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Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η  ( / P O L I T I K I )  
 Παρέμβαση για τη σίτιση στα hot spots!

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Λέσβου, Χίου και Σάμου με κοινή τους ερώτηση βάζουν «χέρι» στους
«φωτογραφικούς» διαγωνισμούς που… αποκλείουν νησιώτες επιχειρηματίες
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Προκλήθηκε ντόρος από τις αρχές του χρόνου όταν το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανέλαβε να «τρέξει» την τροφοδοσία
των hot spots, με τα δημοσιεύματα εκείνης της περιόδου αλλά και η πρώτη αντίδραση της αντιπολίτευσης να βάζουν στο
στόχαστρο τον Πάνο Καμμένο, κάνοντας λόγο για… «νυχτερινή του τροπολογία, που δύναται να δημιουργήσει εστία…
σκανδάλων», αφού το επείγον της κατάστασης, ευνοούσε τις απευθείας αναθέσεις.

Προκλήθηκε ντόρος από τις αρχές του χρόνου όταν το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανέλαβε να «τρέξει» την τροφοδοσία
των hot spots, με τα δημοσιεύματα εκείνης της περιόδου αλλά και η πρώτη αντίδραση της αντιπολίτευσης να βάζουν στο
στόχαστρο τον Πάνο Καμμένο, κάνοντας λόγο για… «νυχτερινή του τροπολογία, που δύναται να δημιουργήσει εστία…
σκανδάλων», αφού το επείγον της κατάστασης, ευνοούσε τις απευθείας αναθέσεις.

Η πορεία όμως δεν επιβεβαίωσε ακριβώς τον προβληματισμό για απευθείας αναθέσεις, αλλά ο πρόσφατος διαγωνισμός
που διεξήχθη έδωσε τελικά τη σίτιση σε όλα τα hot spots των νησιών (πλην της Λέσβου) σε εταιρεία των Αθηνών (!), με
τους ιδιοκτήτες catering στη Λέσβο και στη Χίο να κάνουν ανοιχτά λόγο στα μέσα ενημέρωσης για «φωτογραφικούς
διαγωνισμούς», κομμένους και ραμμένους στα μέτρα της αθηναϊκής εταιρείας που πήρε τη σίτιση στη Χίο και τη Σάμο…

Στο όλο θέμα, ωστόσο, παρενέβησαν χθες οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ από τα επίμαχα νησιά και, με ερώτησή τους στους
αρμόδιους υπουργούς, ζητούν να αναπροσαρμόσουν τα κριτήρια επιλογής για την τροφοδοσία ώστε να περιλαμβάνονται
στους διαγωνισμούς και να επιλέγονται οι τοπικοί προμηθευτές.

Η κοινή ερώτηση υπογράφεται από το δικό μας Γιώργο Πάλλη και τους Δημήτρη Σεβαστάκη και Ανδρέα Μιχαηλίδη,
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στη Σάμο και στη Χίο.

Στην ερώτησή τους προς τους υπουργούς Εθνικής Άμυνας, Επικρατείας και Εσωτερικών σημειώνουν ότι στα νησιά του
βορείου Αιγαίου εμφανίζεται σημαντικότατη μείωση του τουριστικού ρεύματος, που εκφράζεται με τη συντριπτική
μείωση των προκρατήσεων αλλά και τα συναγόμενα από τη εμπειρία των επαγγελματιών από τη συμμετοχή τους στις
διεθνείς εκθέσεις.

Διαπιστώνοντας οι βουλευτές ότι στις εταιρείες που προκρίθηκαν για την παροχή σίτισης στα hot spots στη Σάμο, τη
Λέσβο και τη Χίο παραδόξως λείπουν οι τοπικές μονάδες τροφοδοσίας και σίτισης, υπενθυμίζουν στους υπουργούς τη
δέσμευση των στελεχών της κυβέρνησης στις κατά καιρούς συναντήσεις τους με τους τοπικούς φορείς.  

Η επιχειρηματολογία και οι ερωτήσεις 
«Με την αίσθηση ότι το φαινόμενο της μη επιλογής τοπικού προμηθευτή είναι εκτεταμένο αλλά και αντίθετο με την αρχή
της νησιωτικότητας και το κριτήριο της εντοπιότητας, και με δεδομένη τη δέσμευση στελεχών της κυβέρνησης κατά τις
συναντήσεις τους με τους τοπικούς φορείς και τους βουλευτές των ως άνω νησιών για ανταποδοτική στήριξη της τοπικής
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συναντήσεις τους με τους τοπικούς φορείς και τους βουλευτές των ως άνω νησιών για ανταποδοτική στήριξη της τοπικής
οικονομίας, ερωτούμε πώς σκοπεύετε να αναπροσαρμόσετε τα κριτήρια επιλογής για την τροφοδοσία των ΚΕΠΥ- “Χοτ
σπότ” (για παράδειγμα κριτήρια ISO κ.λπ.), ώστε να περιλαμβάνονται στους διαγωνισμούς και να επιλέγονται οι τοπικοί
προμηθευτές;

Αλλά και ποια είναι τα μέτρα που σκοπεύετε να πάρετε κάθε εμπλεκόμενο Υπουργείο και οι υποκείμενοι μηχανισμοί του
ώστε να ενισχυθούν οι τοπικές κοινωνίες των νησιών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της προσφυγικής κρίσης, καθώς
και ποιος είναι ο βραχυπρόθεσμος αλλά και ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός ώστε η τοπική οικονομία να έχει σαφή και
ενισχυμένο ρόλο στη λειτουργία των δομών διαχείρισης του προσφυγικού-μεταναστευτικού ζητήματος»; 

Οι «φωτογραφικοί» διαγωνισμοί 
Το «Ε» με σχόλιό του είχε επισημάνει πως οι διαγωνισμοί που «έτρεξαν» στις αρχές του περασμένου Μάρτη και έδωσαν
όλη την τροφοδοσία σε αθηναϊκή εταιρεία -εκτός από τη Λέσβο- θα απασχολούσαν στη συνέχεια έντονα την κυβέρνηση.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η αθηναϊκή εταιρεία «χτύπησε» όλους τους διαγωνισμούς και έχασε μόνο στη Λέσβο κι αυτό
λόγω του ότι έγινε εκ παραδρομής από μέρους της ένα λάθος στην υποβολή της πρότασης και η επιτροπή την απέρριψε.

Όμως τόσο οι ιδιοκτήτες catering στη Μυτιλήνη όσο και στη Χίο έκαναν λόγο μέσα στην εβδομάδα για «φωτογραφικούς
διαγωνισμούς», που είναι κομμένοι και ραμμένοι στα μέτρα της εταιρείας από την Αθήνα, με πιο χαρακτηριστικό
παράδειγμα την αναγκαιότητα το φαγητό που παρασκευάζεται για τους πρόσφυγες στη συνέχεια να… καταψύχεται και
μετά να ζεσταίνεται ξανά για να μοιραστεί. Πρόκειται δηλαδή για μία προϋπόθεση του διαγωνισμού που υπάρχει -κατά
την εκτίμηση των ντόπιων ιδιοκτητών catering- αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση της αθηναϊκής εταιρείας που
συμμετέχει σε αυτόν. Και δεδομένου ότι οι διαγωνισμοί αυτοί θα γίνονται κάθε μήνα, θεωρείται βέβαιο πως με τις
ισχύουσες προϋποθέσεις η αθηναϊκή εταιρεία θα κερδίσει και τη Λέσβο.

Ωστόσο, η παρέμβαση των βουλευτών των νησιών για την υπόθεση αυτή δύναται να αλλάξει τα δεδομένα και να βοηθήσει
τη συμμετοχή ή ακόμα και την αποκλειστική δυνατότητα διεκδίκησης των διαγωνισμών για τη σίτιση στα hot spots -όπως
φαντάζει πιο λογικό- από ντόπιους ιδιοκτήτες…
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