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Νίκος Καζαντζάκης: Η επιστροφή του Ασώτου

Ε
νας άνθρωπος, όταν ύστερα 
από πολλά χρόνια αγώνα και 
περιπλάνηση στην ξενιτιά, γυ-
ρίσει στην πατρίδα κι ακουμπή-

σει στις πατρικές πέτρες και σβαρνίσει 
γύρα του με τη ματιά, τα γνώριμα πυ-
κνοκατοικημένα από ντόπια πνέματα 
και παιδικές θύμησες και νεανικές 
λαχτάρες τοπία, τον κόβει ξαφνικά 
κρύος ιδρώτας. Η επιστροφή στο πα-
τρικό χώμα ταράζει την καρδιά μας· 
σαν να γυρίζουμε από ανομολόγητες 
περιπέτειες σε ξένους απαγορεμένους 
τόπους, και ξάφνου πέρα στην ξενιτιά 
νιώθουμε βάρος στην καρδιά, τι γυ-
ρεύουμε εδώ με τους χοίρους και τρώ-
με βελάνια, κοιτάζουμε πίσω απ’ όπου 
φύγαμε κι αναστενάζουμε, θυμούμαστε 
τη ζεστασιά, την καλοπέραση, τη γαλή-
νη, κι επιστρέφουμε, σαν τον άσωτο 
υιό, στο μητρικό κόρφο. Σε μένα πά-
ντα η επιστροφή αυτή μου ‘δινε μια 
κρυφή ανατριχίλα, πρόγεψη σαν να 
‘ταν θανάτου, θαρρείς και γύριζα ύστε-
ρα από τα κονταροχτυπήματα και τις 
ασωτείες της ζωής στο μακροπόθητο 
πατρικό χώμα. Θαρρείς κι υπόγειες 
σκοτεινές δυνάμες, που δεν μπορείς 
να τους ξεφύγεις, σου μπιστεύτηκαν 
να εκτελέσεις ορισμένη παραγγελιά 
και τώρα που γυρίζεις, αυστηρή φωνή 
ανεβαίνει από το μεγάλο σπλάχνο της 
γης σου και σε ρωτάει: 
«Έκαμες αυτό που σου μπιστεύτηκα; 
Δώσε λογαριασμό!»
Άσφαλτα κατέχει η χωματένια αυτή 
μήτρα την αξία του κάθε παιδιού της· 
κι όσο ανώτερη η ψυχή που έπλασε, 
τόσο και δυσκολότερη της αναθέτει 
εντολή: να σώσει τον εαυτό του ή τη 
ράτσα του ή τον κόσμο· από την πρώ-
τη, τη δεύτερη, την τρίτη εντολή που 
σου αναθέτει διαβαθμίζεται η ψυχή 
σου. Είναι φυσικό τον ανήφορο τούτο, 
που έχει χρέος να πάρει η ψυχή, να 
τον ξεκρίνει. Κάθε άνθρωπος χαραγ-
μένο βαθύτερα. Απάνω στα χώματα 
όπου γεννήθηκε. Τα χώματα αυτά που 
σ’ έπλασαν βρίσκουνται σε μυστική 
επαφή και συνεννόηση με την ψυχή 
σου· όπως οι ρίζες ξαποστέλνουν στο 
δέντρο την κρυφή προσταγή ν’ ανθίσει 
και να καρπίσει, για να δικαιωθούν οι 
ρίζες και να φτάσουν στο τέρμα της πο-
ρείας τους, όμοια τα πατρικά χώματα 
αναθέτουν δύσκολες εντολές στις ψυ-
χές που γέννησαν θαρρείς χώματα και 
ψυχή πως είναι από την ίδια, ουσία κι 
επιχειρούν την ίδια έφοδο· κι η ψυχή 
είναι μονάχα η ακρότατη νίκη. 
Να μην αρνιέσαι τη νιότη σου ως τα 
βαθιά γεράματα, να μάχεσαι σε όλη 
σου τη ζωή να μετουσιώσεις σε κατά-
καρπο δέντρο την εφηβική σου άνθη-
ση, αυτός, θαρρώ, είναι ο δρόμος του 
ολοκληρωμένου ανθρώπου. Η ψυχή 
ξέρει πολύ καλά, κι ας κάνει πολλές 
φορές πως το ξεχνάει, πως έχει να δώ-
σει λόγο στα
πατρικά χώματα, δε λέω πατρίδα, λέω 
πατρικά χώματα· τα πατρικά χώματα 

είναι κάτι βαθύτερο, πιο σεμνό και λι-
γομίλητο, καμωμένο από τριμμένα πα-
μπάλαια κόκαλα.
Τούτη είναι η Δευτέρα Παρουσία, η 
επίγεια, η μόνη, όπου κρίνεται, μέσα 
στα ζωντανά σου ακόμα σπλάχνα, η 
ζωή σου· ακούς την αυστηρή δικαιο-
κρίτρα φωνή ν’ ανεβαίνει, από τα προ-
γονικά χώματα κι ανατριχιάζεις. Τι ν’ 
αποκριθείς; Δαγκάνεις τα χείλια και 
συλλογιέσαι:
«Αχ, να ‘ταν να ξανάκανα τη ζωή μου!» 
μα είναι πια αργά, μια φορά για πά-
ντα στην αιωνιότητα μας δίνεται η ευ-
καιρία, ποτέ πια! Κι οι παιδικές ακό-
μα θύμησες που ξεπετιούνται ολούθε 
πληθαίνουν τον πόνο· μια κρούστα 
χοντρή έχει περιτυλίξει την ανεβάλ-
λουσα ψυχή μας και την έχει ακινητή-
σει σε καμπούρες και
ζάρες και συνήθειες εξευτελιστικές. 
Αυτή που λαχτάριζε, στην πολυσάλευ-
τη φλόγα της νιότης, να κυριέψει τον 
κόσμο και δε χωρούσε στο λαμπρό 
εφηβικό κορμί της, τώρα, σε μια γω-
νιά του ζαρωμένου, ταγαριασμένου 
κορμιού, τουρτουρίζει. Του κάκου της 
καλαναρχούν οι παλιές και νέες σοφί-
ες να υποταχτεί με κατανόηση κι υπο-
μονή στο νόμο της ανάγκης· όμοια, της 
λεν, άναντρα παρηγορώντας τη, όμοια 
ορμούν, νικούν. Νικούνται και ξεπέ-
φτουν και τα
φυτά και τα ζώα κι οι θεοί. Μα μια δύ-
σκολη ψυχή δεν καταδέχεται τέτοιες 
παρηγοριές· πως να καταδεχτεί; Ίσια 
ίσια στο νόμο αυτό της ανάγκης γεν-
νήθηκε να κηρύξει τον πόλεμο.
Κρίσιμη η επιστροφή στην πατρική 
γης. Σκάζει η βολικιά μπαμπέσικη 
κρούστα, ανοίγει η καταπαχτή, βουρ-
κολακνάζουν και πηδούν στη συνείδη-
ση όλη οι κάποτε πιθανοί εαυτοί μας 
που τους σκοτώσαμε, όλα τα καλύτερα 
εγώ που μπορούσαμε να γίνουμε και 

δε γίναμε, από τεμπελιά, κακομοιριά 
κι αναντρία.
Και το μαρτύριο αυτό γίνεται ακόμα 
πιο αβάσταχτο, όταν η πατρική σου 
γης είναι ζόρικη κι αβόλευτη. Όταν τα 
βουνά της κι οι θάλασσες και οι ψυχές, 
που πλάστηκαν από τέτοιους βράχους 
και τέτοια αρμύρα, δε σου επιτρέπουν 
ούτε στιγμή να βολευτείς, να γλυκα-
θείς, να πεις: «Φτάνει!» Τούτη η Κρήτη 
έχει κάτι το απάνθρωπο· δεν ξέρω αν 
αγαπάει και γι’ αυτό τυραννάει τα παι-
διά της, ένα μονάχα ξέρω: τα μαστιγώ-
νει ίσαμε το αίμα.
Μια μέρα ρώτησαν το σεΐχη Γκλαϊ-
λάν, το γιο του Χαρασά: «Τί πρέπει να 
κάμουν οι Άραβες, για να μην ξεπέ-
σουν;» Κι αυτός αποκρίθηκε: «Όλα θα 
πηγαίνουν καλά όσο θα κρατούν στα 
χέρια τους το σπαθί και θα ‘χουν στο 
κεφάλι τους το σαρίκι και θα τρέχουν 
καβαλάρηδες!» 
Αναπνέω τον αέρα της Κρήτης, κοιτά-
ζω τους Κρητικούς, και δεν ξέρω κανέ-
ναν άλλο λαό στη γης που ν’ ακολού-
θησε πιο πιστά την περήφανη ετούτη 
αραβίτικη
εντολή. Στην πιο κρίσιμη στιγμή της 
ζωής, όταν ο νέος, αναμερίζοντας τις 
πλήθιες του δυνατότητες, διαλέγει μια 
και μόνη, ταυτίζει μαζί της τη μοίρα 
του και μπαίνει στην αντρική ηλικία, 
τη στιγμή εκείνη τρία κρητικά περιστα-
τικά έσωσαν, όχι έσωσαν, προσπάθη-
σαν να σώσουν την ψυχή μου. Μπο-
ρούν ίσως να σώσουν ψυχές άλλες, 
και γι’ αυτό συμπαθάτε με να τ’ αναφέ-
ρω. Είναι πολύ απλά, με χοντρή χω-
ριάτικη φλούδα· μα όποιος μπορέσει 
να σπάσει τη φλούδα, αυτή, θα γευτεί 
τρεις μπουκιές λιονταρίσιο μυαλό.
Στην Κρήτη, μια ψυχή που δεν κατα-
δέχεται να ξεγελάσει τον εαυτό της ή 
τους άλλους αντικρίζει πρόσωπο με 
πρόσωπο, όσο πουθενά αλλού, τη μο-

νοβύζα θεά που δεν κάνει χατίρια, που 
δεν κάθεται στα γόνατα κανενούς, μήτε 
θεού, μήτε ανθρώπου, την Ευθύνη.
Κάμποσες μέρες γύριζα στα παλιά αγα-
πημένα λημέρια, όπου πέρασε η νιότη 
μου· περίπατοι στην άκρα της θάλασ-
σας, το ίδιο δροσερό αγεράκι φυσούσε 
κατά το βράδυ που φυσούσε στα μαλ-
λιά μου όταν ήταν μαύρα, η ίδια μυ-
ρωδιά του γιασεμιού, του βασιλικού, 
της μαντζουράνας, όταν περνούσα το 
δειλινό τα στενά δρομάκια κι οι πόρτες 
ήταν ανοιχτές κι η κοπέλα του σπιτιού 
πότιζε τις γλάστρες της αυλής...
Αθάνατη η νιότη του αγέρα, της μυρω-
διάς, της θάλασσας· μονάχα τα σπίτια 
γέρασαν κι οι φίλοι μου οι παλιοί· πολ-
λούς δε γνώρισα, πολλοί δε με γνώρι-
σαν, με κοίταξαν μια στιγμή, κάποιον 
τους θύμιζα, μα ποιόν; βαρέθηκαν να 
θυμηθούν, προσπέρασαν. Ένας μο-
νάχα, ως με είδε, σήκωσε τα μπράτσα 
ξαφνιασμένος και σταμάτησε:
- Εσύ ‘σαι, παλιέ μου φίλε, φώναξε, 
εσύ; πως έγινες έτσι;
Καλοθρεμμένος, με μια πίπα στο στό-
μα αδειανή για ν’ ανασαίνει τη μυ-
ρωδιά, να ξεγελιέται και να κόψει το 
κάπνισμα, ο παλιός μου γκαρδιακός 
φίλος, ο τρίτος που ‘χαμε ιδρύσει μαζί 
τη Φιλική Εταιρεία, με κοίταζε, μ’ έψα-
χνε, με αγκάλιαζε με συγκατάβαση.
- Πως λίγνεψες, πως μαύρισες, τα μά-
γουλά σου βούλιαξαν, το μέτωπό σου 
γέμισε ανηφορίσματα και γούβες, τα 
φρύδια σου θέριεψαν σαν αγκάθια και 
τα μάτια σου πετούν φωτιά. Τι έπαθες; 
Ακόμα θα καίγεσαι; Ακόμα θα γυρίζεις 
τον κόσμο; Ως πότε;
- Όσο να ‘μαι ζωντανός. Όταν πια δε 
θα μπορώ ν’ αλλάζω και θα σταθώ 
μακάριος και πεθαμένος με μια πίπα 
σβημένη στο στόμα και θα περγελώ 
τους ζωντανούς.
- Εγώ γέρασα; εγώ πέθανα; έκαμε ο 
φίλος μου ξεσπώντας σε σουριχτό πε-
ριπαιχτικό γέλιο. 
Δε μίλησα· ξαφνικά, θλίψη με κυρίε-
ψε κι αγανάχτηση για τον παλιό φίλο 
μου. Πως τον είχα αγαπήσει! Όταν με 
τη θεία και κωμική έπαρση της νιό-
της γυρίζαμε ως τα ξημερώματα τους 
δρόμους του Μεγάλου Κάστρου, με 
τι πεποίθηση κι ορμή γκρεμίζαμε και 
ξαναχτίζαμε τον κόσμο. Δε μας χω-
ρούσαν τα τείχη της μικρής μας πο-
λιτείας, μήτε οι ιδέες που μας είχαν 
μάθει οι δασκάλοι, μήτε μπορούσαμε 
να βολευτούμε μέσα στις συνηθισμέ-
νες χαρές και
φιλοδοξίες των ανθρώπων όλο και 
λέγαμε: 
«Να σπάσουμε τα σύνορα.» Ποιά σύ-
νορα; δεν ξέραμε· ανοίγαμε μονάχα 
τα μπράτσα μας, σαν να πλαντούσα-
με. Και τώρα έκλεισε τα μπράτσα ο 
φίλος μου, αναπνέει άνετα, κι αν έχει 
ακόμα καμιά παράνομη επιθυμία, μά-
χεται να την πνίξει, καπνίζοντας μια 
πίπα χωρίς καπνό.
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Τα εξοντωτικά -νέα- μέτρα που προτείνουν οι δανειστές θα «τελειώσουν» 
έναν ήδη χρεοκοπημένο λαό 

Θα μας κάνουν μια προσφορά 
που δεν μπορούμε να αρνηθούμε

Ο
ταν ο Μάρλο Μπράντο στο «Νονό» του 
Φράνσις Φορντ Κόπολα, έλεγε το ιστορικό 
«I’m going to make him an offer he can’t 
refuse» («Θα του κάνω μία προσφορά που 

δεν θα μπορεί να αρνηθεί») ενσωμάτωνε σε μία 
ιστορική έκφραση την πλήρη έννοια του στυγνού, 
μαφιόζικου εκβιασμού. Η απάντηση θα ήταν θετική, 
ειδάλλως θάνατος.
Λίγες ώρες μετά την κρίσιμη συνάντηση του Αλέξη 
Τσίπρα με τον επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, η ίδια ακριβώς φράση 
επανέρχεται στο μυαλό όλων με το δίλημμα από την 
πλευρά των πιστωτών να είναι σαφές και τελεσί-
γραφο. Ή πλήρης υποταγή της Ελλάδος και εξαν-
δραποδισμός ολόκληρης της κοινωνίας ή χάος και 
εξοστρακισμός. 
Το σοκ των μέτρων έρχεται να διαλύσει -τουλάχι-
στον μέχρι νεωτέρας- τις ελπίδες για μία συμφωνία 
μεταξύ εταίρων και εντός των κοινοτικών πλαισί-
ων που είχαν διαμορφωθεί μετά την πενταμερή της 
Δευτέρας. Παράλληλα, επιβεβαιώνει ότι συνεχίζε-
ται με τον πλέον αναίσχυντο τρόπο το παιχνίδι του 
«καλού και του κακού μπάτσου» σε βάρος όχι μόνο 
της ελληνικής κυβέρνησης αλλά και ολόκληρου του 
ελληνικού λαού. 
Ο μόνιμα «σκληρός» Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, επικου-
ρούμενος από τον επικεφαλής του Eurogroup, Γε-
ρούν Ντάισελμπλουμ δεν διαφέρουν πολύ ως προς 
τις απαιτήσεις τους και την αντίληψη που έχουν για 
το ελληνικό ζήτημα, από την Άνγκελα Μέρκελ που 
σύμφωνα με γερμανικά δημοσιεύματα «καίγεται» 
για να βρεθεί λύση για την Ελλάδα «με οποιοδή-
ποτε κόστος», τον Μάριο Ντράγκι που επιτείνει την 
δημοσιονομική ασφυξία μέσα από την ΕΚΤ στην 
Ελλάδα, σε πλήρη υλοποίηση του σχεδιασμού του 
Βερολίνου, ώστε να παραδοθεί άνευ όρων η χώρα, 
ή τον «σοσιαλιστή» Φρανσουά Ολάντ, που έχει 
προσδέσει τη δεύτερη οικονομία της Ευρώπης στο 
άρμα της Γερμανίας, τρέφοντας φρούδες ελπίδες ότι 
θα γλιτώσει η Γαλλία από τη λαίλαπα της βερολινέ-
ζικης λιτότητας.
Μπορεί οι απαιτήσεις των δανειστών να εντάσσο-
νται στο πλαίσιο μίας μαξιμαλιστικής διαπραγμα-
τευτικής γραμμής, ώστε να «σπάσουν» και οι ύστα-
τες κόκκινες γραμμές της κυβέρνησης για περαιτέρω 
υποχωρήσεις. 
Μπορεί πάλι, να επιδιώκουν την πτώση της κυβέρ-
νησης Τσίπρα και την επανάληψη ενός σεναρίου 
Παπαδήμου για οικουμενική κυβέρνηση με επι-
κεφαλής κάποιον τεχνοκράτη, ώστε να περάσουν 
«αναίμακτα» οι μεταρρυθμίσεις, επιβεβαιώνοντας 
σε αυτή την περίπτωση τις καταγγελίες της Κου-
μουνδούρου για υπόγειες μεθοδεύσεις για «αριστε-
ρή παρένθεση».
Η επιλογή του Ζαν Κλοντ Γιούνκερ από τους ευρω-
παίους ηγέτες της πενταμερούς, για να ανακοινώ-
σει το πακέτο των επαχθέστερων μέτρων, που έχει 
περάσει ως «φιλέλληνας» από την αντίπερα όχθη, 
ίσως  να ήταν σημειολογική με στόχο να εξαλείψει 
κάθε ελπίδα της ελληνικής πλευράς για έναν «έντι-
μο συμβιβασμό» από τον ίδιο τον «καλό» της δια-
πραγμάτευσης σε ρόλο κομιστή κακών μαντάτων. 
Μπορεί οι Ευρωπαίοι να θέλουν να ξεριζώσουν 
εν τη γενέσει του το σπόρο της εναλλακτικής οδού 

που ευαγγελίζεται εδώ και δύο χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ, 
υπό το φόβο των διαρκώς αυξανόμενων δυνάμεων 
της κεντροαριστεράς εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
που αμφισβητούν την «μοναδική αλήθεια» και την 
αυθεντία της λιτότητας και απειλούν τα κεκτημένα 
των δυνάμεων του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. 
Στην Ισπανία οι Podemos έστειλαν απειλητικό μή-
νυμα με την «κατάληψη» των δύο μεγαλύτερων δή-
μων της χώρας σε μία εκλογική αναμέτρηση που 
θύμισε τις περιφερειακές εκλογές της Ελλάδας, πριν 
την ανάληψη της κυβέρνησης από το ΣΥΡΙΖΑ. Στην 
Πορτογαλία προηγούνται οι σοσιαλιστές με σαφή 
ρητορική κατά της λιτότητας, ενώ στην Ιταλία ο Μα-
τέο Ρέντσι βλέπει έντονη κινητικότητα στα αριστερά 
του κόμματός του. Την ίδια ώρα στη Γαλλία ο Ολάντ 
έρχεται αντιμέτωπος με έντονους επικριτές του μέσα 
από το κόμμα του που χαράσσουν δική τους γραμ-
μή απομακρυσμένη από τη «θέσφατη» λιτότητα. Το 
Εθνικό Κόμμα της Σκοτίας, αποκηρύσσοντας τη 
λιτότητα αποτέλεσε την έκπληξη των βρετανικών 
εκλογών, ενώ το ιρλανδικό Σιν Φέιν κερδίζει καθη-
μερινά έδαφος.
Λάθη μπορεί να έγιναν από την προηγούμενη κυ-
βέρνηση, που κατηγορήθηκε ότι έγνεφε καταφατικά 
σε όλες τις απαιτήσεις των δανειστών με βασικούς 
αποδέκτες των αλλεπάλληλων υφεσιακών μέτρων 
τα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα. Γιατί ακόμα και 
τα συνεχόμενα «ναι» δεν οδήγησαν πουθενά αλλού, 
παρά νέο κύκλο λιτότητας και ύφεσης.
Λάθη έγιναν όμως και από την νυν που επέδειξε 
καθυστερήσεις στη διαπραγμάτευση και ομολόγησε 
και η ίδια λάθη στην αρχή των διαπραγματεύσεων, 
όπως με τη συμφωνία της 20ής Φεβρουαρίου, η 
οποία δεν συνοδεύθηκε από δέσμευση της πλευράς 
των δανειστών για χρηματοδότηση, αφήνοντας πε-
ριθώριο για να συνεχιστεί η δημοσιονομική ασφυ-
ξία.
Όποια και αν είναι ωστόσο η αλήθεια, το περιεχό-
μενο του πακέτου μέτρων και μεταρρυθμίσεων για 
την επομένη της συμφωνίας καθιστά τον στυγνό εκ-
βιασμό αυταπόδεικτο και υπογραμμίζει με τον πλέον 
εκκωφαντικό τρόπο ότι στόχος των «εταίρων» δεν 
είναι μία συμφωνία με οποιαδήποτε κυβέρνηση, 
αλλά μία αποικιοκρατικού τύπου υποδούλωση ενός 
«εταίρου», χωρίς κανένα ενδιαφέρον για την ανά-
πτυξη και την πρόοδο την οποία κραδαίνουν όπου 
σταθούν και όπου βρεθούν οι πιστωτές της χώρας.
Οι δανειστές στην πρότασή τους ζητούν περικοπές 
δαπανών στον ασφαλιστικό τομέα κατά 1% του ΑΕΠ 
και κατάργηση του ΕΚΑΣ μέχρι το τέλος του 2015. 
Ζητούν επιπλέον να παραμείνει η ρήτρα μηδενικού 
ελλείμματος και τυχόν μη εφαρμογή της να αντικα-
τασταθεί με ισοδύναμα. Παράλληλα, η πρόταση των 
δανειστών προβλέπει πως η χώρα μας θα πρέπει να 
μειώσει τη συνταξιοδοτική δαπάνη από τον Ιούλιο, 
με στόχο να εξοικονομήσει 450 έως 900 εκατομ-
μύρια ευρώ φέτος (0,25% έως 0,5% του ΑΕΠ) και 
περίπου 1,8 δισ. (1% του ΑΕΠ) το 2016.
Οι τεράστιες μειώσεις που ζητούν οι δανειστές στις 
συντάξεις, οι οποίες με τη ρήτρα μηδενικού ελλείμ-
ματος αναμένεται να διαμορφωθούν κοντά στα 300 
ευρώ καθιστούν πρακτικά αδύνατη την επιβίωση 
των συνταξιούχων και θα μπορούσε να εφαρμοστεί 
μόνο στην περίπτωση που υπήρχε παράλληλα εκ 

βάθρων αναπροσαρμογή των τιμών όλων των προ-
ϊόντων και υπηρεσιών στα νέα οικονομικά δεδομέ-
να.
Οι δανειστές ζητούν την υπαγωγή των τιμολογίων 
της ΔΕΗ στον ανώτατο συντελεστή ΦΠΑ, τον οποί-
ον καθορίζουν στο 23%, αφήνοντας στον «χαμηλό» 
του 11% μόνο φάρμακα και τρόφιμα. Με αυτή την 
απαίτηση ουσιαστικά αυτοδιαψεύδονται οι ευρω-
παϊκές «κορώνες» για να πληρώσουν όσοι έχουν 
μείνει στο απυρόβλητο πέντε χρόνια, καθώς τη λυ-
πητερή θα κληθούν να πληρώσουν για μία ακόμη 
φορά άπαντες και περισσότερο από όλους τα συνή-
θη υποζύγια.
Τα νοικοκυριά θα δουν τα τιμολόγια της ΔΕΗ να 
εκτοξεύονται, ενώ οι καταναλωτές θα βρεθούν εκ 
των πραγμάτων προ ανατιμήσεων σε όλα τα προϊό-
ντα και οι υπηρεσίες που θα κληθούν να ενσωματώ-
σουν τις αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα. Σύμφωνα 
με τις πρώτες εκτιμήσεις οι αυξήσεις στην τελική 
τιμή αναμένεται να ξεπεράσουν το 10%.
Την ίδια ώρα η όποια βιομηχανία και βιοτεχνία έχει 
απομείνει στη χώρα μετά από πέντε χρόνια ύφεσης 
και οικονομικής κρίσης, θα βρεθεί αντιμέτωπη με 
το λουκέτο, καθώς οι αυξήσεις στα τιμολόγια του 
ηλεκτρικού ρεύματος θα αποτελέσουν «χαριστική 
βολή» στη λειτουργία τους. 
Οι δανειστές ζητούν επιπλέον την αύξηση του ΦΠΑ 
των ξενοδοχείων από το 6,5% στο 11%.
Το μέτρο αυτό θα βυθίσει ακόμα περισσότερο στο 
σπιράλ της ύφεσης την οικονομία, καθώς βάλλεται 
για μία ακόμη φορά η μοναδική βιομηχανία που 
έχει τις προοπτικές και τα εχέγγυα να αποτελέσει 
την ατμομηχανή ανάκαμψης της ελληνικής οικονο-
μίας. Το μέτρο εφόσον εφαρμοστεί, θα αποτελέσει 
από κοινού με την συνολική ακρίβεια αποτρεπτικό 
παράγοντα για τα εκατομμύρια τουριστών να επι-
σκεφθούν τη χώρα.
Η αστάθεια και οι εξελίξεις στη βόρεια Αφρική και 
τις χώρες του Μαγκρέμπ, μαζί με την ελληνική ακρί-
βεια θα αφήσουν μοναδικό «παίχτη» στον προσοδο-
φόρο χώρο του τουρισμού την Τουρκία, η οποία θα 
«παίζει» εκτός συναγωνισμού με ΦΠΑ στην εστίαση 
και τη διαμονή σταθερά στο 8%. Με λίγα λόγια οι 
«εταίροι» με τις αιτιάσεις τους εξασφαλίζουν ότι η 
ελληνική οικονομία δεν θα καταφέρει να σηκώσει 
επ’ ουδενί κεφάλι, λειτουργώντας - εκούσια ή ακού-
σια - προς όφελος μίας χώρας εκτός ευρωπαϊκής 
και νομισματικής ένωσης.
Η έλλειψη οιασδήποτε αναφοράς σε αναδιάρθρω-
ση του χρέους, το οποίο άπαντες παραδέχονται ότι 
δεν είναι βιώσιμο, αποδεικνύει ότι οι «εταίροι» δεν 
ενδιαφέρονται για εξυγίανση της ελληνικής οικο-
νομίας, καθώς ακόμα και στο σενάριο της πλήρους 
εφαρμογής των εξωπραγματικών μέτρων, όλα τα 
χρήματα και οι επίπονες περικοπές του λαού θα δι-
οχετεύονται για μία ακόμη φορά σε ένα βαρέλι δί-
χως πάτο.
Το χρέος θα συνεχίσει να σκαρφαλώνει σε δυσθε-
ώρητα επίπεδα την ώρα που το ελληνικό ΑΕΠ θα 
συρρικνωθεί έτι περαιτέρω (έχει ήδη μειωθεί κατά 
25%) και η εξυπηρέτησή του θα συνεχίσει να απο-
τελεί όνειρο θερινής νυκτός, κάτι το οποίο δεν γί-
νεται να μην γνωρίζουν οι «επαΐοντες» των Βρυξελ-
λών, του Βερολίνου και του Παρισιού.


