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 Μπάχαλο με τη σίτιση στη Μόρια

Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες παραπονούνται για το φαγητό, ενώ αμφισημία υπάρχει σε σχέση με
τους διαγωνισμούς
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Μόνο ως μπάχαλο μπορεί να περιγραφεί η διαδικασία διαγωνισμού σίτισης στη Μόρια, αλλά και στα περίπου 45 χοτ-σποτ
και κέντρα φιλοξενίας όλης της Ελλάδας. Κι αυτό γιατί το Υπουργείο Άμυνας μπορεί να έχει βγάλει στον αέρα προκήρυξη
που «τρέχει» για το διαγωνισμό, την ίδια ώρα όμως διαβεβαιώνει ότι αυτός δεν θα ισχύσει!

Μόνο ως μπάχαλο μπορεί να περιγραφεί η διαδικασία διαγωνισμού σίτισης στη Μόρια, αλλά και στα περίπου 45 χοτ-σποτ
και κέντρα φιλοξενίας όλης της Ελλάδας. Κι αυτό γιατί το Υπουργείο Άμυνας μπορεί να έχει βγάλει στον αέρα προκήρυξη
που «τρέχει» για το διαγωνισμό, την ίδια ώρα όμως διαβεβαιώνει ότι αυτός δεν θα ισχύσει!

Παράλληλα, οι προϋποθέσεις του κύκλου εργασιών που πρέπει να πληροί μια εταιρεία, προκειμένου να μπορεί να
συμμετέχει στο διαγωνισμό, φαίνεται ότι αποκλείουν μικρές επιχειρήσεις από την πίτα των συνολικά 84 εκατ. ευρώ που
υπολογίζεται για τη σίτιση των προσφύγων και μεταναστών.

Από τη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας τον περασμένο Μάρτιο για τη μείωση των προσφυγικών ροών
στα νησιά, έχει επίσημα αναλάβει τους διαγωνισμούς σίτισης το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, προκηρύσσοντας διαγωνισμό
σε μηνιαία βάση. Αυτό, όπως, επισημαίνει ο Μανόλης Τζαννέτος από το τοπικό catering «Ελαΐτης» που έχει αναλάβει τη
σίτιση στη Μόρια, «δημιουργεί αρκετά προβλήματα».

Εκτός των άλλων, αυτό που τονίζουν καθημερινά στο «Ε» πρόσφυγες και μετανάστες που βρίσκονται στη Μόρια, είναι ότι
το φαγητό τείνει να είναι ίδιο καθημερινά. «Όλο μακαρόνια και πατάτες, πατάτες και μακαρόνια» μας λένε
χαρακτηριστικά. Μάλιστα, πολλές μερίδες φαγητού πετιούνται για το λόγο αυτό, στα σκουπίδια.

Ας σημειωθεί ότι το μενού, το ορίζει ο Στρατός και οποιαδήποτε υπόδειξη ή υπενθύμιση γίνεται από πλευράς αναδόχων
εταιρειών της σίτισης, πρέπει να εγκριθεί από τους αρμόδιους. Την ίδια ώρα όμως, οι ίδιοι είναι επιφορτισμένοι με την
προκήρυξη των διαγωνισμών που «τρέχουν» κάθε μήνα, ασχολούμενοι κατά συνέπεια με την όλη γραφειοκρατία.

Το catering «Ελαΐτης» μοιράζει από 3.500 μερίδες πρωινού, μεσημεριανού και βραδινού, με τον εκπρόσωπό του να
αναφέρει ότι «με το ρυθμό που γίνονται οι διαγωνισμοί, δεν υπάρχει ευελιξία και προσαρμοστικότητα, ενώ
διαπιστώνουμε πολλές φορές έλλειψη συντονισμού».

 

Σύγχυση

Ειδικά για το αν «τρέχει» τελικά ο διαγωνισμός ή όχι, η έλλειψη συντονισμού εντοπίζεται από πολλές πλευρές. Σε
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Ειδικά για το αν «τρέχει» τελικά ο διαγωνισμός ή όχι, η έλλειψη συντονισμού εντοπίζεται από πολλές πλευρές. Σε
αναλυτικό ρεπορτάζ, το «Βήμα της Κυριακής» θέτει συγκεκριμένα ερωτήματα: «Έχει τελικά καταργηθεί ο ετήσιος
διαγωνισμός που επί της ουσίας αποκλείει τη συμμετοχή των τοπικών επιχειρήσεων αφού θέτει ως όρο για τη συμμετοχή
τους σε αυτόν τον απλησίαστο για τα μεγέθη τους.

τζίρο άνω των 3 εκατ. ευρώ;». Οι εκπρόσωποι των τοπικών εταιρειών που τροφοδοτούν τα hot-spots στη Μόρια, τη Λέρο
και την Κω, και συναντήθηκαν για να διερευνήσουν, χωρίς να υπάρξει αποτέλεσμα, τη δυνατότητα συνεργασίας τους
προκειμένου να καλυφθούν οι όροι του ετήσιου διαγωνισμού, άκουσαν αρχικά με ανακούφιση τις διαβεβαιώσεις των
βουλευτών ότι ο διαγωνισμός θα ακυρωθεί.

«Ο Δημήτρης Βίτσας με διαβεβαίωσε ότι οι διαγωνισμοί θα συνεχίσουν να διενεργούνται σε μηνιαία βάση» δήλωσε ο
βουλευτής Δωδεκανήσου, Ηλίας Καματερός. Ωστόσο, όπως και ο ίδιος έσπευσε να παρατηρήσει, «δεν έχει γίνει ακόμη
επίσημη ενημέρωση με σχετικά έγγραφα».

Στην επίσημη, ωστόσο, ιστοσελίδα των διαγωνισμών, αυτοί «έτρεχαν» σε πολλούς ρυθμούς! Υπήρχε ένας μηνιαίος
διαγωνισμός για 2.500 μερίδες ανά γεύμα, ένας μηνιαίος για 1.000 μερίδες ανά γεύμα και ένας ετήσιος. Ο κ. Βίτσας
αναγκάστηκε να παρέμβει σε τηλεοπτική εκπομπή στον ΣΚΑΪ, ακούγοντας το διευθυντή του Γραφείου Τύπου της ΝΔ,
Μακάριο Λαζαρίδη, να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «έστησε μπίζνα στο Προσφυγικό» αλλά και το βουλευτή των ΑΝΕΛ,
Δημήτρη Καμμένο, να ζητεί «να πέσουν κεφάλια» για τις φωτογραφικές διατάξεις του διαγωνισμού.

Διαβεβαίωσε ότι «τέτοιος διαγωνισμός δεν πρόκειται να υπάρξει». Ωστόσο, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «δεν αρκεί
μια υπουργική δήλωση στην τηλεόραση για να ακυρωθεί ένας διαγωνισμός». Οι ενδιαφερόμενοι το διαπίστωσαν την
επόμενη ημέρα, όταν επικοινωνώντας με το αρμόδιο γραφείο του Στρατού, άκουσαν από τους αξιωματικούς να τους
αναφέρουν ότι «δεν έχουν καμία εντολή, είτε προφορική, είτε γραπτή, για ακύρωση του διαγωνισμού».

Μπροστά στην κατάσταση που δημιουργήθηκε, οι εκπρόσωποι των τοπικών εταιρειών έσπευσαν να καταθέσουν τους
φακέλους τους, που όμως δεν καλύπτουν όλοι, το κριτήριο του κύκλου εργασιών.

 

Με αντιδράσεις

Στο διαγωνισμό που δημοσιεύτηκε στη «Διαύγεια», προβλέπεται ότι ο κύκλος εργασιών των εταιρειών θα πρέπει να είναι
μόνο το τελευταίο έτος, διπλάσιος της δαπάνης. Η προϋπόθεση αυτή φαίνεται να αποτελεί αξεπέραστο εμπόδιο για τις
μικρές εταιρείες. «Δεν ξέρω τι λένε στα λόγια, στην πράξη φαίνεται τελικά ότι αυτοί οι διαγωνισμοί είναι για λίγους»,
δηλώνει στο «Βήμα» εκπρόσωπος μικρής εταιρείας κέτερινγκ στο ανατ. Αιγαίο.

Ο διαγωνισμός που ξεκίνησε στις 20 Σεπτεμβρίου, συνεχιζόταν κανονικά, εν μέσω αντιδράσεων στους κόλπους των
βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και των τοπικών επιχειρηματιών. Ένας από αυτούς, ο κ. Σκορδάλης, από τη Λέρο, ανέφερε σε
επιστολή του προς τον πρωθυπουργό: «Πού είναι η προσωπική σας δέσμευση για πριμοδότηση των ντόπιων που τηρούν
τα νόμιμα έγγραφα, αλλά ζουν και πληρώνουν το μάρμαρο του Προσφυγικού;».

Να θυμίσουμε ότι το θέμα της σίτισης στα νησιά του βορείου Αιγαίου, απασχόλησε πριν από μερικούς μήνες και τους
κυβερνητικούς βουλευτές των τριών νομών, που με κοινή παρέμβαση τους ανέδειξαν το πρόβλημα που υπήρχε με τις
«φωτογραφικές» προκηρύξεις, οι οποίες απέκλειαν τις ντόπιες εταιρείες κέτερινγκ.

Το θέμα τότε φαίνεται να αντιμετωπίστηκε, αλλά τώρα επανέρχεται από την …πίσω πόρτα με τον όρο του κύκλου
εργασιών των εταιρειών που μπορούν να λάβουν μέρος. Και καλά, για το κέντρο της Μόριας, υπάρχει ο διαγωνισμός -για
τον οποίο διατυπώνονται οι όποιες ενστάσεις- που προκηρύσσει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Για τη σίτιση όμως στον καταυλισμό του Καρά Τεπέ, όπως γράφαμε και πριν καιρό, δεν υφίσταται κανένας διαγωνισμός
και έχει αφεθεί σε μια ΜΚΟ που με το δικό της τρόπο και τις δικές της προδιαγραφές, σιτίζει τους φιλοξενούμενους εκεί.

Δυο μέτρα και δυο σταθμά λοιπόν στο ίδιο νησί, επιβεβαιώνοντας και με αυτήν την επισήμανση, ότι πολλά πράγματα
έχουν αφεθεί στον αυτόματο πιλότο και στις υπηρεσίες που προσφέρει η κάθε ΜΚΟ χωρίς κανέναν έλεγχο.
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