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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η ΔΡΑΣΗ για τα γεγονότα στη Μανωλάδα
Το διαρκές έγκλημα που συντελείται εδώ και χρόνια από συγκεκριμένα κυκλώματα
εκμετάλλευσης της «μαύρης» εργασίας μεταναστών στη Μανωλάδα, κορυφώθηκε
με την αποτρόπαιη πράξη των εν ψυχρώ πυροβολισμών εναντίον ανθρώπων που
διεκδικούσαν τα δεδουλευμένα τους. Οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν παραπέμπουν στις
σκοτεινότερες σελίδες της ανθρώπινης ιστορίας. Δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά,
είναι απλώς η πιο σοκαριστική. Έχουν προηγηθεί ανάλογα περιστατικά με
τραμπουκισμούς και ξυλοδαρμούς, με δημόσιο λιντσάρισμα, με βιαιοπραγίες
εναντίον δημοσιογράφου που προσπαθούσε να καταγράψει τις άθλιες συνθήκες
εργασίας των μεταναστών κλπ. Όλα αυτά τα χρόνια, δυσκολευόμαστε να
πιστέψουμε ότι καμια τοπική αρχή, καμια αρμόδια υπηρεσία, κανένας φορέας δεν
ήξερε τι συμβαίνει. Απλά επικρατούσε μια συνωμοσία σιωπής, ενδεχομένως υπό το
κράτος του φόβου για την τοπική κοινωνία.
Αυτό που μας προξενεί εντύπωση είναι το γεγονός ότι ενώ έχει θεσμοθετηθεί ή
δυνατότητα να απασχολεί κανείς νόμιμα με πολύ χαμηλές ασφαλιστικές εισφορές
ανθρώπους για αγροτικές εργασίες, το καθεστώς της «μαύρης» εργασίας
μεταναστών με όρους συχνά καταναγκαστικούς συνεχίζεται από κάποιους
παραγωγούς στη Μανωλάδα, με πλήρη ανοχή του κράτους εδώ και χρόνια. Ο λόγος
που το κράτος δεν λειτουργεί και σ' αυτή και σε άλλες περιπτώσεις είναι απλός.
Τόσο η αστυνομία, αλλά και πολλές ακόμα υπηρεσίες έχουν μάθει να εφαρμόζουν
τους νόμους επιλεκτικά, ανάλογα με τις εκάστοτε εντολές των πολιτικών
προϊσταμένων και υπό την επιρροή των τοπικών κομματικών παραγόντων. Έτσι η
ατιμωρησία οδηγεί στις ακρότητες και οι ακρότητες στην προκειμένη περίπτωση
σε διασυρμό της Ελλάδας στο εξωτερικό, που κάνει ακόμα χειρότερη την ήδη πολύ
κακή διεθνή μας θέση. Η Ελλάδα ποτέ δεν θα σηκώσει κεφάλι όσο θα βασιλεύει η
κομματοκρατία στη διοίκηση. Και δυστυχώς η κυβέρνηση αυτή (του 4-2-1) κάθε
άλλο παρά έχει διάθεση να απομακρύνει τα κόμματα (στη ΝΔ-ΠΑΣΟΚ προστέθηκε
τώρα η ΔΗΜΑΡ), από το κράτος.
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