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 Η Ζαχρά με τον Εχσάν παντρεύονται σήμερα

Άλλος ένας γάμος προσφύγων στη Λέσβο

 (/article/author/24301-emprosnet) EmprosNet (/article/author/24301-emprosnet)
 - 08|08|2016 14:21

Μια πρόσκληση σε γάμο που… δεν έχουν ξαναδεί, έλαβαν πρόσφατα οι γυναίκες της ομάδας «Πλέκουμε Αλληλεγγύη», οι
οποίες έβγαλαν όλο το χειμώνα πλέκοντας σκουφάκια και κασκόλ για τους πρόσφυγες. Το μέλος τους, η Ζαχρά Μοχαμαντί
από το Αφγανιστάν, παντρεύεται έναν ομοεθνή της σήμερα στις 8 το βράδυ σε γνωστό ξενοδοχείο του νησιού, σε έναν
παραδοσιακό γάμο.

Μια πρόσκληση σε γάμο που… δεν έχουν ξαναδεί, έλαβαν πρόσφατα οι γυναίκες της ομάδας «Πλέκουμε Αλληλεγγύη», οι
οποίες έβγαλαν όλο το χειμώνα πλέκοντας σκουφάκια και κασκόλ για τους πρόσφυγες. Το μέλος τους, η Ζαχρά Μοχαμαντί
από το Αφγανιστάν, παντρεύεται έναν ομοεθνή της σήμερα στις 8 το βράδυ σε γνωστό ξενοδοχείο του νησιού, σε έναν
παραδοσιακό γάμο.

Είναι ο δεύτερος παραδοσιακός γάμος προσφύγων που γίνεται στη Λέσβο, μετά τον Κούρδο που παντρεύτηκε Σύρια τον
περασμένο Απρίλιο μέσα στο ΠΙΚΠΑ.

Η Ζαχρά συμπληρώνει ένα χρόνο παραμονής στη Λέσβο. Η βάρκα με την οποία διέσχισε από τα τουρκικά παράλια το
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Η Ζαχρά συμπληρώνει ένα χρόνο παραμονής στη Λέσβο. Η βάρκα με την οποία διέσχισε από τα τουρκικά παράλια το
Αιγαίο, δεν τη μετέφερε απλώς σε μια καινούρια ζωή, αλλά και στον τόπο, όπου γνώρισε το μέλλοντα σύζυγό της.

Δεν πρόλαβε να μας πει πολλά γιατί οι ετοιμασίες που έχει για το σημερινό γάμο, είναι πολλές. Όμως μας είπε πως
γρήγορα θέλησε να βοηθήσει κι εκείνη τους πρόσφυγες, γι’ αυτό και μπήκε στην ομάδα πλεξίματος.

Ο Εχσάν Γκολαμί από την άλλη, περίμενε λίγα χρόνια παραπάνω για να βρει το έτερον ήμισυ. Η διαδρομή τους είναι κοινή
με τη διαφορά 10 χρόνων. Τότε πρωτοέφτασε κι εκείνος με βάρκα στη Λέσβο.

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια ζει μόνιμα στη Μυτιλήνη, και μάλιστα έβγαλε και Λύκειο! Μιλά άψογα ελληνικά και εργάζεται
ως διερμηνέας.

«Το προσκλητήριο της Ζαχρά, έφτασε στην ομάδα μας και θα είμαστε όλες κοντά της αυτήν την ιδιαίτερη στιγμή της ζωής
της. Θα βρεθούμε μες στο κατακαλόκαιρο για να γιορτάσουμε», είπαν οι ιδρύτριες της ομάδας, Όλγα Πλιακάτου και Ελπίδα
Κουμαρέλα.

Στη Λέσβο σήμερα, και σύμφωνα με στοιχεία της Αστυνομικής Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου, ζουν 706 Αφγανοί πρόσφυγες
στο Χοτ Σποτ της Μόριας και ακόμη 258 στο Ανοικτό Κέντρο Φιλοξενίας του Δήμου Λέσβου, στον Καρά Τεπέ, σε σύνολο
3.645 προσφύγων και μεταναστών που βρίσκονται στο νησί, εγκλωβισμένοι μετά τη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής
Ένωσης και Τουρκίας.
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