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Μερικώς συννεφιασμένη ατμόσφαιρα και 
κατα τόπους βροχοπτώσεις το απόγευμα.

Άνεμοι: Β με 17 Km/h
Υγρασία: 47% - 75%     

EΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΙΔΝΕΪ-ΚΑΜΠΕΡΑ

Αβερκίου, Των εν Εφέσω 7 παίδων, Γλυκερίαςεορτολόγιο

19οC - 29οC 

Sat 19/Oct/13, Draw 3365
Winning Numbers:  42  5  31  27  20  37

Supplementaries: 3  38
division 1:  $4,015,708.25

5 Winners of  $803,141.65
Next draw: Sat 26/Oct/13, Draw 3367

Thu 17/Oct/13, Draw 909
Winning Numbers: 30  4  19  12  13  8

Powerball: 2
division 1: Jackpotted

0 Winners, Jackpotted to draw 910
Next draw: Thu 24/Oct/13, Draw 910
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Country CurrenCy AbbreviAtion bAnk buys bAnk sells

United States Dollar USD 1.0093 0.9318

Europe Euro EUR 0.7560 0.6715

United Kingdom Pound GBP 0.6343 0.5644

Μαρτυρία-ντοκουμέντο για τα πρώτα 
χρόνια της μαζικής μεταπολεμικής μετανά-
στευσης στην Αυστραλία χαρακτηρίστηκε 
το νέο βιβλίο της Λίτσας Γκόγκα «Μερικές 
Αλήθειες» που παρουσιάστηκε σήμερα στη 
Μελβούρνη.

Η Λίτσα Γκόγκα ήταν μια από τις χιλιά-
δες «νύφες» που μετανάστευσαν στην Αυ-
στραλία για να παντρευτούν έναν άνδρα 
που δεν γνώρισαν ποτέ τους…

Το βιβλίο της είναι μια αυθόρμητη αφή-
γηση, μια κατάθεση γεγονότων και προβο-
λή εικόνων αρετουσάριστων, με χρώματα 
φυσικά, ζωηρά, αυθεντικά, ατόφια, λες και 
δεν πέρασε ο χρόνος από πάνω τους και 
το ταξίδι στο χρόνο που επιχειρεί η ίδια, 
αν και οδυνηρό, με απρόβλεπτες κακοτο-
πιές, δεν φαίνεται να την ταράζει. Είναι μια 
ενδιαφέρουσα, όσο και ψύχραιμη αφηγή-
τρια που δεν έχει επιφυλάξεις ούτε και δι-

σταγμούς αναφορικά μ’ αυτά που εξιστορεί. 
Βέβαια, προέχουν εκείνα που την έχουν 
πληγώσει περισσότερο μιας και όπως θα 
πει η ίδια τα σημάδια που γίνονται στην 
τρυφερή παιδική ηλικία δε φεύγουν ποτέ.

Όπως γράφει ο «Νέος Κόσμος» το βι-
βλίο της Λίτσας Γκόγκα, σκιαγραφεί με 
έναν συγκεκριμένο, ακριβή και ευανάγνω-
στο τρόπο τη ζωή ενός μεγάλου αριθμού 
ομογενών την περίοδο της κατοχής, του 
εμφυλίου και των μεταπολεμικών χρόνων, 
καθώς και των περισσότερων γυναικών 
που πήγαν στην Αυστραλία την περίοδο 
της μαζικής μετανάστευσης με τη ΔΕΜΕ, 
ως νύφες ή ως συγγενείς με απώτερο σκο-
πό να δραπετεύσουν από τον εφιάλτη της 
προίκας την εποχή εκείνη -αναγκαίο κακό 
τότε- και να μπορέσουν επίσης - σημαντικό 
αυτό - να στηρίξουν και εκείνους που άφη-
σαν πίσω τους.

Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου όπου 
περιγράφονται οι συνθήκες που μετανά-
στευσε η ίδια, οι καταστάσεις που είχε να 
αντιμετωπίσει, ο γάμος της πολύ χαρακτη-
ριστικός του τρόπου που παντρεύονταν 
τότε οι νεομετανάστριες Ελληνίδες, απο-
τελεί ένα πολύτιμο ντοκουμέντο για τους 
ερευνητές της περιόδου αυτής.

Αρραβωνιάστηκε κάποιον από αποστά-
σεως με μια φωτογραφία. Όταν έφτασε 
στην Αυστραλία διαπίστωσε πως «δεν ταί-
ριαζαν» και παντρεύτηκε κάποιον άλλο.

Δε διστάζει να αναφέρει ότι ο άνδρας 
της επέμεινε να εργάζεται στο εργοστάσιο 
μέχρι τον τελευταίο μήνα της εγκυμοσύ-
νης, με αποτέλεσμα να γεννήσει τη μέρα 
που πήγαινε στη δουλειά.

«Έτσι πηγαινοερχόμουν έως την ημέρα 
που μέσα στο τραμ μ’ έπιασε κρύος ιδρώ-
τας , ανυπόφοροι πόνοι κι αντί να πάω 

στο εργοστάσιο, πήγα στο Queen Victoria 
Hospital, κι εκεί το απόγευμα έφερα στον 
κόσμο το παιδί μου, έφερα μια καινούρια 
ζωή».

Θέτει πολλά ερωτήματα που σίγουρα θα 
προβληματίσουν, όπως για παράδειγμα 
‘πώς είναι δυνατόν αυτά τα ίδια κορίτσια 
που όταν ήταν στον τόπο τους δεν τολ-
μούσαν ούτε καν να κοιτάξουν το παλι-
κάρι που τους άρεσε ή που μιλούσε στην 
καρδιά τους’, «τώρα που η κάθε θυγατέρα, 
αδερφή μπήκε στο πλοίο να ξενιτευτεί δεν 
τους ενδιαφέρει πού πάει, τι θα συναντή-
σει, σε τι δρόμο θα πέσει…»

Στην ειλικρινή αυτή κατάθεση, η αφη-
γήτρια, αφήνει χώρο και για τη δεύτερη 
γενιά για την οποία φαίνεται και η ίδια να 
πονά για όσα στερήθηκαν πολλά παιδιά 
της γενιάς αυτής στα παιδικά τους χρόνια. 
Πρόκειται για μια ιδιαίτερα αιχμηρή ανα-

Οι αναμνήσεις μιας “νύφης”


