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Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκασε την Ελλάδα
με αφορμή τις «ματωμένες» φράουλες της Νέας Μανωλάδας.
Πρόκειται για τα αιματηρά γεγονότα του 2013, όταν επιστάτες τοπικού «τσιφλικά»
πυροβόλησαν μετανάστες από το Μπαγκλαντές που «τόλμησαν» να διαμαρτυρηθούν για τις
συνθήκες εργασίας τους και να ζητήσουν τα δεδουλευμένα τους, που δεν καταβάλλονταν
επί 6 μήνες. Οι εργάτες έτρεχαν πανικόβλητοι και δέχονταν τα σκάγια στις πλάτες τους
και στο σώμα. Πάνω από 30 εξ αυτών είχαν οδηγηθεί σε περιφερειακά νοσοκομεία, πολλοί
εκ των οποίων σε κρίσιμη κατάσταση.

Στο Ανώτατο Δικαστήριο είχαν προσφύγει 42 μετανάστες, οι οποίοι είχαν εργαστεί από
τον Οκτώβριο του 2012 μέχρι τον Φλεβάρη του 2013 στα φραουλοχώραφα της Ηλείας.

Το δικαστήριο επέβαλε στην Ελλάδα να καταβάλει σε κάθε έναν από τους 42 αιτούντες,
οι οποίοι είχαν συμμετάσχει στην αρχική τότε δίκη στο ελληνικό κακουργιοδικείο 16.000
ευρώ και καθένα από τους άλλους αιτούντες 12.000 ευρώ για το σύνολο της ζημίας που
υπέστησαν, καθώς και 4,363.64 ευρώ σε όλους τους αιτούντες για τα έξοδα και τις δαπάνες
της δίκης.

Το περιστατικό είχε προκαλέσει τότε τη διεθνή κατακραυγή.

ΣΥΡΙΖΑ: Κόλαφος για την κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου η καταδίκη της χώρας μας

«Η καταδικαστική απόφαση που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων εναντίον της Ελλάδας για τα αιματηρά γεγονότα που συνέβησαν το 2013 στις
καλλιέργειες φράουλας της Νέας Μανωλάδας Ηλείας, αποτελεί κόλαφο για την κυβέρνηση
Σαμαρά-Βενιζέλου.

Τόσο η απόφαση όσο και το σκεπτικό που τη συνοδεύει, καταδεικνύουν πως η ΝΔ του κ.
Σαμαρά δεν αδιαφορούσε απλώς για τις καταστάσεις ζούγκλας που επικρατούσαν στην εν
λόγω περιοχή, αλλά έδειχνε ανοχή σε εγκληματικές πράξεις. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε,
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πως η συγκεκριμένη κυβέρνηση δεν δίστασε να επιβάλλει με νόμο τη διάλυση των
εργασιακών σχέσεων, υπονομεύοντας τον θεσμό των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Η σημερινή κυβέρνηση, είναι αποφασισμένη να επιβάλλει την τήρηση της νομοθεσίας και
να προστατεύσει με κάθε τρόπο τα εργασιακά δικαιώματα όλων».
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