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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ     

Ελλάδα: 
Η δίκη της φράουλας στην Μανωλάδα, η ντροπή!

Λίγο  περισσότερο  από  έναν  χρόνο  στην  Ελλάδα,  εργάτες  γης  που  είχαν  προσληφθεί  στα  φραουλοχώραφα  της 
Μανωλάδας και διεκδίκησαν τα δεδουλευμένα τους, πυροβολήθηκαν από τους επιστάτες. Αυτές οι βιαιοπραγίες, που 
έλαβαν  χώρα  σε  μια  μεγάλη  παραγωγική  εκμετάλλευση  φράουλας  με  σκοπό  την  εξαγωγή  της,  ανέδειξαν  τις  
αναξιοπρεπείς συνθήκες των μεταναστών εποχικών εργατών γης της ελληνικής αγροτικής βιομηχανίας.

Το Δικαστήριο  της  Πάτρας,  υπεύθυνο για  τη  διερεύνηση της  υπόθεσης  και  την  κρίση των  δραστών   εξέδωσε  μια 
τρομαχτική ετυμηγορία:

– αθώωση του ιδιοκτήτη της αγροτικής εκμετάλλευσης,

– ανακλητές ποινές φυλάκισης για τους επιστάτες, οι οποίοι είναι στο εξής ουσιαστικά ελεύθεροι.

Εάν οι διαδικασίες που κινήθηκαν από τους εργάτες γης και τους δικηγόρους τους σταματήσουν εκεί, επιτρέποντας την  
ατιμωρησία  για  τις  πρακτικές  μαφίας  των  αφεντικών  της  αγροτικής  βιομηχανίας  και  καθιδρύοντας  την  απόλυτη 
περιφρόνηση  στα  θεμελιώδη  δικαιώματα  των  εργατών  γης,  αυτό  θα  σήμαινε  ότι  κυοφορείται  μια  ανησυχητική 
νομολογία. 

Η Confédération Paysanne (Γαλλική Συνομοσπονδία μικρών αγροτών) και η Coordination Européenne Via Campesina 
(Ευρωπαϊκή Συντονιστική  Via Campesina )

− στηρίζουν σθεναρά τους λεηλατημένους εργάτες γης καθώς και το εθνικό-τοπικό δίκτυο υποστήριξής τους

− θα εξακολουθήσουν να υποστηρίζουν τις περαιτέρω νομικές ενέργειες για την αποζημίωση των εργατών γης

− ζητούν από τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς να εγγυηθούν τον σεβασμό των δικαιωμάτων των εργατών γης, όποια 
και αν είναι η κατάστασή τους

− εμμένουν στο να συμπεριληφθούν στα κείμενα της ΚΑΠ ουσιαστικές κοινωνικές προϋποθέσεις. 

Επιπλέον,  η  Confédération  Paysanne  επιμένει  ότι  το  βιομηχανικό  μοντέλο  της  γεωργίας  και  της  αγροτικής 
παραγωγής  δεν  εγγυάται  με  κανένα  τρόπο  το  δικαίωμα  στο  εισόδημα  εκατομμυρίων  μικρών  αγροτών  στην 
Ευρώπη και ζητά να αναγνωριστεί επιτέλους η αρχή της επισιτιστικής κυριαρχίας και να  ενσωματωθεί στο διεθνές 
δίκαιο. 

Επικοινωνία: 

Nicolas Duntze, αγρότης, υπεύθυνος θεμάτων σχετικών με τους μετανάστες εργάτες γης: +33 (0)6 77 74 86 49 

Romain Balandier, μέλος της Εθνικής Επιτροπής, υπεύθυνος θεμάτων σχετικών με τους μετανάστες εργάτες γης: +33 (0)6 13 38 
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Andrea Ferrante, μέλος της Ευρωπαϊκής Συντονιστικής Επιτροπής Via Campesina (ECVC) : +39 34 80 18 92 21
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