
Το ζήτημα της δημιουργίας ειδικών οικονομικών ζωνών
(εοζ) στην ελληνική επικράτεια άνοιξε το φθινόπωρο του

2011. Το υπουργείο Ανάπτυξης είχε ετοιμάσει ειδικό φάκελο
για να τον υποβάλλει στις ευρωπαϊκές αρχές, οι διοικητικές
περιφέρειες της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και της Πε-
λοποννήσου τρίβoντας τα χέρια τους ενέκριναν τη μελλοντική
λειτουργία τέτοιων ζωνών στο εσωτερικό τους, σημαντικές ερ-
γοδοτικές οργανώσεις όπως το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επι-
μελητήριο Αθηνών πίεζαν προς την ίδια κατεύθυνση.
Τεχνικές-οικονομικές μελέτες γράφτηκαν, ειδικές εκ-
δηλώσεις έγιναν, αφεντικίσια μαχαιροπήρουνα
βγήκαν στο τραπέζι. Όμως, κάπου μέσα στο 2012
τα σχέδια αυτά του ελληνικού κράτους φάνηκαν
να μπαίνουν στον πάγο. Τα δημοσιεύματα έκα-
ναν λόγο από τη μία για φαγώματα ανάμεσα στα
ελληνικά αφεντικά λόγω των ανακατατάξεων που
θα επέρχονταν στην αγορά, και από την άλλη για
διακρατικά πλακώματα μεταξύ των ευρωπαϊκών
αφεντικών, αλλά και πλακώματα των τελευταίων με τα
αντίστοιχα αμερικανικά που προκαλούσαν κωλύματα. Ώσπου,
φέτος το Σεπτέμβρη ο ίδιος ο πρωθυπουργός μας ανακοίνωσε
τη δημιουργία εοζ στη Θεσσαλονίκη.

Αλλά τι είναι αυτές οι περίφημες ειδικές οικονομικές ζώνες
που για πάρτη τους οι έλληνες καπιταλιστές κόβουν φλέβα;
Οι ειδικές οικονομικές ζώνες είναι διαφόρων ειδών: ζώνες
εξαγωγών και ελεύθερου εμπορίου, ολόκληρες αστικές πε-
ριοχές, λιμάνια, ακόμη και μεμονωμένες βιομηχανίες. Ουσια-
στικά, πρόκειται για εδάφη στο εσωτερικό ενός κράτους όπου
ισχύουν χαμηλοί φορολογικοί συντελεστές για τις επιχειρή-
σεις, ελαστικές ρυθμίσεις για την αδειοδότηση και λειτουργία
τους, και προφανέστατα ειδικό εργασιακό καθεστώς. Ό,τι πρέ-
πει για το κεφάλαιο στους δύσκολους καιρούς της κρίσης.

Ο πατριωτισμός των ελλήνων αριστερών βοά: στις ειδικές οι-
κονομικές ζώνες επενδύονται κυρίως ξένα κεφάλαια, μια
ακόμη απόδειξη ότι ο ελληνικός καπιταλισμός είναι εξαρτη-
μένος, μας λένε. Αν και κανείς δεν απαγορεύει σε ελληνικές
επιχειρήσεις να λειτουργούν εντός των ζωνών αυτών, ακόμη
και στην ακραία περίπτωση που όλες οι επιχειρήσεις ανήκαν
σε ξένα αφεντικά, τα κέρδη για τα αντίστοιχα ελληνικά δε θα
μας φαίνονταν και λίγα. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμε-
λητήριο Αθηνών, για παράδειγμα, πρότεινε το μεγαλύτερο
μέρος των έργων και των προμηθειών να γίνεται από ελληνικά

αφεντικά, και ένα κομμάτι των εσόδων, εν είδει φορολογίας,
να κατευθύνεται στις περιφέρειες. Επίσης, λιγουλάκι ακόμα
ζεστό ευρωπαϊκό χρήμα (λέγε με ΕΣΠΑ) καθόλου δε θα χά-
λαγε τα ελληνικά αφεντικά με εμπλοκή στη δημιουργία και τη
λειτουργία των εοζ. Not bad. Το βασικότερο όμως είναι ότι οι
εοζ μπορούν να βάλουν και αυτές το «λιθαράκι» τους στην
λεηλασία της εργασίας που εκτυλίσσεται με εντεινόμενους
ρυθμούς από το ξέσπασμα της κρίσης και έπειτα. Καθώς προ-

χωράει η κρίση όλο και περισσότεροι τραβιούνται στον
πάτο του βαρελιού, και οι εοζ είναι κατεξοχήν μη-

χανισμός υποτίμησης. 

Οι εργασιακές σχέσεις στις εοζ δικαιούνται
επάξια τον τίτλο του κάτεργου. Σύμφωνα με
διεθνείς μελέτες, οι εργαζόμενοι στις ζώνες
αυτές δουλεύουν για 10-12 ώρες καθημερινά,

ενώ σε κάποιες περιόδους ακόμη και 16 ώρες
συνεχώς. Στην Κίνα, για παράδειγμα, το μέσο

ωράριο ποικίλει από τις 54 έως τις 77 ώρες την εβδο-
μάδα. Για την παράταση της βάρδιας, τα αφεντικά των εοζ

χρησιμοποιούν ένα σύστημα ημερήσιων ή εβδομαδιαίων πλά-
νων παραγωγής. Οι μισθοί είναι κυριολεκτικά της πείνας: στην
Κίνα 40 δολάρια το μήνα για 60 ώρες δουλειά την εβδομάδα,
στην Τουρκία 240 δολάρια το μήνα για 45 ώρες. Και φυσικά
υποτίμηση χωρίς απαγόρευση κάθε συνδικαλιστικής δραστη-
ριότητας και απαγόρευση των απεργιών δεν μπορεί να υπάρ-
ξει. Δάκρυα χαράς θα έτρεχαν από τα συγκινημένα μάτια κάθε
αφεντικού στη σκέψη τους και μόνο.

ΜΑΝΩΛΑΔΑ; ΠΟΙΑ ΜΑΝΩΛΑΔΑ;

Βέβαια όλα αυτά μπορεί να φαντάζουν στο μυαλό διαφόρων
πολύ μακρινά, πολύ εξωτικά. Και όμως δεν είναι έτσι, ούτε
και θα ’πρεπε να ’ναι. Οι εοζ αποτελούν μια προσπάθεια από
τη μεριά του ελληνικού κράτους να οργανώσει, να θεσμο-
ποιήσει και να επεκτείνει τις άθλιες εργασιακές σχέσεις που
τόσα χρόνια βάραιναν κυρίως τις πλάτες των μεταναστών. Η
Ελλάδα έχει ήδη ειδικές οικονομικές ζώνες, απλά δεν τις
λέμε με αυτό το όνομα. Είναι τα χιλιάδες κάτεργα στα οποία
δουλεύουν οι μετανάστες, οι χιλιάδες μικρές και μεγάλες Μα-
νωλάδες του ελληνικού καπιταλισμού. Tα χωράφια και τα για-
πιά, τα εργοστάσια και τα μπουρδέλα, τα φασονάδικα και τα
βενζινάδικα, τα σπίτια των γερόντων και οι σκάλες των πο-

-ΜΑΣ ΦΕΡΝΟΥΝΕ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ
-ΜΑ ΤΙ ΒΛΑΚΑΣ.
ΕΧΟΥΜΕ ΗΔΗ ΤΕΤΟΙΕΣ,
ΤΙΣ ΛΕΝΕ ΜΑΝΩΛΑΔΑ
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λυκατοικιών… Όλες εκείνες οι σκατοδουλειές
που τα μικρά και τα μεγάλα αφεντικά προσφέ-
ρουν αφειδώς τόσα χρόνια στο πιο υποτιμημένο
κομμάτι της τάξης μας. Και ναι, είναι και πάλι το ελ-
ληνικό κράτος που φροντίζει να κρατάει αυτές τις εκατοντά-
δες χιλιάδες ανθρώπων κάτω από ένα ειδικό καθεστώς, όπως
τώρα εξαγγέλλει ότι θέλει να κάνει με τις εοζ. Είναι αυτό, με
τα υπουργεία, τους νόμους, το στρατό και τους μπάτσους
του, που σχεδίασε και φέρνει σε πέρας το σχέδιο της παρα-
νομοποίησης της ζωής και της εργασίας των μεταναστών ερ-
γατών. Και αυτή η μηχανή θα συνεχίζει να αλέθει.

Αλλά τώρα, ας αφήσουμε για λίγο τα ελληνικά αφεντικά να μι-
λήσουν για αυτήν ακριβώς τη διαδικασία. Αμέσως μετά την
δολοφονική επίθεση με καραμπίνες εναντίον 200 μεταναστών
που ζητούσαν τα χρωστούμενα 6 μηνών, οι φραουλάδες της
Μανωλάδας έστειλαν γράμμα προς την κυβέρνηση, προσπα-
θώντας (με διάφορα ψέματα) να ξεκαρφωθούν, κάνοντας
προτάσεις για τη διαχείριση των εργατών τους και
ζητώντας κρατικό χρήμα για την υλοποίησή τους.
Κατ’ αρχάς, παραδέχονται ότι «ολόκληρη η επι-
χειρηματική δραστηριότητα της φράουλας, στη-
ρίζεται στην παράνομη μετανάστευση», ενώ οι
εργάτες γης «στο σύνολό τους αποτελούν με-
τανάστες από χώρες όπως το Μπαγκλαντές και
που βρίσκονται στην περιοχή μας για 5-6 περίπου
μήνες, αποκλειστικά για να εργαστούν στην καλ-
λιέργεια αυτή». Η καλλιέργεια αυτή «στη μικρή ζώνη
που έχει εγκατασταθεί, προσφέρει ετήσιο κύκλο εργασιών πε-
ρίπου 95 εκατομ. Ευρώ» και σημειώνει «αλματώδη ρυθμό ανά-
πτυξης». Η λέξη «ζώνη» που χρησιμοποιούν οι φραουλάδες
για να μιλήσουν για μια καλλιεργήσιμη έκταση 12.000 στρεμ-
μάτων (Ηλεία και Αχαΐα), σας θυμίζει τίποτα; Και συνεχίζουν
με μεγάλη φυσικότητα: «Όλοι όμως γνωρίζουμε πως η αγρο-
τική οικονομία στηρίζεται σχεδόν κατ' αποκλειστικότητα σε
μετανάστες. Το ίδιο δεν συμβαίνει άλλωστε και σε άλλες καλ-
λιέργειες; Οι μετανάστες δε συγκομίζουν ελιές, εσπεριδοειδή,
μηλοειδή, πυρηνόκαρπα;»1. Πράγματι, η άγρια εκμετάλλευση
των παρανομοποιημένων μεταναστών εργατών δεν γίνεται
μόνο στην παραγωγή φράουλας, ούτε βέβαια μόνο στον αγρο-
τικό τομέα. Μέσα σ’ αυτά που προτείνουν είναι «οι εργαζόμε-
νοι να βρίσκονται σε περιοχές ευθύνης των παραγωγών, για τις
οποίες υπεύθυνοι θα είναι οι παραγωγοί, με ονομαστική δια-

μονή» . Προτείνουν την από λόγου τους άμεση
εποπτεία κάθε πτυχής της ζωής των μεταναστών

ώστε, όταν τα βρίσκουν σκούρα, να μπορούν να
τους καταστέλλουν με μεγαλύτερη ευκολία. Γι’ αυτό η

ομηρεία πρέπει να συνεχίζεται και μετά τη δουλειά στα χω-
ράφια. Και πρέπει να είναι άμεση και καθολική. Μήπως αυτό
σας θυμίζει κάτι από μπάτσικη διαχείριση;

Όσον αφορά το ειδικό καθεστώς ομηρίας των μεταναστών, θα
θέλαμε να αναφερθούμε σε μια πτυχή της που την θεωρούμε
σημαντική. Πρόκειται για τη νομική πρόβλεψη από τη μεριά
του ελληνικού κράτους για καταναγκαστική εργασία των εγ-
κλείστων στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, σε περίπτωση τάχα
που δεν επαρκούν οι κρατικοί πόροι για τη λειτουργία τους. Ο
νόμος δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμη αλλά κανείς δε εγγυάται
ότι αυτό δε θα συμβεί στο άμεσο μέλλον. Η ακριβής διατύ-
πωση είναι η εξής: «Σε περίπτωση αδυναμίας των αρμόδιων

κατά περίπτωση αρχών να διασφαλίσουν με ίδιους πό-
ρους ή μέσα ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών των

οποίων η απομάκρυνση έχει αναβληθεί […] μπο-
ρεί να επιτραπεί, μετά από σχετική άδεια, να
απασχολούνται ως μισθωτοί σε τομείς απασχό-
λησης σε συγκεκριμένες περιοχές της Χώρας»2.
Ο νόμος στην υπηρεσία του σκλαβώματος της
εργασίας.

Είναι γεγονός ότι στις κοινωνίες μας περισσεύει η
λήθη. Η ταξική λήθη εννοούμε. Αυτό είναι αποτέλε-

σμα των τελευταίων δεκαετιών ταξικής ήττας και της μι-
κροαστικοποίησης. Αποτέλεσμα; Μια διαρκής αδυναμία να
διαμορφώσουμε μια συνεκτική ταξική αντίληψη και, επομέ-
νως, μια διαρκής έκπληξη για τα περισσότερα από αυτά που
συμβαίνουν γύρω μας. Προχτές ήταν η Μανωλάδα και τα
στρατόπεδα συγκέντρωσης, χτες τα προγράμματα κοινωφε-
λούς εργασίας και τα προγράμματα voucher, σήμερα είναι οι
ειδικές οικονομικές ζώνες, αύριο ποιος ξέρει τι. Μέχρι να
ανακαλύψουμε ξανά τη χαμένη μας συνείδηση.

1. «Ηλεία: Ανακοίνωση των αγροτικών συνεταιρισμών Φράουλας «Υρ-
μίνη» και «Ήλιδα», patrisnews - η ενημερωτική πύλη της Πελοποννήσου
19/04/2013, http://www.patrisnews.com/nea-enimerosi/ileia/ileia-
anakoinosi-ton-agrotikon-synetairismon-fraoylas-yrmini-kai-ilida
2. Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Αρ. Φύλλου 7, 26/01/2011.
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