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Η Ύπατη, τα γεύματα, ο Καμμένος και η έλλειψη
κάθε λογικής



Νίκος Γεωργούλης

25
Για τους μισούς μετανάστες – πρόσφυγες του νησιού, τους
εγκλείστους στη ΒΙΑΛ, η ελληνική πολιτεία, δια της Αυτού
Εξοχότης, Παν. Καμένου, λαμβάνει όλα τα μέτρα υγειονομικής
θωράκισης. Κάθε παρεχόμενο γεύμα οφείλει να συνοδεύεται από
καμιά δεκαριά πιστοποιητικά HACP. Πρώτης τάξεως δικαιολογία
να πεταχτούν απ’ τους διαγωνισμούς όλες ανεξαιρέτως οι
επιχειρήσεις του νησιού και να προκύψει εργολαβία – μαμούθ για
όλη την Ελλάδα.

Για τους αλλόμισους, τους ελευθέρως περιφερόμενους μεταξύ
Βουνακίου – Σούδας – Βροντάδου, η αγωνία του έτερου υπουργού,
Ιωάννη Μουζάλα, είναι, ως φαίνεται υγειονομικά περιορισμένη.
Με προκήρυξη της Ύπατης Αρμοστείας, υπεύθυνης για τη σίτιση
τους, τα δεκάδες HACP παραλείπονται και η αλήθεια είναι ότι
ουδείς μετανάστης – πρόσφυγας ως τώρα απειλήθηκε με τροφική
δηλητηρίαση, μολονότι την εργολαβία πήρε, με διαγωνισμό,
επιχείρηση του νησιού μας.
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Να δεχτούμε ότι η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ διαθέτει πιο
ελαστικά αντανακλαστικά για την υγειονομική προστασία των
προσφύγων από τον κ. Πάνο ή ότι εδώ πια έχουμε μια
καταφανέστατη προσβολή από τον κ. Καμένο του δικαιώματος
των νησιών να απολαύσουν στοιχειωδώς μέρος από την …
αποζημίωση που τους οφείλεται, για λόγους που επιβάλλεται
πλέον να εξηγήσει;

Η πραγματικότητα είναι ότι η Ύπατη Αρμοστεία, με εμπειρία
διαχείρισης προσφυγικών κρίσεων πολύ μεγαλύτερη των κάθε
λογής Καμμένων, αντιλαμβάνεται πλήρως ότι στις τοπικές
κοινωνίες πρέπει να επιστρέφουν τμήματα της τεράστιας
οικονομικής ζημίας που υπόκεινται τώρα αλλά και σε βάθος
χρόνου.

Ερχόμαστε τώρα στην προκήρυξη της Ύπατης Αρμοστείας. Ζητά
προσφορές από τοπικές επιχειρήσεις για τη σίτιση των
μεταναστών – προσφύγων για έναν ολόκληρο χρόνο. Ένας απλός
πολλαπλασιασμός, στη βάση των σημερινών αριθμητικών
δεδομένων, δημιουργεί μια σύμβαση ύψους άνω του 1 εκ. ευρώ
για μια και μόνη επιχείρηση εστίασης του νησιού. Κατανοητό ότι
επέρχονται οικονομίες κλίμακας κι ίσως εκεί να στοχεύει ο
διεθνής οργανισμός, καθώς και στη μικρότερη γραφειοκρατική
διαδικασία. Άλλο να έχεις να κάνεις με μια επιχείρηση κι άλλο με
δέκα. Το αυτί του Επιμελητηρίου, όμως, γιατί δεν ιδρώνει;

Με δημοπρασία ενός έτους διασώζεται μια και μόνη επιχείρηση
εστίασης. Με μηνιαίες ή διμηνιαίες δημοπρασίες τα οφέλη
διαχέονται σε περισσότερες επιχειρήσεις και ενισχύονται για να
ανταπεξέλθουν στις δεδομένες συνθήκες πίεσης, προερχόμενες
και από το προσφυγικό. Τόσο δύσκολο είναι να πείσουμε για τα
αυτονόητα;
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