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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α  ( / K O I N O N I A )  
 «Τα μωρέλια μωρέ να σώσουμε, τα μωρέλια»

Μ. Μπάκας για τη δημιουργία ξενώνα ανηλίκων:

 (/article/author/24301-emprosnet) EmprosNet (/article/author/24301-emprosnet)
 - 09|08|2016 13:43

Με άρθρο του στην ιστοσελίδα «Απλωταριά», ο Μιχάλης Μπάκας, συντονιστής περιφερειακής οργάνωσης Βορείου Αιγαίου
των «Οικολόγων Πράσινων», αναφέρεται στην προσπάθεια δημιουργίας δομής για τη φιλοξενία ανήλικων προσφύγων

Με άρθρο του στην ιστοσελίδα «Απλωταριά», ο Μιχάλης Μπάκας, συντονιστής περιφερειακής οργάνωσης Βορείου Αιγαίου
των «Οικολόγων Πράσινων», αναφέρεται στην προσπάθεια δημιουργίας δομής για τη φιλοξενία ανήλικων προσφύγων:
«Τελευταίο παράδειγμα φοβίας απέναντι στους πρόσφυγες στη Λέσβο αποτέλεσε η προσπάθεια ενοικίασης μιας οικίας για
τη φιλοξενία ασυνόδευτων προσφύγων στην περιοχή της Γέρας, κάτι έχει γίνει εδώ και καιρό και στην πόλη της
Μυτιλήνης, με την αντίδραση μέρους της τοπικής κοινωνίας, που στο πρόσωπο των ασυνόδευτων ανηλίκων “είδαν” όλα τα
δεινά που έχουν βρει το νησί τα τελευταία 30 χρόνια».

Επικαλούμενος τον ψαρά που έγινε γνωστός στο πανελλήνιο για τη φράση του «Τα μωρέλια μωρέ να σώσουμε, τα
μωρέλια», τόνισε: «Συγκινητική ήταν η προσφορά των ψαράδων του νησιού στη διάσωση χιλιάδων προσφύγων τη
δύσκολη αυτήν περίοδο. Κάθε μέρα στη θάλασσα παράταγαν το μεροκάματό τους για να διασώσουν πρόσφυγες που
θαλασσοπνίγονταν, χωρίς ποτέ να παραπονεθούν, χωρίς ποτέ να ζητήσουν αποζημίωση για τα “διαφυγόντα κέρδη”».

 

Με ψυχραιμία

Επεσήμανε δε τα εξής: «Με σύνεση και ψυχραιμία πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση χωρίς να ρίχνουμε λάδι στη
φωτιά. Οι προσφυγικές ροές μπορεί στο άμεσο μέλλον να αυξηθούν και πάλι και εκεί πραγματικά θα είναι τα δύσκολα.

Ας κρατήσουμε λοιπόν τις καρδιές μας ανοικτές γι’ αυτά τα μωρέλια, ο καθένας από εμάς μπορεί. Δεν υπάρχει άλλος
δρόμος. Είτε θα τα βοηθήσουμε, είτε θα καταλήξουν σε κάποια φυλακή ή στα χέρια διακινητών και εκμεταλλευτών.
Υπεύθυνοι είμαστε όλοι μας. Για να σώσουμε όλα τα μωρέλια σε πείσμα αυτών που δεν μπορούν να αντέξουν ότι μπορεί
να υπάρξει ανιδιοτελής αγάπη στον κόσμο αυτό, πέρα από κομματικά οφέλη, ΜΚΟ, χρηματοδοτήσεις και
μικροσυμφέροντα».
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Για τον τουρισμό

Αναφερόμενος στον τουρισμό, ο Μ. Μπάκας σημείωσε: «Η κατακόρυφη μείωση του τουρισμού στο νησί έδωσε “πάτημα”
σε ξενοφοβικές φωνές, όπου με επιχειρήματα του στυλ “οι πρόσφυγες καταστρέφουν τη Λέσβο” ή “ο ανθρωπισμός
κάποιων μας κατέστρεψε” προσπαθούν να πυροδοτήσουν ένταση στην κοινωνία του νησιού.

Ο τουρισμός όμως δεν έπεσε μόνο στη Λέσβο, αλλά και στη Χίο (γύρω στο 70% στα δύο νησιά), ενώ πολύ λιγότερη είναι
η μείωση σε Σάμο και Κω, νησιά που δέχτηκαν μεγάλο αριθμό προσφύγων, αλλά στηρίζονται πολύ περισσότερο στον
τουρισμό από το δικό μας, καθώς ενδεικτικά για το 2015 η Σάμος είχε περίπου 350 χιλ τουρίστες, η Κως πάνω από 1 εκ.,
ενώ η Λέσβος περίπου 85 χιλ.

Η Σάμος και η Κως από ό,τι φαίνεται, παρά τις πρώτες αρχικές ενδείξεις, έσωσαν την τουριστική χρονιά. Σίγουρα λοιπόν
το προσφυγικό επηρέασε τον τουρισμό του νησιού, αλλά πρέπει να δούμε με σοβαρότητα και επαγγελματισμό το θέμα
και να μην καταφεύγουμε σε φωνασκίες και δηλώσεις εντυπωσιασμού».
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