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Ζειν αξιοπρεπώς με 13,3 ευρώ ημερησίως



Νίκος Γεωργούλης

20
Η πρώτη υποδοχή των εξαγγελιών Μουζάλα ότι μέσα στο
προσεχές τρίμηνο σταματούν τα συσσίτια για τους πρόσφυγες και
θα αντικατασταθούν από μετρητά, που δεν θα υπερβαίνουν το
ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα των 400 ευρώ, ήταν η αναμενόμενη
από τους ελληναράδες. Ταΐζουν τους μετανάστες κι αφήνουν
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νηστικούς τους Έλληνες. Οποία πρωτοτυπία στα αντανακλαστικά
μας…

Πάμε όμως να ανιχνεύσουμε πρακτικά τι σημαίνει 400 ευρώ για
μια οικογένεια μεταναστών, προσωρινά φιλοξενούμενη σε
καταυλισμό. Υποθετικά διαθέτει 4 μέλη, το αντρόγυνο και δυο
παιδιά. Διαιρώντας τα 400 ευρώ με τις 30 μέρες του μήνα
αντιστοιχεί σε 13,3 ευρώ ημερησίως ή 3,32 ευρώ ημερησίως κατ’
άτομο. Για όσες οικογένειες έχουν εγκατασταθεί σε δωμάτια ή
σπίτια με πολύ κόπο η μάνα ίσως πετύχει να τα βγάλει πέρα. Για
όσες μένουν στον καταυλισμό, χωρίς νοικοκυριό κουζίνας, πώς
μπορεί να ανταπεξέλθει;

Ίδιο το πρόβλημα και για τον μεμονωμένο μετανάστη που δεν έχει
πρόσβαση σε κουζίνα ή δεν έχει ποτέ του μαγειρέψει. Με τα 13,3
ευρώ ημερησίως πιστεύει κανείς ότι από την ελεύθερη αγορά
μπορεί να πιει τον πρωινό του καφέ, να γευματίσει και να
δειπνήσει;

Η σκέψη είναι τραγική και θα οδηγήσει σε αύξηση της
παραβατικότητας, αν δεν πάρει άλλη μορφή. Για παράδειγμα, να
συμβληθούν εστιατόρια με το Υπουργείο, την Ύπατη Αρμοστεία ή
όποια Μ.Κ.Ο. και να παρέχουν γεύματα για μετανάστες σε ειδικές
τιμές. Να λυθεί το πρόβλημα για όποιον δεν ξέρει να μαγειρεύει ή
δεν μπορεί να ζήσει με 4 πίττες ημερησίως, γιατί κάτι
περισσότερο δύσκολα θα βρει να φάει. Ή εναλλακτικά να βρεθεί ο
τρόπος επιλογής μεταξύ κουπονιών ή μετρητών και συσσιτίου.

Και κάτι τελευταίο για όσους αρχίσουν τα εθνικιστικά ουρλιαχτά
περί ειδικής αντιμετώπισης των προσφύγων συγκριτικά με τους
φωτοχοποιημένους Έλληνες. Η χρηματοδότηση της σίτισης των
μεταναστών έρχεται από την Ε.Ε. ή διακρατικούς οργανισμούς.
Δεν επιβαρύνει τον ελληνικό προϋπολογισμό. Αυτόν έχουμε
προφτάσει να τον επιβαρύνουμε δεκαετίες τώρα από μόνοι μας…

 


