδους “συμβολική” πράξη αποτελούσε και ένδειξη δέσμευσης
των δύο νέων, χωρίς το δικαίωμα ανάκλησης, ιδιαίτερα από την πλευρά της κοπέλας.
Τότε μας γεννήθηκε και το μεγάλο ενδιαφέρον να ασχοληθούμε με την έρευνα που
κάνουμε σήμερα. Δυόμισι περίπου χρόνια αργότερα ξεκινήσαμε, επιλέγοντας συνειδητά την πρώτη συνέντευξη με τη συγκεκριμένη νύφη. Θα πρέπει να ομολογήσουμε
πως η συνέντευξη αυτή συνέβαλε τα μέγιστα στην οριοθέτηση του θέματός μας και
στον τρόπο προσέγγισής του. Βασικοί προβληματισμοί για την “πιστότητα” της προφορικής αφήγησης και την ίδια την έννοια της “αλήθειας” προέκυψαν μέσα από αυτή
8

Γνωστή μας είναι η αποφθεγματική πρόταση “τα εν οίκω μη εν δήμω”, η οποία αποτελεί και τίτλο
μελέτης σχετικής για την ελληνική κοινωνία, της κοινωνικής ανθρωπολόγου N. Σκουτέρη-Διδασκάλου (1984).
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την πρώτη συνέντευξη, εφόσον καμία από τις “μεγάλες αλήθειες” που αναμέναμε
δεν μας είχε αποκαλυφθεί.
Σήμερα ασπαζόμενοι την άποψη της Passerini για τη συμβατικότητα των αληθειών και τη βασική αρχή ότι όλες οι αυτοβιογραφικές μνήμες είναι αληθινές, στο
βαθμό που ο ερευνητής είναι σε θέση να υποστηρίξει με βάση ποια λογική και ως
προς τι είναι αληθινές, προχωρούμε στη δική μας ανάγνωση της πρώτης αυτής συνέντευξης και δύο άλλων που επιλέξαμε, και θα ολοκληρώσουμε με ορισμένες συμπε
ρασματικές προτάσεις που επιβεβαιώνουν το πολύπλοκο της λειτουργίας της μνήμης,
όσον αφορά την ανάπλαση και ερμηνεία προσωπικών βιωμάτων και εμπειριών.

2.1.1. Δείγμα πρώτο: Η μνήμη ως συνεχής ανάπλαση του παρελθόντος
Αρχικά αξίζει να αναφερθεί ότι πολλές και πλούσιες σε συγκεκριμένα παραδείγματα
ήταν οι μνήμες σε αυτή τη συνέντευξη, σε σχέση με τις ηθικές και πολιτισμικές αξίες
που επικρατούσαν στην περιοχή από όπου προερχόταν η νύφη, στις αρχές του ’50. Οι
μνήμες αυτές αφορούσαν στους γάμους με προξενιό ή και σε εκείνους που κατάφερναν να τελεστούν ή και να ακυρωθούν όταν οι νέοι παρέβαιναν άγραφους κοινωνικούς νόμους και ηθικούς κανόνες και αξίες, και “κλέβονταν”, χωρίς τη συγκατάθεση
των γονιών τους. Αλλά και αρκετά προσεγμένες και ηλεγμένες ήταν οι πληροφορίες
που αφορούσαν στην περίπτωση του δικού της προξενιού και γάμου. Φανερή ήταν
η προσπάθεια αυτής της νύφης να τονίσει την ακεραιότητα αλλά και τον προοδευτισμό του πατέρα της, όσον αφορά τις ιδέες του αλλά και τις αποφάσεις του, ως

Από τη βραδιά έναρξης της έκθεσης “Tales of Brides Past”, στα πλαίσια του Ελληνικού
Φεστιβάλ του Σύδνεϋ 2007 (20–26 April). Στη φωτογραφία, το τμήμα της έκθεσης που αφορά
στη δική μας έρευνα, με τίτλο “Greek ‘Proxy Brides’ in Australia: Dreams and Realities”
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προέδρου του χωριού, να εκδίδει πιστοποιητικά ώστε να τελεστούν γάμοι νέων που
“κλέβονταν”, παρά τις αντιδράσεις των γονιών τους, ενώ εξέλειπε η οποιαδήποτε
αναφορά για τη στάση του, σε σχέση με τη δική της απόφαση να ξενιτευτεί και να
παντρευτεί κάποιον που δεν γνώριζε. Η εξακρίβωση για το τίμιο του χαρακτήρα
του γαμπρού στην Αυστραλία, αποτελούσε αρκετό στοιχείο για την οικογένειά της,
ώστε να την ενθαρρύνουν στην απόφασή της. Στην ερώτησή μας γιατί πήρε η ίδια
μια τέτοια απόφαση, η απάντηση ήταν κοινότυπη: γιατί η ζωή που κάνανε ήταν
πολύ δύσκολη, γιατί νιώθανε μειονεκτικά σε σχέση με εκείνους που ζούσαν στις
πόλεις, αλλά και γιατί, όπως είπε, με ύφος αρκετά ποιητικό “άκουγες, ‘σήμερα φεύγει η Ανδρομάχη, αύριο φεύγει η Μαριάνθη’. Έτσι αποφάσισα κι εγώ και έστειλα
τη φωτογραφία.” Μόνο με το πέρας της ηχογράφησης της συνέντευξης και σχεδόν
περιστασιακά, έκανε την εξής δήλωση: “Η αλήθεια είναι ότι η μάνα μου αγαπούσε
πολύ τα λεφτά και τα παιδιά” (εννοώντας με “παιδιά” τα αγόρια της οικογένειας,
σε σχέση με τις κόρες της) — μια δήλωση όμως που παρέπεμπε στην πολιτισμική
νοοτροπία πολλών περιοχών της Ελλάδας, και αφορούσε στο κύρος και την τιμή
της οικογένειας, στοιχεία τα οποία ενισχύονταν με την αύξηση του υλικού πλούτου
της και όχι με τη μείωσή του, προικοδοτώντας, ας πούμε, τις κόρες, όπως συνέβη και
στην περίπτωση αυτή. Άξιον βέβαια παρατήρησης εδώ είναι ότι η ευθύνη για αυτή
τη νοοτροπία, έστω και έμμεσα, αποδίδεται στη μάνα και όχι στον πατέρα.
Από την άλλη μεριά, όταν η εξιστόρηση έφτασε στο σημείο της πρώτης συνάντησης με τον “άγνωστο” αρραβωνιαστικό της — και σε αντίθεση με άλλες νύφες
που αναφέρθηκαν στην αγωνία τους, τους φόβους τους, τον ενθουσιασμό τους ή
και την απογοήτευσή τους —, στην προκειμένη περίπτωση έμφαση δόθηκε στο
κοινό της καταγωγής των δύο, στοιχείο που όπως τόνισε, συνέβαλε τα μέγιστα στην
αλληλοκατανόηση των αντιδράσεών τους και στην πιο ομαλή συμβίωσή τους για το
υπόλοιπο της ζωής τους. Όπως συγκεκριμένα είπε: “Στο λιμάνι πολλοί κρατούσαν
ανθοδέσμες. Εμείς εκεί πάνω δεν είχαμε τέτοιου είδους έθιμα και ιστορίες με λουλούδια. Έτσι, ο αρραβωνιαστικός μου δεν κρατούσε λουλούδια. Δεν χρειάζονταν.
Εμείς ήμασταν από τα ίδια μέρη και ήταν σαν να γνωριζόμασταν”. Παρατηρούμε,
λοιπόν, μια πιο σύνθετη διαδικασία εξιστόρησης: Αναπλάθει, εξηγεί, δικαιολογεί. Η
εικόνα που θα δημιουργηθεί στο δέκτη πρέπει να είναι η “πρέπουσα”, αλλά ταυτόχρονα και πιστευτή. Τούτο ενισχύεται επίσης και από την ερώτηση που μας έθεσε
η νύφη αυτή, με το πέρας της συνέντευξης: “Δεν ξέρω, πώς τα είπα; Είναι όπως τα
ήθελες;”.
Εδώ αξίζει να αναφερθούμε σε δύο από τα συμπεράσματα του Frederick Bartlett
(1932) σχετικά με την “αλλοιωτική” λειτουργία της μνήμης. Σύμφωνα με το πρώτο,
“η μνήμη και η αλλαγή ή αλλοίωσή της εξαρτάται και καθορίζεται από τα προσω
πικά ενδιαφέροντα και συναισθήματα, αλλά και τον πολιτισμικά διαμορφωμένο
τρόπο θεώρησης των πραγμάτων” (Πρβλ. Παραδέλλης, 1999:33). Το δεύτερο αφορά
στη σχέση μνήμης και εξουσίας. Σύμφωνα με αυτό, “Όταν οι γενικότερες πολιτισμικές τάσεις και αξίες τίθενται κάτω από οποιαδήποτε μορφή κοινωνικού ελέγχου
από μια ομάδα εξουσίας [...], η ανάκληση αποκτά έναν έντονο ‘κατασκευαστικό και
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εφευρετικό χαρακτήρα’, προσαρμοζόμενη στο τι θα ήθελε να ακούσει ο συνομιλητής
και φορέας της εξουσίας” (Πρβλ. Παραδέλλης, 1999:35· βλ. Bartlett, 1932:266–267).
Από την άλλη, δεν μπορεί να παραβλέψει κανείς και την εκδοχή ότι, πολύ πιο
πρόσφατες (δυσάρεστες) εμπειρίες στη ζωή αυτής της “νύφης” μπορεί να επεσκίαζαν
αρνητικές αναμνήσεις της πρώτης συνάντησής της με το “γαμπρό”, που σε άλλες
περιστάσεις θεωρούνταν περισσότερο σημαντικές (ας θυμηθούμε τη δήλωση που
είχε κάνει πριν δυόμισι χρόνια περίπου, ότι δηλαδή δεν θα τον παντρευόταν, αν δεν
την είχε φιλήσει όταν πρωτοσυναντήθηκαν). Στη συγκεκριμένη στιγμή ανάπλασης
της εμπειρίας του γάμου της με προξενιό, τα “ταπεινά” της κοριτσίστικα όνειρα είχαν
πραγματοποιηθεί, εφόσον ζούσε, όπως είπε, “σε ένα σπίτι καθαρό, με δύο σκαλοπάτια και ένα καθαρό πατάκι μπροστά”.

2.1.2. Δείγμα δεύτερο: Το χιούμορ, μέσο συγκάλυψης πολιτισμικών 		
και φυλικών “παιχνιδιών” εξουσίας
Σε μια άλλη από τις συνεντεύξεις, ζήτησε να πάρει μέρος και ο σύζυγος, και η τρίωρη
συζήτηση εξελίχτηκε σε ένα χάρμα χιουμοριστικής αντιπαράθεσης αναμνήσεων και
απόψεων, που στην προκειμένη όμως περίπτωση η χιουμοριστική διάθεση συγκάλυπτε πάμπολλα παραδείγματα παιχνιδιών εξουσίας μεταξύ των δύο φύλων, καθώς και
πλευρές που αφορούν κυρίως στη συγχυσμένη ταυτότητα του μετανάστη πρώτης,
αλλά και δεύτερης γενιάς, και που οφείλεται κατά πολύ στον όχι και τόσο ξεκάθαρο
ρόλο του μέσα σε ένα οικογενειακό περιβάλλον, πολιτισμικά και κοινωνικά κατά
πολύ διαφορετικό από το παραδοσιακό.
Καταρχήν, πριν από την επίσκεψή μας στο σπίτι αυτό, η κόρη τους η οποία είχε
συνάψει δεύτερο γάμο, και δεν ζούσε μαζί τους, — ενώ τα δύο της παιδιά από τον
πρώτο της γάμο ζούσαν με τους γονείς της — μας προειδοποίησε ότι στο σπίτι των
γονιών της επικρατεί “γυναικοκρατία”. Εν ολίγοις, η κόρη της σπούδαζε νομικά και
ήταν αρραβωνιασμένη με κάποιο εξίσου “πετυχημένο” επαγγελματικά αγόρι, ο γιος
της ακόμη πολύ συγχυσμένος για το πού ανήκει πολιτισμικά και για το τι ήθελε να
κάνει στη ζωή του, η γιαγιά μικροσκοπική, αλλά οι κινήσεις και οι πράξεις της έδειχναν αυτοπεποίθηση και δυναμισμό, και ο παππούς ψηλός και επιβλητικός εμφανισιακά, που μάταια όμως αγωνιζόταν να αποδείξει ότι ανταποκρινόταν στο μοντέλο
του πάτερ φαμίλιας.
Κατά την ανάπλαση της εμπειρίας του προξενιού τους, ήταν έκδηλος ο βαθμός
στον οποίο επηρεαζόταν η μνήμη τους από παράγοντες όπως είναι το φύλο και η κατά
κάποιο τρόπο εξίσου καταπιεστική πολιτισμική κληρονομιά και για τα δύο φύλα,
όσον αφορά θέματα κύρους και εξουσίας, αλλά και ρόλων που ετάχθησαν να παίξουν, αλλά αδυνατούσαν να φέρουν εις πέρας. Κάτω από αυτή την οπτική μπορούν
να εξηγηθούν οι πλείστες διαφωνίες μεταξύ τους για το τι θυμόταν και πώς το θυμόταν ο καθένας τους, σε σχέση με το προξενιό τους. Διαφωνούσαν, για παράδειγμα,
στο ποιος έστειλε πρώτος γράμμα και φωτογραφία στον άλλο — γιατί ίσως αυτό
εκλαμβανόταν και ως παραδοχή του ενδιαφέροντός του για τον άλλο, οπότε και ως
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αδυναμία —, ιδιαίτερα στην περίπτωση του άνδρα. Διαφωνούσαν ακόμη και για το
λόγο που αποφάσισε ο γαμπρός τελικά να την παντρευτεί, ενώ αρχικά την απέρριψε,
όταν με τον ερχομό της νύφης απογοητεύτηκε από την εμφάνισή της και διαπίστωσε
ότι τον εξαπατούσε στέλνοντάς του εσκεμμένα φωτογραφίες που να μην φαίνεται το
ύψος της. Για εκείνον, το ότι την παντρεύτηκε ήταν θέμα φιλότιμου και μεγαλοψυχίας, ενώ για εκείνη ήταν αποτέλεσμα της εξυπνάδας της, αλλά και γιατί κατάφερε
με τη συμπεριφορά της και τις ικανότητές της να τον πείσει ότι συγκέντρωνε όλα τα
απαραίτητα προσόντα της ιδεώδους συζύγου, για την ελληνική κουλτούρα, άσχετα
αν εκείνος δεν ήθελε να το παραδεχτεί.
Μεταφέρουμε μόνο ένα μικρό απόσπασμα από τη συνέντευξή τους, ως ενδεικτικό παράδειγμα του ύφους, αλλά και στοιχείων του περιεχομένου:
Η ΝΥΦΗ: Είπα μέσα μου. Τώρα θα δεις! Αν εσύ είσαι αλεπού, εγώ είμαι η ουρά σου.
Φωτογραφία που να είμαι όρθια, ώσπου να φτάσω εκεί, δεν θα πάρεις.
Ο ΓΑΜΠΡΟΣ: Άσε. Όταν ήρθε και την είδα; Γαλανή, γαλανά μάτια. Ένα γκατσούλι τόσο
δα. Πω πω! Λέω. Βρε τον βλάκα, τι έκανα; Αμάν! ... Αλήθεια, στεναχωρέθηκα πολύ.
Έσκασα. Τριάντα πόντους πιο κοντή από μένα. Ευτυχώς — το λέει και αυτή — που
έκανε ψηλά τα παιδιά μου (η υπογράμμιση εδώ είναι δική μας).

2.1.3. Δείγμα τρίτο: Η ατομική μνήμη, μια σκοπιά θεώρησης της 			
κοινωνικής/πολιτισμικής μνήμης
Ποικίλα είναι τα παραδείγματα τα οποία μπορεί να αντλήσει ο ερευνητής όσον αφορά
την τάση και των δύο φύλων να αναπλάθουν μνήμες, σχετικές με την εμπειρία του
γάμου τους με προξενιό, άμεσα ή και έμμεσα επηρεασμένες από μια πληθώρα παραγόντων, με κύριο, βέβαια, και βασικό παράγοντα το ότι τα άτομα αυτά αποτέλεσαν,
ή και αποτελούν, μέλη μιας κάποιας κοινωνικής ομάδας, μέσα στην οποία έζησαν στο
παρελθόν, αλλά και ζουν, επηρεάζονται και λειτουργούν στο παρόν. Τα άτομα, κατά
τον Maurice Halbwachs, θυμούνται ως μέλη μιας κοινωνικής ομάδας, και η κάθε
ατομική μνήμη είναι μια σκοπιά θεώρησης της συλλογικής9 μνήμης (Halbwachs,
1950:33). Από την άλλη, όμως, η συλλογική μνήμη μιας ομάδας δεν μπορεί να είναι
ενιαία, εφόσον πραγματώνεται και εκδηλώνεται στις ατομικές μνήμες. Και οι ατομικές μνήμες δεν αποτελούν ανάπλαση ενός στατικού παρελθόντος αλλά μιας εκδοχής του υπό την επήρεια του παρόντος (Halbwachs, 1992:40–41, 46–51, πρβλ. Coser,
1992 και Παραδέλλης, 1999:28–29).
Θα ολοκληρώσουμε εδώ με μία ακόμη εκδοχή γάμου με προξενιό, η οποία καθιστά φανερό το πόσο δραστικά επενεργεί η κουλτούρα ενός τόπου στη διαμόρφωση
τόσο της πολιτισμικής όσο και της φυλικής ταυτότητας του ατόμου. Από την άλλη,
ο τρόπος ανάπλασης της συγκεκριμένης εμπειρίας αυτού του γάμου με προξενιό
9

Ο Παραδέλλης παρατηρεί ότι, στην ανθρωπολογία, ο όρος “συλλογική μνήμη” αποφεύγεται και αντί
αυτού προτιμούνται οι όροι “κοινωνική” ή “πολιτισμική μνήμη”. Βλ. Παραδέλλης, “Ανθρωπολογία
της μνήμης”, στο Μπεβενίστε – Παραδέλλης (επιμ.), 1999:26–58, και συγκεκριμένα βλ. σημ. 3, σ. 48.

Nazou, Panayota. 2009. Προφορική ιστορία και μνήμη: η μυθοποίηση μιας πραγματικότητας. Η περίπτωση των Ελληνίδων “νυφών με
684
προξενιό” στην Αυστραλία. In E. Close, G. Couvalis, G. Frazis, M. Palaktsoglou,
and M. Tsianikas (eds.) "Greek Research in Australia:
Proceedings of the Biennial International Conference of Greek Studies, Flinders University June 2007", Flinders University Department of
Languages - Modern Greek: Adelaide, 675-688.
Archived at Flinders University: dspace.flinders.edu.au

Η περΙπτωση των ΕλληνΙδων “νυφΩν με προξενιΟ” στην ΑυστραλΙα

επιβεβαιώνει τις απόψεις του Halbwachs για τη σχέση της ατομικής με τη συλλογική
(κοινωνική/πολιτισμική) μνήμη, με βασικούς παράγοντες το άτομο, ως μέλος ενός
κοινωνικού συνόλου, και το ρόλο του χρόνου στη σχέση παρόντος–παρελθόντος.
Στην περίπτωση αυτή, η νύφη ακολούθησε αντίστροφη διαδικασία στο γάμο της
με προξενιό — δηλαδή, εκείνη ήρθε πρώτη στην Αυστραλία, εκείνη επέλεξε από
φωτογραφίες που της στέλνανε τον αρραβωνιαστικό της, και εκείνη του πλήρωσε
τα εισιτήρια για να έρθει κοντά της. Μας εξιστορείται, παρόλα αυτά, πόσο εθιμοτυπικά υπέκυψε στην απαίτηση του αρραβωνιαστικού της να κοιμηθεί μαζί του το ίδιο
βράδυ της άφιξής του, αν και εκείνη δεν το ήθελε, και πόσο φοβόταν λίγο αργότερα
μην πραγματοποιήσει τις απειλές του ότι θα τη χωρίσει, αν δεν έμενε έγκυος αμέσως,
ενώ εκείνη δεν ήθελε παιδιά σ’ αυτό το στάδιο της ζωής της. Στην ερώτησή μας αν
την προβλημάτιζε ο τρόπος που την αντιμετώπιζε ο άνδρας της, απάντησε σχεδόν
στωικά: “...ήθελε να γίνεται το δικό του, αλλά δεν με πείραζε, γιατί έτσι είχαμε συνηθίσει. Εξάλλου δεν είχα και πολύ καιρό που είχα φύγει από την Ελλάδα”. Κι όμως,
θα μπορούσαμε να πούμε ότι η απάντηση αυτή είναι ελάχιστα στωική, και ότι ενέχει
πλείστους υπαινιγμούς που αφορούν τόσο στην ελληνική κουλτούρα και το ρόλο
της στη διαμόρφωση της φυλικής ταυτότητας του ατόμου, όσο και στην ποικιλία των
παραγόντων που συνεργούν στη διαδικασία ανάπλασης εμπειριών του απώτερου
παρελθόντος. Όπως παρατηρεί και ο Παραδέλλης, “Η μνήμη δεν αποτελεί μηχανική
καταγραφή και αποθήκευση του παρελθόντος στον ανθρώπινο νου, αλλά συνεχή
ανάπλασή του κάτω από το βάρος και την επήρεια του παρόντος και της κοινωνίας”
(1999:29). Εξάλλου, η ίδια η νύφη, από τις παρατηρήσεις της, έμμεσα υπαινίσσεται
την αλλαγή που έχει επέλθει στον τρόπο σκέψης της και αξιολόγησης καταστάσεων,
τώρα που ζει σε μια άλλη εποχή και διαφορετική κοινωνία, σε σχέση με εκείνη του
παρελθόντος. Έτσι εξηγείται και η μορφή κριτικού αναστοχασμού αλλά και αποστασιοποίησης, από τις εμπειρίες της, που διέκρινε κανείς στην αφήγησή της. Επιπλέον,
θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι παραπάνω δηλώσεις της έγιναν μετά από 35 χρόνια συμβίωσης με τον άνδρα της, ενώ εκείνος σήμερα πια δεν ζει, και όπως ακόμη η
ίδια συμπλήρωσε επεξηγηματικά, “Μετά συνηθίσαμε ο ένας τον άλλο. Πέρασε όμως
αρκετός καιρός να αγαπηθώ με τον άνδρα μου. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν έγινε αμέσως... Ήταν καλός. Πέρασα καλά μαζί του”.

3. Συμπερασματικά
Τα παραπάνω τρία δείγματα αποτελούν μόνο έναν περιορισμένο αριθμό του τεράστιου φάσματος δειγμάτων της λειτουργίας της μνήμης και των εξίσου πλείστων
παραγόντων που υπεισέρχονται και επηρεάζουν το αποτέλεσμα, κατά την ανάπλαση
βιοαφηγήσεων του παρελθόντος. Εμείς εδώ έμφαση δώσαμε σε ορισμένους κοινωνικούς και πολιτισμικούς παράγοντες, ως συντελεστές στη διαμόρφωση της ατομικής, κοινωνικής/πολιτισμικής ή και φυλικής ταυτότητας/συνείδησης τριών μόνο
Ελληνίδων νυφών με προξενιό στην Αυστραλία (από τις 40 περίπου που πήραν μέρος στην έρευνά μας), αλλά κυριότερα ως συντελεστές που επηρεάζουν ή καλύτερα
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ελέγχουν τη λειτουργία της μνήμης κατά τη διαδικασία της ανάπλασης εμπειριών
του παρελθόντος. Στην καλύτερη κατανόηση αυτών των βιοαφηγήσεων χρήσιμοι
συντελεστές επίσης αποδείχτηκαν η σχέση μνήμης και χρόνου αλλά και μνήμης και
αφηγηματικότητας. Από θεωρητικής πλευράς, οι θέσεις γνωστών ερευνητών στο χώ
ρο της προφορικής ιστορίας (π.χ. L. Passerini, P. Thompson, A. Young, J. Sangster),
αλλά και στους χώρους της (κοινωνικής) ανθρωπολογίας (π.χ. M. Halbwachs) και
(γνωστικής) ψυχολογίας (π.χ. Fr. Bartlett), συνέβαλαν ουσιαστικά στον τρόπο προσέγγισης του θέματός μας. Τελειώνοντας, αξίζει να σημειωθεί η συμβολή των θέσεων του Maurice Halbwachs, για τη φύση της μνήμης, στο χώρο των κοινωνικών και
ιστορικών επιστημών. Όπως πολύ σωστά παρατηρεί και ο Παραδέλλης, “το έργο
του (μαζί με εκείνο του Bartlett) εμπεριέχει το μεγαλύτερο μέρος της θεματολογίας
και του προβληματισμού που αναπτύχθηκε αργότερα και μέχρι τις μέρες μας στο
χώρο της ιστορίας, της ανθρωπολογίας, αλλά και της γνωστικής και κοινωνικής ψυχολογίας” (Ρ. Μπενβενίστε – Θ. Παραδέλλης, 1999:28). Τέτοιες νεότερες θεωρήσεις
της μνήμης είναι αυτές που αφορούν στη σχέση αυτοβιογραφικής μνήμης, χρόνου
και αφηγηματικότητας (Bloch, 1998), ή και στη σχέση μνήμης, σώματος και τελετουργίας (Candau, 1996· Battaglia, 1992 και 1993, και Connerton, 1989). Προσβλέπουμε στη χρήση κάποιων από αυτές τις θεωρήσεις της μνήμης σε επιπρόσθετες
αναλύσεις των βιοαφηγήσεων των Ελληνίδων νυφών με προξενιό στην Αυστραλία,
που έλαβαν μέρος στην έρευνά μας.
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