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Δύο κοπέλες από τη Νιγηρία άφησαν τον γάμο
και πήγαν για… πτυχίο
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Εάν οι τελικές εξετάσεις για το πτυχίο και ο γάμος σας έπεφταν την ίδια ημέρα, τι

θα διαλέγατε;
Στο «δίλημμα» αυτό βρέθηκαν δύο νύφες από τη Νιγηρία, οι οποίες έπρεπε
αναγκαστικά να διαλέξουν κάτι από τα δύο. Έτσι, άφησαν τις δεξιώσεις των
γάμων τους για να γράψουν στις εξετάσεις, φορώντας και οι δύο τα νυφικάτους.
Και οι δύο μαθήτριες, οι οποίες σπουδάζουν Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και
βρίσκονται στο τελευταίο έτος, είπαν το «ναι» και σε κλάσματα δευτερολέπτου
έτρεξαν προς τις αίθουσες του πανεπιστημίου.
Η Dorcas Atsea και η Deborah Atoh είχαν ήδη κλείσει ημερομηνία γάμου, αφού οι
εξετάσεις προβλέπονταν να γίνουν τον Φεβρουάριο. Όμως, αναβλήθηκαν ξαφνικά
λόγω ανεπαρκών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Benue State.
Όταν τελικά ανακοινώθηκαν οι νέες ημερομηνίες, για κακή τύχη και των δύο
γυναικών, ήρθαν σε «σύγκρουση» με αυτές που είχαν επιλέξει για τα μυστήριά
τους.

«Όλες οι ετοιμασίες για τον γάμο μου είχαν γίνει ήδη. Προσπάθησα να αλλάξω
ημερομηνία για τις εξετάσεις, αλλά δεν τα κατάφερα» δήλωσε η Atsea στο CNNi.
«Πήγα στην υπεύθυνη καθηγήτρια και μου είπε πως πρέπει να διαλέξω: ή τις
εξετάσεις ή τον γάμο» αναφέρει η Atoh.
Η μεγάλη μέρα

Πηγή: CNNi / Benjamin Ogbu
«Είχαν κανονιστεί όλα και είχα ενημερώσει όλους τους καλεσμένους για την 7η
του Απρίλη. Έτσι αποφασίσαμε πως δεν θα αλλάξουμε ημερομηνία» λέει η Deborah
Atoh.
Οπότε και οι δύο νύφες είχαν μία και μόνο επιλογή: να δώσουν όρκους νωρίς, να
τρέξουν ως το πανεπιστήμιο για τις εξετάσεις και μετά να προλάβουν τη δεξίωση
των γάμων τους.
Το θετικό της υπόθεσης είναι πως και οι δύο γυναίκες κάνουν λόγο για μία
ευχάριστη και εορταστικήατμόσφαιρα.
«Ήμουν πολύ χαρούμενη που αποφοιτούσα και παντρευόμουνα την ίδια μέρα. Οι
συμφοιτητές μου είχαν ενθουσιαστεί» δηλώνει η Dorcas Atsea.
«Όταν πάτησα το πόδι μου στον διάδρομο της σχολής, για δέκα λεπτά όλοι
φώναζαν και χειροκροτούσαν και πριν τις εξετάσεις αλλά και μετά. Έπειτα γύρισα
πίσω στο μέρος που θα διεξάγονταν η δεξίωση γιατί όλοι οι καλεσμένοι με
περίμεναν».
Η Atoh παραδέχεται πως ήταν μία αξέχαστη μέρα. «Όταν ο γάμος στην εκκλησία
τελείωσε στις 11:00 το πρωί, πήγα αμέσως να δώσω εξετάσεις. Όταν έφτασα εκεί,
όλοι μου οι συμφοιτητές ήταν ενθουσιασμένοι, οπότε κι εγώ χαλάρωσα».
Ο καθηγητής Benjamin Ogbu δήλωσε στο CNNi πως η ημερομηνία δεν μπορούσε να

αλλάξει:
«Δεν θα ήταν δίκαιο να αλλάξουμε το πρόγραμμα για δύο άτομα, γιατί συνήθως
είναι μία χρονοβόρα διαδικασία λόγω της άριστης οργάνωσης που απαιτεί».
«Η είσοδος και η εμφάνιση των δύο γυναικών δεν δημιούργησε προβλήματα και
πραγματικά χαιρόμαστε που κατάφεραν να κάνουν και τα δύο».
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