Δελτίο Τύπου 18/04/13

Καταδικάζουμε τη δολοφονική επίθεση εις βάρος απλήρωτων εργατών στη Μανωλάδα, τους
οποίους μισθωμένοι μπράβοι των εργοδοτών δε δίστασαν να πυροβολήσουν εν ψυχρώ όταν
εκείνοι ζητήσουν τα δεδουλευμένα έξι μηνών.

Το οικονομικό θαύμα της Ηλείας με τα έσοδα των φραουλοπαραγωγών να διπλασιάζονται
έχει πρωτεργάτες τους εξαθλιωμένους μετανάστες τους οποίους, σαν εργάτες με
ημερομηνία λήξης, πετούν στην κυριολεξία στο δρόμο ή παραδίδουν στα χέρια των
χρυσαυγιτών και της αστυνομίας αφού ολοκληρώσουν τη δουλειά τους και αμέσως τους
αντικαθιστούν με νέα θύματα-εργάτες.

Η κυβερνητική ανοχή αλλά και αυτή της ίδιας της κοινωνίας απέναντι σε ανθρώπους οι
οποίοι υφίστανται την εξευτελιστική μεταχείριση των τσιφλικάδων προκειμένου να
επιβιώσουν, πρέπει να λάβει τέλος και οι υπαίτιοι να πάρουν το δρόμο της Δικαιοσύνης.

Δεν έχουμε ξεχάσει τα περιστατικά βίας που έχουν σημειωθεί στα αιματοβαμμένα
“φραουλοχώραφα”. Το 2009 αγρότες γρονθοκόπησαν, έδεσαν σε δίκυκλο δύο μετανάστες
και τους έσυραν στο κέντρο του χωριού. Το 2011 απεσταλμένοι του “Βήματος”, ο
δημοσιογράφος Γιώργος Πουλιόπουλος και ο φωτορεπόρτερ Ιάκωβος Χατζησταύρου που
πραγματοποιούσαν ρεπορτάζ για τις άθλιες συνθήκες εργασίας μεταναστών στα χωράφια
της Μανωλάδας, δέχτηκαν μαφιόζικη επίθεση από παραγωγό της περιοχής. Το 2012 άλλος
ένας μετανάστης υπέστη βασανιστήρια από δύο κατοίκους της περιοχής.

Τα παραπάνω περιστατικά αποτελούν το επιστέγασμα της βίαιης καθημερινότητας των
εργατών, κατά την οποία οι εργάτες δουλεύουν όλη μέρα, μένουν σε παραπήγματα τα
οποία τους νοικιάζουν έναντι 100-150 ευρώ και όταν “τολμήσουν” να ζητήσουν τα
δεδουλευμένα, εκδιώκονται από τους παραγωγούς οι οποίοι είτε τους “καρφώνουν” ως
παράνομους μετανάστες στην αστυνομία η οποία με τη σειρά της, πραγματοποιώντας
επιχειρήσεις όπως αυτή που φέρει το άκρως εξοργιστικό και ειρωνικό όνομα “¨Ξένιος Ζεύς”,
τους οδηγεί σε κέντρα κράτησης είτε τους τραμπουκίζουν με τη βοήθεια χρυσαυγιτών.

Μήπως δεν είναι αρκετά σοβαρά αυτά τα εγκλήματα ώστε να αποσπάσουν για λίγο έστω
την προσοχή της τρικομματικής κυβέρνησης από το “δύσκολο” έργο της βίαιης καταστολής
των δημοκρατικών, εργασιακών και ανθρώπινων δικαιωμάτων που έχει αναλάβει να φέρει
εις πέρας;
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Το κατηγορητήριο πότε θα στραφεί επιτέλους στους θύτες; Πότε θα πάψουν να
βασανίζονται, να φυλακίζονται και να δολοφονούνται τα θύματα; Ποιος δεν βλέπει πλέον
πόσο πιθανό είναι “αύριο”, στη θέση αυτών των εργατών που, ζητώντας τα δεδουλευμένα
τους και διεκδικώντας θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις
καραμπίνες των αφεντικών, να είμαστε εμείς;

Η κυβέρνηση για άλλη μία φορά, ως ηθικός αυτουργός που κάνει πλάτες στην εργοδοσία η
οποία καταργεί εργασιακά δικαιώματα, συντηρεί και ενδυναμώνει την πολιτική του
ρατσισμού που χτίζει τείχη και στρατόπεδα συγκέντρωσης, αρνείται το δικαίωμα της
ιθαγένειας σε παιδιά που έχουν γεννηθεί και μεγαλώσει σε αυτή τη χώρα και επιμένει να
διατηρεί χιλιάδες μετανάστες στην “παρανομία” αντί να τους νομιμοποιεί.

Απαιτούμε να παραπεμφθούν στη δικαιοσύνη οι υπεύθυνοι για τα εγκλήματα εις βάρος των
απλήρωτων, εξαθλιωμένων αυτών εργατών.

Καλούμε τον λαό της Ηλείας να καταδικάσει την ρατσιστική και εγκληματική πράξη που
έρχεται να προστεθεί στον μακρύ κατάλογο περιστατικών ρατσιστικής βίας.

Προσδοκούμε ότι τα εργατικά σωματεία θα πάρουν θέση και θα πράξουν οργανωμένα και
αλληλέγγυα απέναντι στο σύγχρονο δουλεμπόριο και τις τραγικές συνθήκες εργασίας που
δεν μοιάζουν τόσο ξένες και μακρινές πλέον ακόμα και στον Έλληνα εργαζόμενο.

Καλούμε την Περιφέρεια και τον κ. Κατσιφάρα, περιφερειάρχη, να πάρει σαφή θέση και να
ενεργοποιήσει τους απαραίτητους μηχανισμούς ελέγχου.
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