
17/7/2017 Έναν μήνα παντρεμένοι στο ΠΙΚΠΑ! - EmprosNet.gr

http://www.emprosnet.gr/koinonia/83851-enan-mina-pantremenoi-sto-pikpa 1/3

 (/)

FOLLOW US 

(https://www.facebook.com/emprosnet/)



(https://twitter.com/emprosnet)



(https://www.youtube.com/channel/UCt2TvXb-

D_ID-

ILOI15QOVg)

17.07.2017 | 11:47

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α  ( / K O I N O N I A )  
 Έναν μήνα παντρεμένοι στο ΠΙΚΠΑ!

Δύο πρόσφυγες ήρθαν σε γάμου κοινωνία, παρουσία Ιμάμη

 (/article/author/143-theodora) theodora (/article/author/143-theodora)
 - 27|05|2016 13:57

Ο μήνας του μέλιτος που ακολουθεί το γάμο για τους δύο νεόνυμφους που παντρεύτηκαν στο ΠΙΚΠΑ και μένουν εκεί
παραμένει γλυκός, παρά τις όποιες δυσκολίες της ζωής. Κι αυτό γιατί το ταξίδι τους και τα όσα έζησαν πριν φτάσουν στη
Λέσβο μπορεί να ήταν εφιαλτικά, όμως ο ένας βρήκε τον άλλο!

Ο μήνας του μέλιτος που ακολουθεί το γάμο για τους δύο νεόνυμφους που παντρεύτηκαν στο ΠΙΚΠΑ και μένουν εκεί
παραμένει γλυκός, παρά τις όποιες δυσκολίες της ζωής. Κι αυτό γιατί το ταξίδι τους και τα όσα έζησαν πριν φτάσουν στη
Λέσβο μπορεί να ήταν εφιαλτικά, όμως ο ένας βρήκε τον άλλο!

Το γλέντι ήταν τρικούβερτο και έγινε μετά το μουσουλμανικό γάμο με παραδοσιακούς χορούς της Ελλάδας, του
Κουρδιστάν και της Συρίας!

Ο Ονούρ και η Λίντα μίλησαν στο «Ε» και μοιράστηκαν εμπειρίες, συναισθήματα αλλά και τις αγωνίες τους, αφού και οι
δύο ψάχνουν για δουλειά. Η Λίντα μάλιστα ξέρει και Ελληνικά! «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.

Η Λίντα σπούδασε Κοινωνιολογία. Όλη την ώρα που μιλούσε έλεγε: «Ξέρεις κάτι; Η Συρία ήταν η πιο όμορφη χώρα στον
κόσμο. Αλήθεια στο λέω!» Όμως, νιώθει καλά που ακολούθησε τη συμβουλή των γονιών της να φύγει, βλέποντας ότι στην
πατρίδα της δεν θα υπήρχε μέλλον για κείνη. Έφυγε για το Λίβανο τον περασμένο Γενάρη και στη συνέχεια πήγε στον
αδερφό της που ήταν στην Τουρκία. «Όμως ξέρω Ελληνικά! Γιατί να έμενα στην Τουρκία;» μας λέει.

 

«Αγαπώ τη χώρα μου, αλλά δεν μπορώ να γυρίσω σε αυτήν», λέει η Λίντα από τη Συρία

Πλήρωσε 200 ευρώ στο διακινητή για μια θέση στη βάρκα: «Η τουρκική ακτοφυλακή μάς βούλιαξε! Κατέστρεψαν τη βάρκα
μας, παραλίγο να πνιγώ.

Όλα μα όλα τα χαρτιά μου, το πτυχίο μου, βρίσκονται στον πάτο του Αιγαίου. Όμως είμαι πολύ ευγνώμων στους άντρες
του λιμενικού, στους Έλληνες, που ήρθαν πολύ γρήγορα και έσωσαν τις ζωές μας». Και ξαναλέει: «Η Συρία ήταν μια πολύ
όμορφη χώρα και πολύ πλούσια. Αγαπώ τη χώρα μου. Όμως ο πόλεμος κατέστρεψε τα πάντα. Δεν μπορούσα να μείνω εκεί,
δεν ήμουν ασφαλής». 

«Το ΠΙΚΠΑ είναι γειτονιά» 
Ο Ονούρ, ο σύζυγός της εδώ και έναν μήνα, μας λέει: «Έφυγα από την Τουρκία, γιατί απειλούσαν τη ζωή μου. Δεν μπορεί
ένας Κούρδος να ζήσει στην Τουρκία» Μα πιο πολύ ο Ονούρ δεν ήθελε να μας μιλήσει για το παρελθόν του, αλλά για το
παρόν του και τα όνειρά του: «Είμαι πολύ ευτυχισμένος στο ΠΙΚΠΑ.

Εδώ δεν υπάρχουν διακρίσεις, δεν υπάρχει ρατσισμός, είμαστε όλοι ίσοι, κι ας είναι από τη Συρία ή το Ιράν ή το Πακιστάν.
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Εδώ δεν υπάρχουν διακρίσεις, δεν υπάρχει ρατσισμός, είμαστε όλοι ίσοι, κι ας είναι από τη Συρία ή το Ιράν ή το Πακιστάν.
Είμαστε μια γειτονιά».

Ο Ονούρ βοηθά στο κόψιμο και το ράψιμο των υλικών από τα σωσίβια. Φτιάχνει τσάντες μαζί με άλλους εθελοντές.

 

Ο Ονούρ από το Κουρδιστάν φτιάχνει τσάντες από σωσίβια προσφύγων και δηλώνει… ερωτευμένος!

«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 και τη… ζήτησε τηλεφωνικά από τον αδερφό της! Και
εκείνη αγάπησε τα μάτια του που την «προστάτευαν» και την καθαρή ψυχή του. 

ΥΓ. Άντε παιδιά, καλούς απογόνους!
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