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HOT SPOTS
Είναι γεγονός ότι πέρα από συναισθηματισμούς για τους κατατρεγμένους
που έχει το ελληνικό DNA , ίσως γιατί από της δημιουργίας του ελληνικού
κράτους κατατρέχεται , υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος.
Είναι η καθημερινή επαφή του με ανθρώπους οι οποίοι έχοντας
εξαντλήσει κάθε ικμάδα υπομονής και θάρρους και έχοντας υποφέρει τα
πάνδεινα μέχρι να εισέλθουν στην ελληνική επικράτεια, έχουν πολλές φορές
κρατήσει ως ΄΄ όπλο ΄΄ πλέον το θράσος και την επιθετικότητα.
Άλλωστε πρόκειται για διαφορετικές φυλές, διαφορετικές εθνικότητες με
διαφορετική κουλτούρα , διαφορετικά πιστεύω και διαφορετικά όνειρα.
Κι όμως οι έλληνες ακρίτες στάθηκαν πάντα στο ύψος της ανθρώπινης
αλληλεγγύης και της ελληνικής φιλοξενίας κάνοντας πολλές υπερβάσεις και
προσφέροντας κι απ’ το υστέρημά τους, πέραν της επαγγελματικής ζημιάς την
οποία μπορεί να υπέστησαν.
Είναι λοιπόν η ώρα η κεντρική κυβέρνηση να κάνει το αυτονόητο.
Να αναθέσει μόνο σε ντόπιες κατασκευαστικές επιχειρήσεις , μετά από
συνεννόηση με τους τοπικούς συνδέσμους την κατασκευή των κέντρων πρώτης
καταγραφής για τους παρανόμως εισερχόμενους στο ελληνικό έδαφος
πρόσφυγγες ( hot spots) . Αυτή η κίνηση θα είναι αφ’ ενός μια πράξη που
οφείλει το κράτος στις τοπικές κοινωνίες, ως αναγνώριση των ΄΄ υπηρεσιών ΄΄ τους
στο δύσκολο αυτό καλοκαίρι αφ’ ενός και αφ’ ετέρου θα τονώσει λίγο την
απασχόληση εν μέσω ανθρωπιστικής και οικονομικής κρίσης.
Δηλαδή εννοούμε ότι η αριστερή κυβέρνηση πρέπει ν’ αποφύγει ν’
αναθέσει τα έργα με την διαδικασία του κατεπείγοντος σε μεγάλους ομίλους
σύμφωνα με την πρακτική Δένδια ( θυμόσαστε την διαμόρφωση των κέντρων
υποδοχής ). Σε τελική ανάλυση, όπως και να γίνει , οι ντόπιοι θα τα δουλέψουνε
τα έργα , ως υπεργολάβοι όμως στην περίπτωση της ανάθεσης σε μεγάλους
ομίλους , κι έτσι την πίτα θα την κρατήσουν για λογαριασμό τους οι
μεγαλοκατασκευαστές και οι συν αυτούς, και δεν διανεμηθεί στις τοπικές
κοινωνίες.

