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 Δύο γάμοι προσφύγων μέσα στο 2016!
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Τον Απρίλιο του 2016 έγινε ο πρώτος γάμος μεταξύ προσφύγων στη Λέσβο. Αν και σωστότερα, θα έπρεπε να πούμε ο
γάμος προσφύγων «νέας γενιάς», αφού και στο μακρινό παρελθόν παντρεύονταν οι πρόσφυγες στη Λέσβο. «Η αγάπη είναι
αυτή που επικρατεί στο τέλος», έγραφε η εθελόντρια του ΠΙΚΠΑ Έφη Λατσούδη στο facebook μετά το μεγάλο πάρτι του
γάμου και όχι άδικα.

Μια σκηνή στολίστηκε με λουλούδια για το ζευγάρι που φόρεσαν τα καλά τους με «καλεσμένους» όλους τους πρόσφυγες
που βρίσκονται στον καταυλισμό αλλά και τους εθελοντές και όσους εργάζονται για τους πρόσφυγες. Η τελετή έγινε στο
ΠΙΚΠΑ, όπου φιλοξενούνταν αλλά και γνωρίστηκαν η Λίντα από τη Συρία με τον Κούρδο Ονούρ, παρουσία ιμάμη. «Δεν
μπορούσα με τίποτα να πιστέψω ότι, αφού θα έφευγα από την Τουρκία, μετά από λίγες εβδομάδες θα γνώριζα τον έρωτα
της ζωής μου. Ήθελα αμέσως να την παντρευτώ!», μας λέει ο Ονούρ, που… ζήτησε τη Λίντα τηλεφωνικά από τον αδερφό
της! Και εκείνη αγάπησε τα μάτια του που την «προστάτευαν» και την καθαρή ψυχή του, όπως μας είπε.

Άρωμα… Ευρώπης

Με μια… ευρωπαϊκή δεξίωση από την άλλη επέλεξαν να γιορτάσουν το γάμο τους δύο πρόσφυγες από το Αφγανιστάν τον
περασμένο Αύγουστο στο ξενοδοχείο «Ζαΐρα». Η θρησκευτική τελετή των δύο μουσουλμάνων είχε γίνει τρεις μήνες
νωρίτερα… μέσω skype, όπου οι μελλόνυμφοι συνδέθηκαν με μουφτή στο Αφγανιστάν και αντάλλαξαν όρκους. «Οι
νεόνυμφοι μάς εξήγησαν ότι θέλουν να μείνουν στη Λέσβο, ειδικά αφού ο γαμπρός μένει πολλά χρόνια εδώ και νιώθει…
Έλληνας. Μας συγκίνησε γιατί τους γνωρίζουμε από διαφορετικούς τρόπους και τους δύο και θέλαμε να τους
βοηθήσουμε», είπε η Ελπίδα Κουμαρέλα, που εργάστηκε εθελοντικά για την όλη διοργάνωση.

Η ομάδα «Συνύπαρξη και Επικοινωνία στο Αιγαίο», η ΑΜΚΕ «Ηλιακτίδα» και το catering «Ελαΐτης» χρηματοδότησαν τη
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Η ομάδα «Συνύπαρξη και Επικοινωνία στο Αιγαίο», η ΑΜΚΕ «Ηλιακτίδα» και το catering «Ελαΐτης» χρηματοδότησαν τη
δεξίωση, ενώ πλάτη στις απαιτούμενες εργασίες έβαλαν και οι εθελόντριες της ομάδας «Πλέκουμε αλληλεγγύη» στη
Μυτιλήνη. Οι τελευταίες είχαν γνωρίσει τη 24χρονη νύφη Ζαχρά, στην οποία έμαθαν να πλέκει μάλλινα σκουφιά και
πουλόβερ για τους πρόσφυγες. Η Ζαχρά έφτασε στη Λέσβο με βάρκα μαζί με τη μητέρα της το Νοέμβριο του 2015, όταν οι
ροές ημερησίως και σύμφωνα με τα στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες ήταν 1.634.

Εχσάν και Ζαχρά

Γνώρισε το σύζυγό της Εχσάν, 27 ετών, τον Ιανουάριο του 2016 σε μια αφγανική γιορτή στο νησί. Εκείνος ξέρει τη Λέσβο
πολύ καλά. Στα 12 του σκοτώθηκαν οι γονείς του στον πόλεμο και μαζί με το 10χρονο αδερφό του ταξίδεψε έως το Ιράν,
στο θείο του, όπου έμειναν εκεί για πέντε χρόνια. Στη συνέχεια, ο αδερφός του έφυγε για την Αυστραλία, όπου ζει μόνιμα
κι εκείνος έφτασε με βάρκα, στα 17 του, στη Λέσβο. Μεταφέρθηκε σε ξενώνα ανηλίκων στην Κρήτη και στη συνέχεια έμεινε
στην Αθήνα. Τα τελευταία πέντε χρόνια μένει στη Λέσβο, όπου πέρυσι πήρε το απολυτήριο Λυκείου και εργάζεται ως
διερμηνέας στη ΜΚΟ «Μετάδραση».

Όνειρό του, αφού βρήκε τη γυναίκα της ζωής του, είναι να σπουδάσει Κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Η Ζαχρά
κάνει μαθήματα ελληνικών και αγγλικών και ψάχνει για δουλειά. «Ήταν ένας γάμος με πολλή συγκίνηση! Τη Ζαχρά τη
γνωρίσαμε στο πλέξιμο. Την αγαπήσαμε 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 αυτήν την τύχη. Ας είναι από δω και πέρα η
ζωή της γεμάτη μόνο με χαρές!», λέει η ιδρύτρια της ομάδας πλεξίματος Όλγα Πλιακάτου.
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