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 Αφγανικός έρωτας στη Λέσβο

Γαμήλιο πάρτι στο «Ζαΐρα»

 (/article/author/24301-emprosnet) EmprosNet (/article/author/24301-emprosnet)
 - 09|08|2016 13:41

Μια μεγάλη γαμήλια δεξίωση περίμενε το βράδυ του Σαββάτου, τους δύο Αφγανούς πρόσφυγες, τον Εσχάν και τη Ζαχρά,
που ενώθηκαν… διαδικτυακά με τα δεσμά του γάμου και το γιόρτασαν με φίλους, πρόσφυγες και οργανώσεις στο
ξενοδοχείο «Ζαΐρα».

Μια μεγάλη γαμήλια δεξίωση περίμενε το βράδυ του Σαββάτου, τους δύο Αφγανούς πρόσφυγες, τον Εσχάν και τη Ζαχρά,
που ενώθηκαν… διαδικτυακά με τα δεσμά του γάμου και το γιόρτασαν με φίλους, πρόσφυγες και οργανώσεις στο
ξενοδοχείο «Ζαΐρα».

Η τελετή είχε γίνει μέσω skype προ τριών μηνών, όπου οι τότε μελλόνυμφοι συνδέθηκαν με μουφτή στο Αφγανιστάν, για
να τους διαβάσει τα απαραίτητα μουσουλμανικά κείμενα και τις ευχές, ενώ το πάρτι έγινε το Σάββατο. Μάλιστα, σε λίγο
καιρό αναμένεται και ο πολιτικός γάμος.

Όπως πρώτα έγραψε το «Ε», ο Εσχάν έφτασε στη Λέσβο πριν 10 χρόνια και μας διηγήθηκε την ιστορία του. Μεταφέρθηκε
σε ξενώνα ανηλίκων στην Κρήτη και στη συνέχεια πήγε στην Αθήνα. Τα τελευταία χρόνια ζει στη Μυτιλήνη -μάλιστα φέτος
έλαβε και απολυτήριο Λυκείου- και εργάζεται ως διερμηνέας στη Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Μετά-δραση».

Τη Ζαχρά, που έφτασε τον περασμένο Νοέμβριο στο νησί μας, κι αυτή με βάρκα, μαζί με τη μητέρα της, τη γνώρισε σε μια
αφγανική γιορτή, τον Ιανουάριο του 2016. Από κοινού, όπως λένε στην εφημερίδα μας, αποφάσισαν να μείνουν και να
ζήσουν στη Λέσβο.

Μάλιστα η Ζαχρά κάνει ταχύρρυθμα μαθήματα ελληνικών και αγγλικών, ενώ ο Εσχάν σκέφτεται πολύ σοβαρά να δώσει
πανελλαδικές εξετάσεις την επόμενη χρονιά, γιατί θέλει να περάσει στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου
Αιγαίου.

 

Ριζώνουν στον τόπο μας

«Νιώθουν τόσο οικεία στο νησί μας, που θέλησαν και η γαμήλια δεξίωση να είναι όπως οι δικές μας», ανέφερε η Ελπίδα
Κουμαρέλα, που δούλεψε εθελοντικά για τη διοργάνωση του πάρτι στο «Ζαΐρα». Με τη μόνη διαφορά ότι όταν έφτασαν
στο χώρο, μαζί με τον κουμπάρο τους Μοχαμαντί, οι νεόνυμφοι χόρεψαν αφγανικά, μαζί με άλλους συμπατριώτες τους,
λίγο πριν κόψουν την τούρτα και μοιραστούν τη σαμπάνια.

«Χορηγοί» της δεξίωσης ήταν η ΑΜΚΕ «Ηλιακτίδα», η «Συνύπαρξη και Επικοινωνία στο Αιγαίο», καθώς και το catering
«Ελαΐτης». «Βλέπουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί ριζώνουν στον τόπο μας, βιώνουν την αποδοχή και κάθε άλλο, όπως
πιστεύουν μερικοί, επικίνδυνοι είναι!» πρόσθεσε η κ. Κουμαρέλα.

Η ιδρύτρια της ομάδας «Πλέκουμε αλληλεγγύη» στη Μυτιλήνη, Όλγα Πλιακάτου, που γνώρισε τη Ζαχρά στην ομάδα, και με
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Η ιδρύτρια της ομάδας «Πλέκουμε αλληλεγγύη» στη Μυτιλήνη, Όλγα Πλιακάτου, που γνώρισε τη Ζαχρά στην ομάδα, και με
τα μέλη της, της έμαθαν να πλέκει, ανέφερε στην εφημερίδα μας: «Ήταν ένας γάμος με πολλή συγκίνηση! Τη Ζαχρά τη
γνωρίσαμε όταν μέσω “Ηλιαχτίδας” πλέξαμε 2-3 φορές με γυναίκες που φιλοξενούσε.

Την αγαπήσαμε τη Ζαχρά και μας αγάπησε και αυτή. Ποιος θα φανταζόταν ότι το κοριτσάκι αυτό που ήρθε μόνο με τη
μάνα του, που έκλαιγε συνέχεια από φόβο και ανασφάλεια, θα είχε αυτή την τύχη. Ας είναι από δω και πέρα η ζωή της
γεμάτη μόνο με χαρές!»
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