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Τίποτα δεν έχει 
αλλάξει

ΦραουλοχώραΦα - Νέα ΜαΝώλαδα

ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΒΑΦΕΙΑΔΗ  | ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΑγγΕλΟσ γΙΩΤΟΠΟΥλΟσ

Παρά τη θύελλα που ξεσήκωσαν τα πρόσφατα γεγονότα, η κατάσταση 

παραμένει ανεξέλεγκτη και η υποκρισία ξεχειλίζει. Ο «κόκκινος χρυσός» 

μαζεύεται, όπως και πριν, από ανασφάλιστους αλλοδαπούς, κυρίως 

Μπανγκλαντεσιανούς, που βρίσκονται παράνομα στη χώρα και εξακολουθούν 

να ζουν στους «καταυλισμούς της ντροπής», πέφτοντας θύματα εκμετάλλευσης 

αλλά και εκβιασμών από τα κυκλώματα διακίνησης, υπό το ένοχο πάντα βλέμμα

 της τοπικής κοινωνίας και της πολιτείας.
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Εδώ παράγεται εντατικά πάνω από 
το 95% της εγχώριας φράουλας. Πάνω 
από 40.000 τόνοι, εκ των οποίων οι πε-
ρισσότεροι εξάγονται κυρίως στη Ρω-
σία, την Ουκρανία, τη Γερμανία και την 
Ιταλία. Σε μια ακτίνα 15 χιλιομέτρων γύ-
ρω από τη Νέα Μανωλάδα, στην περιο-
χή της Βουπρασίας, στα σύνορα Αχαΐ-
ας - Ηλείας, σε έκταση 12.000 στρεμμά-
των απλώνονται χιλιόμετρα ολόκληρα 
από χαμηλά πλαστικά θερμοκήπια. Η 
καλλιέργεια της φράουλας άρχισε εδώ 
ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του ’70 
και πήρε μεγάλη έκταση από το 2004 
και μετά. 

Οι «φραουλάδες»
 «Φραουλάδες» αποκαλούν στη Μα-

νωλάδα τους παραγωγούς φράουλας. Ο 
Νίκος Βαγγελάτος, του οποίου οι επι-
στάτες πυροβόλησαν τους Μπανγκλα-
ντεσιανούς εργάτες, παραμένει ακόμα 
στο νοσοκομείο, επικαλούμενος προ-

βλήματα στην καρδιά του, προκειμένου 
να μην εγκλειστεί στη φυλακή. Είναι και 
ο μοναδικός που δεν είναι ντόπιος. Ο Φώ-
της Κυριαζής, πρόεδρος του συνεταιρι-
σμού «Υρμίνη», είχε πάει στην Αθήνα για 
τη σύσκεψη με τα συναρμόδια υπουρ-
γεία και δεν είχε επιστρέψει. Ο Ανδρέ-
ας Γούργαρης, πρόεδρος του συνεταιρι-
σμού «Ηλιδα», μου έκλεισε το τηλέφω-
νο: «Δεν γουστάρω, ρε, να σου μιλήσω», 
μου... εξήγησε. 

Επισκέφτηκα τον Γιάννη Αρβανι-
τάκη στο συσκευαστήριο της εταιρεί-
ας του, δίπλα στη νέα εθνική οδό. Εί-
χε συμμετάσχει και αυτός στη σύσκε-
ψη στην Αθήνα, στην οποία πήραν μέ-
ρος, εκτός από τους φραουλοπαραγω-
γούς, τα υπουργεία Εργασίας, Εσωτερι-
κών και Προστασίας του Πολίτη, το ΙΚΑ, 
ο ΟΓΑ, το Εμπορικό Επιμελητήριο και οι 
τοπικοί βουλευτές. Παραδέχεται πως η 
δουλειά γίνεται εξ ολοκλήρου από αλλο-
δαπούς εργάτες, που βρίσκονται παρά-

νομα στη χώρα, εργάζονται ανασφάλι-
στοι και ζουν σε άθλιες συνθήκες. «Κά-
ναμε συγκεκριμένες προτάσεις προκει-
μένου να νομιμοποιηθεί η δουλειά μας. 
Χρειαζόμαστε 1.000.000 μεροκάματα τη 
σεζόν, 80 - 90 μεροκάματα ανά στρέμμα. 
Το μεροκάματο είναι 23 ευρώ, άρα δίνου-
με σε μεροκάματα συνολικά 23.000.000 
ευρώ. Τους είπαμε, λοιπόν, στη σύσκε-
ψη πως εμείς αυτά τα λεφτά δίνουμε και 
πως καλό θα ήταν να νομιμοποιηθούν οι 
εργάτες, να έχουν ασφαλιστική κάλυψη 
με εργόσημο. Αλλά για να κόψουμε ερ-
γόσημο, θα πρέπει να είναι νόμιμοι. Θα 
πρέπει, βέβαια, πρώτα να εξαντλήσου-
με όλα τα περιθώρια από τον ΟΑΕΔ. Και 
από εκεί και πέρα, να συμπληρώνουμε 
με αλλοδαπούς, όσους μπορέσει η πο-
λιτεία απ’ αυτούς τους παράνομους να 
νομιμοποιήσει, έστω και κατ’ εξαίρεση, 
για να κλείσει αυτή η δουλειά νόμιμα. 
Εφόσον νομιμοποιηθούν, θα φτιάξουμε 
και ωραία καταλύματα, που θα πληρούν 

όλες τις συνθήκες υγιεινής. Θα πρέπει 
βέβαια και η πολιτεία να βοηθήσει όσον 
αφορά την αδειοδότηση αυτών των οικι-
σμών, να υπάρξει ευελιξία από την πολε-
οδομία. Μην ξεχνάτε πως το μεγαλύτε-
ρο μέρος της παραγωγής εξάγεται, πως 
υπάρχει εισροή 80 - 100 εκατομμυρίων 
ευρώ σε συνάλλαγμα. Το χρήμα αυτό κυ-
κλοφορεί παντού, δουλεύουν άλλα 20 
- 30 επαγγέλματα. Φάρμακα, λιπάσμα-
τα, κατασκευές, σούπερ μάρκετ, ρουχι-
σμός, εργαλεία».

Οι εργάτες
Οποια ώρα και να περάσει κανείς από 

την εθνική οδό, θα δει μεγάλες ομάδες 
από μικροκαμωμένους Μπανγκλαντεσι-
ανούς, Αιγύπτιους και Τσιγγάνους από 
τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία να πη-
γαινοέρχονται στα χωράφια. Οπως εί-
ναι φυσικό, η παρουσία τους είναι πολύ 
έντονη και μέσα στα χωριά, απ’ όπου 
απουσιάζει το ντόπιο νεανικό στοιχείο.  

από εκεί με νταλίκες για την αγορά, εγ-
χώρια και ξένη. 

Ακόμη και στα φραουλοχώραφα της 
«Βαγγελάτος Α.Ε.», παρά το γεγονός ότι 
εκεί, μέσα σε θερμοκήπια, ζουν ακόμα 
οι 150 Μπανγκλαντεσιανοί που διεκδί-
κησαν ανεπιτυχώς να εισπράξουν τα 
δεδουλευμένα 6 μηνών και έχουν στα-
ματήσει να δουλεύουν, τη θέση τους 
έχουν πάρει Βούλγαροι και Ρουμάνοι, 
κυρίως Τσιγγάνοι. Ειδικά οι Μπανγκλα-
ντεσιανοί, που είναι και οι περισσότε-
ροι, δέχονται και υπομένουν τα πά-
ντα, αφού στη χώρα τους δεν υπάρ-
χουν δουλειές και έχουν πολλά στό-
ματα να θρέψουν.

Ζουν ανά 20 ή 30 
σε θερμοκήπια, 
ακριβώς δίπλα  

στα φραουλοχώραφα. 
Τρώνε κυρίως ρύζι 

και αρκετοί 
υποσιτίζονται.

Μια επίσκεψη στην 
περιοχή αρκεί για να διαψευστούν τα πο-
λυάριθμα δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα 
οποία μετά το αιματηρό περιστατικό οι 
φράουλες σαπίζουν στα χωράφια και τα 
ψυγεία, «αφού οι εργάτες φοβούνται να 
πάνε στη δουλειά για να αποφύγουν τη 
σύλληψη και την απέλασή τους, λόγω της 
έντασης των ελέγχων του Σώματος Επι-
θεώρησης Εργασίας και της Οικονομικής 
Αστυνομίας». Στην πραγματικότητα, τίπο-
τε απολύτως δεν έχει αλλάξει. Τα θερμο-
κήπια είναι γεμάτα από χιλιάδες εργάτες, 
που δουλεύουν σκυφτοί και εναλλάσσο-
νται σε βάρδιες, τα τελάρα φεύγουν με μι-
κρά φορτηγά για τα συσκευαστήρια και 

Στα «αμαρτωλά» φραουλοχώραφα της «Βαγγελάτος  
Α.Ε.» οι Μπανγκλαντεσιανοί ζουν ακόμα στα κοντέινερ, 

ενώ στη δουλειά τούς έχουν διαδεχθεί Βούλγαροι  
και Ρουμάνοι, κυρίως Τσιγγάνοι.
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Υπολογίζεται ότι στην περιοχή βρίσκο-
νται 7.000 - 8.000 νεαροί εργάτες, πολ-
λοί εκ των οποίων είναι ανήλικοι, που 
στη συντριπτική τους πλειονότητα 
δουλεύουν ανασφάλιστοι, οι ίδιοι που 
δουλεύουν άλλες εποχές στο καρπού-
ζι, στις ελιές, στα εσπεριδοειδή ή σε άλ-
λες αγροτικές και κτηνοτροφικές εργα-
σίες. Ορισμένοι υποστηρίζουν εσφαλ-
μένα πως οι Ρουμάνοι και οι Βούλγαροι 
εργάζονται νόμιμα, επειδή είναι υπήκο-
οι κράτους-μέλους της Ε.Ε. Στην πραγ-
ματικότητα βρίσκονται μεν νόμιμα στη 
χώρα, πλην όμως εργάζονται παράνο-
μα, στην περίπτωση που δεν διαθέτουν 
άδεια εργασίας.

Λέγεται πως το μεροκάματο στη φρά-
ουλα είναι 22 - 23 ευρώ. Αυτό υποστη-
ρίζουν τόσο οι φραουλοπαραγωγοί όσο 
και οι εκπρόσωποι των εργατών, με τους 
τελευταίους πάντως να επισημαίνουν 
ότι αναγκάζονται να δουλεύουν 10 - 11 
ώρες, αντί για 7 που προβλέπει η συμ-
φωνία. Συχνά όμως, όταν φτάσει η ώρα 
της πληρωμής, οι εργάτες πέφτουν θύ-
ματα εκβιασμού από τα αφεντικά, υπό 
την απειλή πως θα τους καταδώσουν 
ως παρανόμους στην αστυνομία και θα 
απελαθούν και ενίοτε αναγκάζονται να 
συμβιβαστούν ακόμη και στο 30% των 
συμφωνηθέντων. Στα Λεχαινά άκουσα 
κάποιους που έκαναν λόγο για μεροκά-
ματα από 8 έως 15 ευρώ. Ας σημειωθεί 
ότι το μεροκάματο στο Μπανγκλαντές 
είναι περίπου 1 ευρώ.

Οι εργάτες μένουν, ανά 20 έως 30, 
ακριβώς δίπλα στα χωράφια, σε θερμο-
κήπια, καλυμμένα εξωτερικά με μαύρες 
πλαστικές σακούλες για να περιορίζε-
ται το φως του ήλιου, και εσωτερικά με 
χαρτόκουτες για μόνωση. Κοιμούνται 
στη σειρά στο πάτωμα πάνω σε πρό-
χειρα στρωσίδια και αφήνουν στο βά-
θος ένα χώρο για το μαγείρεμα, που τον 

1.000.000 μεροκάματα 
χρειάζονται για να συλλεχθεί  

η σοδειά μιας σεζόν. 

«Πήγαμε τρία κομάντα στο συσκευαστήριο στον 
Λάππα στις 2 το μεσημέρι. Είχαμε πάρει τηλέφωνο 
από τις 11 το πρωί. Ζητήσαμε μία ακόμη φορά 
να πληρωθούμε, μας χρωστούσαν μεροκάματα 
έξι μηνών, περίπου 200.000 ευρώ, όλο κάποια 
δικαιολογία έβρισκαν για να μη μας πληρώσουν. Ηταν 
ο Βαγγελάτος εκεί. Μας είπε να πάμε για δουλειά. 
“Εχουμε τόσους μήνες να πληρωθούμε, πώς να πάμε 
στη δουλειά, δεν έχουμε ούτε κάρτα να πάρουμε 
τηλέφωνο τις μανάδες μας, τις γυναίκες μας, τα 
παιδιά μας”, του λέμε. Μας είπε πως δεν μπορεί να 
μας πληρώσει και ζήτησε να μαζέψουμε τα πράγματά 
μας και να φύγουμε. “Αν δεν πάτε στη δουλειά, θα 
σας χτυπήσουμε, θα φωνάξουμε την αστυνομία, μην 
ξεχνάτε πως βρίσκεστε παράνομα εδώ”, μας είπε. 
Ηταν εκεί και ο Θόδωρος και ο Γιώργος Χαλούλης, οι 
επιστάτες. Του είπαμε πως κάποιοι από εμάς έχουμε 
χαρτιά και δεν φοβόμαστε την αστυνομία. Καθίσαμε 
εκεί περίπου μισή ώρα. Επέμεινε να φύγουμε, να 
πάμε στον καταυλισμό. Επιστρέψαμε στη Μανωλάδα. 
Εκεί μας απείλησε και πάλι ο Χαλούλης πως θα 
φωνάξει την αστυνομία και θα πάμε στη φυλακή. 
Μας είπε ότι κανόνισε να έρθουν άλλοι εργάτες στα 
χωράφια στις 4. Του είπαμε πως αυτό δεν μπορεί 
να γίνει, πως δεν είναι σωστό από τη στιγμή που 
έχουν εμάς απλήρωτους. Παρά τις αντιδράσεις μας, 
τους έφεραν. Οπως καθόμασταν δίπλα στα δέντρα, 
ήμασταν περίπου 150 άτομα, πέρασε το φορτηγό 
με τους άλλους εργάτες και μας κορόιδευαν. Είπαμε 
στον Χαλούλη να διώξει τους καινούργιους, του 
εξηγήσαμε πως αν μας πληρώσουν θα πάμε εμείς 
να δουλέψουμε. Είχε πάει 5 η ώρα. Πήρε αυτός 
τηλέφωνο το αφεντικό, κάτι του είπε αυτός και λέει 
“έρχομαι”. Ετρεξε μέχρι το βενζινάδικο, όπου ήταν 
ένα άλλο αμάξι, που οδηγούσε ο γιος του Βαγγελάτου, 
ο Ανδρέας. Πήγαν στο σπίτι, πήραν τα όπλα και 
επέστρεψαν σε ένα τέταρτο. Οταν ήρθε το αμάξι, 
κάναμε χώρο να περάσει. Μόλις μας προσπέρασε, 
σταμάτησε και, χωρίς να υπάρξει αφορμή, αυτοί 
κατέβηκαν και άρχισαν να πυροβολούν. Κάποιος 
έπεσε κάτω τραυματισμένος, ένας άλλος έπεσε στο 
χωράφι, χτυπήθηκαν πολλοί». 

χαΝ λίΤοΝ, εΠικεφαλησ ΟΜαδασ 
εργατων αΠΟ τΟ ΜΠανγκλαντεσ

«Αρχισαν να πυροβολούν 
χωρίς να υπάρξει αφορμή»

ντων» έχει πάντως ο δήμαρχος Ανδρα-
βίδας - Κυλλήνης, Δημήτρης Αρβανί-
της: «Εχουμε καταγγελίες ότι κάποια 
“κομάντα” δεν τους πληρώνουν ή ότι 
τους παρακρατούν κάποιο ποσό. Κατευ-
θύνουν τις ομάδες, πηγαινοέρχονται 
στην Αθήνα, φέρνουν κάποιους εδώ για 
δουλειά, πιθανόν να ενέχονται και στο 
δουλεμπόριο». Δυστυχώς οι καταγγελί-
ες επιβεβαιώθηκαν προ ημερών, όταν 
ένας κομάντο, ο Νασίρ, τραυμάτισε με 
μαχαίρι δύο ομοεθνείς του που διαμαρ-
τυρήθηκαν, επειδή τους είχε παρακρα-
τήσει δεδουλευμένα 45 ημερών. 

Τα κυκλώματα
 Είναι δεδομένο πως τα κυκλώματα 

διακίνησης ανθρώπων κάνουν χρυσές 
δουλειές. Το λένε, άλλωστε, οι ίδιοι οι 
εργάτες. Για τους Μπανγκλαντεσιανούς 
η διαδρομή είναι συνήθως αεροπορι-
κώς μέχρι το Ιράν και από εκεί μέσω 
Τουρκίας στην Ελλάδα. Η ταρίφα 3.000 
- 5.000 ευρώ. Κάποιοι που δεν έχουν τα 
χρήματα δουλεύουν στις χώρες διέλευ-
σης για να ξεπληρώσουν. Κάποιοι άλλοι 
ξεπληρώνουν από την Ελλάδα. Πολύ 
συχνά πληροφορούμαστε από τα δελ-

τία ειδήσεων για περιπτώσεις ομηρίας, 
όπου τους κρατούν αλυσοδεμένους μέ-
χρι να ξεπληρώσουν τα οφειλόμενα οι 
συγγενείς τους. Στις αρχές Μαΐου, μά-
λιστα, συνελήφθησαν από το Α/Τ Βάρ-
δας τέσσερις Μπανγκλαντεσιανοί στην 
παραγκούπολη της Νέας Μανωλάδας, 
κοντά στο γήπεδο, που ζητούσαν 6.000 
ευρώ ως λύτρα από τον αδελφό ενός συ-
μπατριώτη τους, τον οποίο συνεργάτες 
τους κρατούσαν όμηρο στην Κωνστα-
ντινούπολη. Υπενθυμίζεται ότι το 2006 
εξαρθρώθηκε στην περιοχή ένα κύκλω-
μα δημοτικών υπαλλήλων που «νομι-
μοποιούσε» επί σειρά ετών χιλιάδες αλ-
λοδαπούς με πλαστά έγγραφα, υπόθε-
ση της οποίας η εκδίκαση αναβάλλε-
ται έως σήμερα.

Η πρεσβεία
Ο πρέσβης του Μπανγκλαντές στην 

Αθήνα, Γκολάμ Μοχάμαντ, επισκέφτη-
κε δύο φορές την περιοχή μετά τους πυ-
ροβολισμούς. Μαζί του ήταν και ο Ά  
σύμβουλος της πρεσβείας, Τζαμάλ Χου-
σεΐν. Μετέφερε τρόφιμα για τους απλή-
ρωτους συμπατριώτες του και συμμε-
τείχε σε κάποιες συσκέψεις με τοπι- Ο τόπος της επίθεσης, δίπλα στην εθνική οδό.

οριοθετούν με καλάμια. Χρησιμοποιούν 
το νερό της άρδευσης τόσο ως πόσιμο 
όσο και για καθαρισμό και μαγείρεμα 
και κάνουν τις φυσικές τους ανάγκες 
στην ύπαιθρο. Τρώνε κυρίως ρύζι και 
αρκετοί υποσιτίζονται. Δίνουν 20 € το 
μήνα ο καθένας ως ενοίκιο. Λιγότεροι 
μένουν σε κοντέινερ σε παρόμοιες συν-
θήκες και κάποιοι άλλοι σε παραγκου-
πόλεις μέσα στα χωριά, ο ένας πάνω 
στον άλλο, με ενοίκιο 40 €. 

Τα «κομάντα» 
Οι Μπανγκλαντεσιανοί έχουν περί-

που ανά 30 έναν επικεφαλής, ο οποί-
ος αποκαλείται «κομάντο» (αυτός που 
κάνει κουμάντο) ή «μαστούρης» στη 
γλώσσα τους. Αυτός κανονίζει τις επα-
φές με τον εργοδότη, τις πληρωμές, τη 
διαμονή, υποδέχεται τους καινούργιους 
που έρχονται. Κάθε κομάντο στέλνει 
μηνιαίως στο Μπανγκλαντές αρκετές 
χιλιάδες ευρώ. 

Στο παλιό δημαρχείο στη Βάρδα συ-
νάντησα έναν από αυτούς σε μια εκ-
δήλωση γνωριμίας, που διοργάνωσε 
η «Ανθρώπινη Αλληλεγγύη» Αμαλιά-
δας με τους 150 εργάτες που παραμέ-

νουν ακόμα απλήρωτοι από τη «Βαγ-
γελάτος Α.Ε.». Είναι ο Χαν Λίτον. Μπή-
κε παράνομα στη χώρα μας το 1998 και 
από το 2002 νομιμοποιήθηκε. Μιλάει 
Ελληνικά και αναλαμβάνει στην εκ-
δήλωση να εκπροσωπήσει τους ομο-
γενείς του. Οι τραυματισμένοι από τα 
ψιλά σκάγια (για πουλιά) δείχνουν τα 
τραύματά τους- ένας έχει δεχτεί πολ-
λά στο πόδι και δεν μπορεί να περπα-
τήσει. Αλλοι δύο παραμένουν στο νο-
σοκομείο, ο ένας είχε χτυπηθεί στο μά-
τι και ο άλλος στην πλάτη.

Με βάση τη διαβεβαίωση του υπουρ-
γού Προστασίας του Πολίτη, Νίκου Δέν-
δια, πως δεν θα απελαθούν οι τραυματί-
ες, ο Λίτον ζητάει εκ μέρους όλων να νο-
μιμοποιηθούν και οι 150. «Πήγαμε όλοι 
μαζί στον πόλεμο. Σε κάθε πόλεμο κά-
ποιοι τραυματίζονται, όμως όλοι κινδυ-
νεύουν. Είμαστε καλοί εργάτες εμείς οι 
Μπανγκλαντεσιανοί, ήρθαμε εδώ για 
να δουλέψουμε, βγάζουμε 30 - 35 τελά-
ρα φράουλες σε 7 ώρες, ενώ οι Βούλγα-
ροι και οι Ρουμάνοι, που δουλεύουν τώ-
ρα στη θέση μας, μόλις 15. Γι’ αυτό ζη-
τάμε να νομιμοποιηθούμε όλοι».

Επιφυλάξεις για το ρόλο των «κομά-

Χιλιόμετρα ολόκληρα 
από χαμηλά θερμοκήπια. 

Εδώ παράγεται εντατικά 
πάνω από το 95%   

της εγχώριας φράουλας.
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κούς παράγοντες. Χαρακτήρισε το πε-
ριστατικό «μεμονωμένο» και συμβού-
λευσε τους εργάτες να τηρήσουν στά-
ση αναμονής, να περιμένουν να εφαρ-
μοστεί ο νόμος. «Δεν ήρθαμε εδώ για να 
ζητήσουμε πράγματα. Είναι μια συνά-
ντηση για να φτιάξουμε μια καλή σχέ-
ση των Ελλήνων με τους εργάτες μας». 
Απευθύνθηκα στην πρεσβεία, μίλησα 
επανειλημμένως με τον Τζαμάλ Χου-
σεΐν, του ζήτησα να μου αναφέρει τι 
ακριβώς πέτυχαν από αυτές τις συνα-
ντήσεις, παρά όμως τις συνεχείς δια-
βεβαιώσεις του, ακόμα περιμένω την 
απάντηση.

Οι έλεγχοι
Οι υποτιθέμενοι έλεγχοι που έκαναν 

στην περιοχή μετά το συμβάν κλιμά-
κια της Οικονομικής Αστυνομίας, του 
ΣΕΠΕ και της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγ-
χου Ασφάλισης (ΕΥΠΕΑ) του ΙΚΑ μπο-
ρεί να πολυδιαφημίστηκαν από τα Μέ-
σα Μαζικής Ενημέρωσης, δεδομένου 
ότι η εισφοροδιαφυγή φτάνει τα 6,5 
δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, στην 

πραγματικότητα όμως ήταν μια προ-
σπάθεια εντυπωσιασμού, αφού οι ελε-
γκτές πήγαν μόνο στα συσκευαστήρια 
και στους αγροτικούς συνεταιρισμούς. 
Τόσο ο ειδικός γραμματέας του ΣΕΠΕ, 
Μιχάλης Κανδαράκης, όσο και ο ανα-
πληρωτής διευθυντής της Οικονομι-
κής Αστυνομίας, Μανώλης Σφακιανά-
κης, στο ερώτημά μου γιατί δεν πραγ-
ματοποίησαν ελέγχους στα χωράφια, 
όπου εργάζονται χιλιάδες ανασφάλι-
στοι αλλοδαποί, απάντησαν πως «τώ-
ρα είναι όλοι υποψιασμένοι, θα πάμε 
σε ανύποπτο χρόνο». 

Ομως, ούτε παλιότερα πήγαιναν, ενώ 
όλοι γνώριζαν εδώ και δέκα χρόνια τι 
καθεστώς επικρατεί, υπήρξαν καταγ-
γελίες, έγιναν έρευνες και ασκήθηκαν 
διώξεις, ιδιαίτερα μετά το 2008, όταν 
χτυπήθηκε βίαια από τους εργοδότες η 
πρώτη απεργία 1.500 αλλοδαπών εργα-
τών για τη μη καταβολή των δεδουλευ-
μένων.  Φυσικά οι υποθέσεις αυτές μέ-
χρι τώρα δεν έχουν εκδικαστεί.

Η τοπική κοινωνία
Η ζωή έχει αλλάξει τα τελευταία χρό-

νια στην περιοχή. Ο κάμπος γέμισε φα-
νταχτερά τρακτέρ και πολυτελή αυτο-
κίνητα. Ορισμένοι σκορπούσαν προ-
κλητικά χρήματα σε λουλούδια στα νυ-
χτερινά κέντρα ή αγόραζαν ποδοσφαι-
ριστές για την τοπική ομάδα ποδοσφαί-
ρου. Η εντατική καλλιέργεια φράουλας 
και οι εξαγωγές απέφεραν κέρδη δεκά-
δων εκατομμυρίων ευρώ. Ολοι επωφε-
λούνται από την υπερεκμετάλλευση 
των ξένων εργατών, ανεξαρτήτως πο-
λιτικής τοποθέτησης ή ιδεολογίας. Ο 
Βαγγελάτος, λόγου χάρη, φέρεται πως 
ανήκει στο χώρο του ΠΑΣΟΚ, το οποίο 
διατηρεί υψηλό ποσοστό στην περιο-
χή, κάποιοι άλλοι στη Ν.Δ., ενώ λίγους 
μήνες πριν από τα γεγονότα είχα γνω-
ρίσει και φραουλοπαραγωγό της περι-
οχής που ανήκει στο κόμμα της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης. «Δεν πιστεύω 
να απασχολείς κι εσύ μετανάστες χω-
ρίς χαρτιά;» τον είχα ρωτήσει. «Μα και 
βέβαια. Εχω 100 Μπανγκλαντεσιανούς, 
ανά 50 σε δύο κοντέινερ. Είναι ενθου-
σιασμένοι, παρακαλάνε να έρθουν στη 
δουλειά για ένα πιάτο ρύζι».

«Κανείς δεν μπορεί να πει πως δεν 
γνώριζε», παραδέχτηκε σε τηλεφωνι-
κή επικοινωνία που είχαμε ο περιφε-
ρειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστο-
λος Κατσιφάρας. Λίγες ημέρες αργό-
τερα όμως, επέρριψε αλλού τις ευθύ-

νες: «Είναι κρίμα να ενοχοποιήσουμε 
το προϊόν και την παραγωγή και να 
μην απευθυνθούμε στο κράτος, που 
δεν έχει κάνει τίποτα για να προστα-
τεύσει τον κλάδο και τους εργαζομέ-
νους». Δεν είναι καθόλου τυχαίο μάλι-
στα το ότι, την ίδια ώρα που έπεφταν οι 
πυροβολισμοί στη Μανωλάδα, ο αντι-
περιφερειάρχης Ανάπτυξης και Αγρο-
τικής Οικονομίας, Γιώργος Αγγελόπου-
λος, είχε συνάντηση με τους φραουλο-
παραγωγούς στην Πάτρα, μετά το τέ-
λος της οποίας είχε δηλώσει ότι τους 
στηρίζει, λόγω της εξαιρετικής σημα-
σίας του εξαγώγιμου προϊόντος που πα-
ράγουν. Ενώ το Γεωτεχνικό Επιμελη-
τήριο Πελοποννήσου και Δυτικής Στε-
ρεάς Ελλάδας θεώρησε πως «είναι λο-
γικό να υπάρχουν και παρατράγουδα, 
όπως άλλωστε αν κοιτάξουμε στο πα-
ρελθόν θα δούμε φαινόμενα βιαιότη-
τας ανάμεσα και σε Ελληνες πολίτες» 
και απέδωσε ευθύνες στον «υπερβάλ-
λοντα ειδησεογραφικό ζήλο που κατα-
στρέφει παρτίδες του προϊόντος», απο-
σιωπώντας τις επιθέσεις που έχουν δε-
χτεί στην περιοχή τα τελευταία χρόνια 
δημοσιογράφοι και φωτορεπόρτερ του 
τοπικού και του αθηναϊκού Τύπου.  

Κανείς δεν έπεσε από τα σύννεφα. 
Ούτε βέβαια τα συνδικάτα, που έλαμ-
ψαν όλα αυτά τα χρόνια διά της απου-
σίας τους. Ολοι γνωρίζουν και κάνουν 
«τα στραβά μάτια». Κάποιοι πλουτίζουν 
και κάποιοι επωφελούνται. Μετά τους 
πυροβολισμούς επιχείρησαν συντονι-
σμένα να χαρακτηρίσουν το περιστα-
τικό μεμονωμένο. Φραουλοπαραγωγοί, 
εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, επι-
στημονικοί σύλλογοι και πολιτικά κόμ-
ματα. Χαρακτηριστική είναι η δήλω-
ση της Εφης Σαλτάρη-Γεωργοπούλου, 
που είναι τοπική βουλευτής του ΣΥΡΙ-
ΖΑ: «Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να 
γενικεύσουμε έτσι το φαινόμενο, δεν 
σημαίνει ότι επειδή έτσι έχει περάσει 
στον Τύπο, ότι όλοι εκμεταλλεύονται 
τους εργάτες, ούτε ότι ζουν όλοι κάτω 
από άθλιες συνθήκες».

Ομως, αν εξαιρέσει κανείς τους πυ-
ροβολισμούς, όλα τα άλλα είναι ίδια: οι 
ανασφάλιστοι μετανάστες χωρίς χαρ-
τιά, οι άθλιες συνθήκες εργασίας, οι κα-
ταυλισμοί και οι παραγκουπόλεις.  •

διαβάστε επίσης στο: 
nikosvafiadis.wordpress.com
> γάγγραινα η «μαύρη εργασία» - 

Τα τελάρα φεύγουν με μικρά φορτηγά 
για τα συσκευαστήρια και από εκεί με νταλίκες 

για την αγορά, εγχώρια και ξένη.

Οι Μπανγκλαντεσιανοί  
έχουν περίπου ανά 30 έναν 

επικεφαλής, ο οποίος 
αποκαλείται «κομάντο». Αυτός 

κανονίζει τις επαφές με τον 
εργοδότη, τις πληρωμές,  

τη διαμονή.


