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Τρί, 18/07/2017 - 13:16Μετά τις διαμαρτυρίες... ανακοίνωσαν επανάληψη της συναυλίας της Ελ. Ζουγανέλη στη Μυτιλήνη Απλήρωτες για μήνες οι καθαρίστριες των Κέντρων Υγείας Λέσβου Επιστολή για τη συναυλία της Ελεωνόρας Ζουγανέλη στη Μυτιλήνη: Να επιστραφούν τα χρήματα
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Είναι επαγγελματίας οδηγός από τα 23 του, έχει μεταφέρει χιλιάδες τουρίστες σε όλο το νησί, αλλά αυτό που βιώνει το τελευταίο δίμηνο, μεταφέροντας
εξουθενωμένους πρόσφυγες από τις ακτές της Λέσβου, τον έχει κυριολεκτικά... τσακίσει.

 
Ο Ελληνας οδηγός τουριστικού λεωφορείου, Μιχάλης Παπαγρηγορίου, από τον Μανταμάδο, που
έγινε θέμα στους «New York Times», μιλά στο «Εθνος» με φωνή που σπάει για την καθημερινότητά
του, που πια δεν είναι ίδια, διευκρινίζοντας ότι είναι οδηγός και όχι ιδιοκτήτης τουριστικού
λεωφορείου και εργάζεται για γνωστό τουριστικό γραφείο, τα οχήματα του οποίου έχουν μισθωθεί
από διεθνείς οργανώσεις για τη μεταφορά μεταναστών.
Στο ταμπλό του λεωφορείου έχει ένα μικρό βιβλίο, είναι μια συνοπτική έκδοση του Κορανίου που του
δώρισε ένας Αφγανός πρόσφυγας για να τον ευχαριστήσει. Εχει επίσης ως... ενθύμια καπελάκια,
σημαιούλες και μικρά αναμνηστικά που του δίνουν οι πρόσφυγες. Αλλά δίνει και αυτός και
εκπλήσσεται από τις αντιδράσεις τους.
 
Το κρουασάν
«Είχα μια μέρα ένα κρουασάν μαζί μου για κολατσιό. Πήρα πολλούς άντρες που είχαν βγει με
βάρκες στον Μόλυβο και ανάμεσά τους ήταν ένας πιτσιρικάς από το Αφγανιστάν που έβλεπε το
περιτύλιγμα του κρουασάν να γυαλίζει στο φως. Ενθουσιάστηκε και το χάζευε για ώρα απορημένος.

Του το πρόσφερα και το πήρε με χαρά, του έδειξα ότι τρώγεται, αλλά όταν το άνοιξε... τρόμαξε. Δεν είχε ξαναδεί κρουασάν και φυσικά δεν είχε φάει
ποτέ. Χρειάστηκε να το περιεργαστεί για μερικά λεπτά, μετά κοίταξε τη μητέρα του και το έβαλε διστακτικά στο στόμα του. Οταν έτρεξε η σοκολάτα,
έβγαλε ένα δυνατό επιφώνημα. Ηταν τέτοια η χαρά του που το καταβρόχθισε ικανοποιημένος», λέει στο «Εθνος» ο 46χρονος οδηγός.
 
Συχνά στα ταξίδια του παίρνει μαζί του τη γυναίκα του για παρέα. «Είναι πολλές οι ώρες της μοναξιάς, δεν μιλούν όλοι αγγλικά και συνήθως είναι τόσο
κουρασμένοι που δεν έχουν όρεξη για κουβέντα», αναφέρει.
 
Οι τσίχλες
Μια μέρα η γυναίκα του έπαιζε με δίδυμα αγόρια από το Αφγανιστάν, ηλικίας 9 χρόνων. Εβγαλε από την τσάντα της ένα κουτάκι τσίχλες και πήρε μία.
Τα αγόρια την κοίταξαν απορημένα. Τους πρόσφερε και όταν έβαλαν τις τσίχλες στο στόμα, τις... κατάπιαν.
Χρειάστηκαν αρκετές προσπάθειες και στο τέλος ενθουσιάστηκαν από τη διαδικασία της μάσησης. Ηταν φανερό ότι δεν ήξεραν τι είναι οι τσίχλες.
«Οι Σύροι είναι πιο άνετοι. Εχουν χρήματα, ζητούν να τους αφήσω σε κάποιο ξενοδοχείο, θέλουν να αγοράσουν φαγητό, ξέρουν καλά αγγλικά. Οι
Αφγανοί, οι Ιρανοί, οι Ιρακινοί και άλλοι είναι πολύ συνεσταλμένοι. Δεν μιλούν, δεν ξέρουν αγγλικά, δείχνουν φτωχοί και δεν προσεγγίζονται εύκολα»,
δηλώνει.
Μέχρι πριν από δύο μήνες ο Μιχάλης Παπαγρηγορίου μετέφερε τουρίστες από το αεροδρόμιο προς τα ξενοδοχεία ή σε γνωστές παραλίες. Σε ένα από
τα τελευταία του δρομολόγια έπιασε κουβέντα με Δανό τουρίστα, ο οποίος είχε συγκλονιστεί από το δράμα των προσφύγων που είχαν κατακλύσει το
λιμάνι της Μυτιλήνης. «Ακούγαμε τόσο καιρό για πρόσφυγες και για μας ήταν κάποια ψυχρά νούμερα. Τώρα που το έζησα, πρέπει να βοηθήσω. Και
όλοι πρέπει να βοηθήσουμε», του είπε καθώς αποχαιρετούσε τον 46χρονο οδηγό στο αεροδρόμιο. Μόλις επέστρεψε στην πατρίδα του, συγκέντρωσε
ρούχα, παιχνίδια και τρόφιμα από φίλους του και τα έστειλε στη Μυτιλήνη.
«Εγώ και όλοι οι συνάδελφοι -είμαστε καμιά 20αριά- κάνουμε απλά τα δουλειά μας. Μεταφέρουμε με ασφάλεια τον κόσμο, πληρωνόμαστε γι' αυτό,
μπορεί κάποιος να πει ότι αυτή είναι η καθημερινότητά μας. Αλλά και ο πιο σκληρός λυγίζει όταν βρίσκεται μπροστά σε παιδιά, σε γυναίκες, σε
εγκύους και ανήμπορους», μας λέει με συστολή, προσθέτοντας ότι δεν θεωρεί τον εαυτό του ήρωα και δεν πιστεύει ότι κάνει κάτι διαφορετικό από
τους συναδέλφους του.
 
ΜΑΡΙΑ ΡΙΤΖΑΛΕΟΥ / ΕΘΝΟΣ



18/7/2017 Ο οδηγός των προσφύγων στη Λέσβο,το κρουασάν και οι τσίχλες της αγάπης... | lesvosnews.net

http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/o-odigos-ton-prosfygon-sti-lesvoto-kroyasan-kai-oi-tsihles 3/4

    
669

Like

3 Comments Sort by 

Katerina Kripintiri · Τει καβαλας
Μιχάλη μη μασάς! Είσαι ΤΟΡ! Εξω από το χορό πολλά τραγούδια....

Like · Reply · 1 · Sep 28, 2015 12:36am

Mike Papagrigoriou · Οδηγος λεωφορειου at Samiotis TOURS
ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ Κ ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΜΕ ΞΕΡΕΙ ΑΣ ΚΟΙΤΑΖΕΙ ΤΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΤΟΥ Κ ΑΣ ΜΗΝ ΚΡΙΝΕΙ.......Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΕΧΕΙ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ Κ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ.

Like · Reply · 4 · Sep 27, 2015 12:24am

Dimosthenis Stamatiou · Panteion University of Athens
Όλα ωραία και καλά μας τα είπες , φίλε μου, δε μας είπες όμως αν έχεις , ή σου δώσανε καμμία Καινή Διαθήκη , να φυλάγεις στο
ντουλαπάκι σου. Αν δε ξέρεις τι πράμα είναι αυτό, ρώτησε να μάθεις. Ίσως να σε βοηθήσει να ξεκαθαρίσεις τις σκέψεις σου και την
τρικυμία που, φαίνεται, ότι μαίνεται στο κεφαλάκι σου.

Like · Reply · 1 · Sep 26, 2015 7:51pm

Anna Papagrigoriou
Εντάξει αγαπητέ μου χριστιανέ, εσύ που προφανώς έχεις αποστηθίσει και τα 27 βιβλία της έχεις κάθε δικαίωμα να ασκείς κριτική
στον συνάνθρωπό σου και να θεωρείς το εαυτό σου υπεράνω....Υποψιάζομαι ότι ο αδερφός μου έχει προσλάβει και μεταφραστή
για το Κοράνι αν και περισσότερο τρομάζω στη σκέψη ότι αύριο πρωί ίσως θα προσκυνάς δίπλα του στον Ταξιάρχη.......Καλό
θα'ταν να ασχοληθείς με τα δικά σου δαιμόνια κ' να μην σχολιάζεις ανθρώπους που δεν γνωρίζεις!

Like · Reply · 9 · Sep 26, 2015 9:58pm
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(/articles/news-categories/koinonia/diakopi-

ydrodotisis-se-4-periohes)

17/07/17 - 17:18
Διακοπή υδροδότησης σε 4 περιοχές (/articles/news-categories/koinonia/diakopi-ydrodotisis-se-4-periohes)

Η ∆ΕΥΑΛ σας ενηµερώνει ότι τη Δευτέρα 17/07/2017 από ώρα 22:00 μµ έως την Τρίτη 18/07/2017  ώρα
07:00 πµ θα γίνει διακοπή υδροδότησης στις περιοχές των Αλυφαντών, Αγίου Νεκταρίου, Λακέρδας και
στο Γαϊδαρανήφορο λόγω ελέγχου του δικτύου.

...

(/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-

aimodosia-sta-loytra)

17/07/17 - 16:58
Εθελοντική Αιμοδοσία στα Λουτρά (/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-aimodosia-sta-loytra)

• ΔΩΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΠΑΡΟΝ ΣΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017, 5.00 – 10.00 ΜΜ. ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΩΝ

 
...

(/articles/news-categories/koinonia/ki-omos-

symvainei-kai-ayto-klopes-sti-seismoplikti-vrisa)

16/07/17 - 21:31
Κι όμως συμβαίνει και αυτό: κλοπές στη σεισμόπληκτη Βρίσα (/articles/news-categories/koinonia/ki-omos-

symvainei-kai-ayto-klopes-sti-seismoplikti-vrisa)

Τα πρώτα κρούσματα κλοπών άρχισαν να εμφανίζονται στη Βρίσα και όλα δείχνουν ότι η αστυνόμευση
ατόνησε.

Στο ιστολόγιο  "Κάτω από τον Πλάτανο" (http://vatera.gr/platanos/?p=17877) διαβάζουμε: 
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