
Ο Ματωµένος Γάµος της Ευρωζώνης 

Καλά εµείς. Έστω ότι είµαστε φοροφυγάδες, διεφθαρµένοι, τεµπέληδες, ελλειµµατικοί από την 
κούνια, ελληνάρες που απαιτούµε να ζούµε από τον ιδρώτα των λαών που παράγουν. Οι Ισπανοί 
όµως; Εκείνοι τι φταίνε;  

• Η Ισπανία δεν είχε πλεονασµατικό προϋπολογισµό λίγο πριν ξεσπάσει η Κρίση;  
• Η Ισπανία δεν είχε χρέος κατά πολύ χαµηλότερο της Γερµανίας λίγο πριν ξεσπάσει η 

Κρίση;  
• Η Ισπανία δεν ήταν εκείνη που πέτυχε να κάνει τους µόνους πλεονασµατικούς 

Ολυµπιακούς Αγώνες της Ιστορίας, αφήνοντας πίσω τους µια Μπαρτσελόνα χάρµα 
ειδέσθαι;  

• Η Ισπανία δεν ήταν εκείνη που, µε παράδειγµα την Ζάρα, απέδειξε ότι η Ευρώπη µπορεί 
να παράγει προϊόντα υφαντουργίας χωρίς να χρειάζεται να µεταφέρει τις θέσεις εργασίας 
στην Άπω Ανατολή;  

• Η Ισπανία δεν προσέφερε στην Volkswagen τα πιο επικερδή εργοστάσιά της στην 
Ευρώπη (εκείνα της Seat);  

Κι όµως, η χώρα αυτή βρίσκεται σήµερα στην ίδια µαύρη τρύπα µε εµάς. Πως είναι κάτι τέτοιο 
δυνατόν, αν η Κρίση οφείλεται σε κακοδαιµονίες που, δίχως αµφιβολία, χαρακτηρίζουν την 
Ελλάδα αλλά σε καµία των περιπτώσεων την Ισπανία; 

Για µια στιγµή ας ξεχάσουµε τα δικά µας και ας αναλογιστούµε το δράµα που εκτυλίσσεται στην 
Ισπανία (όχι µόνο από αλληλλεγγύη προς τον συµπαθή λαό της δυτικής Μεσογείου αλλά γιατί 
έτσι θα καταλάβουµε καλύτερα τι µας συµβαίνει κι εµάς τώρα, αυτή την στιγµή): Από πέρσι το 
καλοκαίρι, οι ζηµίες των ανόητων ισπανικών ιδιωτικών τραπεζών (που προκλήθηκαν από τζόγο 
στην αγορά ακινήτων) έχουν µεταφερθεί στους ώµους του ισπανικού δηµοσίου, µε αποτέλεσµα 
την ουσιαστική εκπαραθύρωση του τελευταίου από τις «αγορές». Για να µην αναγκαστεί η ΕΕ να 
παραδεχθεί ότι η Ισπανία είναι η τέταρτη χώρα που «καταπέφτει», αποφασίστηκε η εξής 
παρανοϊκή «λύση»: 

1. Η ΕΚΤ θα δέχεται ό,τι παλιόχαρτο της φέρνουν οι ισπανικές τράπεζες ως «εχέγγυο» και 
έτσι θα τις δανείσει πάνω από 300 δις µε επιτόκιο 1% 

2. Επειδή αυτά τα χρήµατα αποτελούν δανεικά, και µε τα δανεικά δεν αποφεύγεται µια 
πτώχευση (παρά µόνο αναβάλλεται), το Ισπανικό κράτος θα δανειστεί κι άλλα χρήµατα 
(από το EFSF) µε επιτόκιο περί το 4% για να τα χαρίσει στις τράπεζες (στο πλαίσιο της 
επανακεφαλαιοποίησης) – χωρίς βέβαια να λάβει κοινές µετοχές (κάτι που αποτελεί 
κατάφορη παραβίαση των κανόνων του... καπιταλισµού).  

3. Λόγω όµως του 2. το ισπανικό κράτος σπρώχνεται βαθύτερα στην πτώχευση. Για να µην 
βουλιάξει άµεσα, σκέφτηκαν το εξής σοφό: Οι τράπεζες, την ίδια ώρα που θα παίρνουν 
δανεικά (κι αγύριστα) από το ισπανικό κράτος, θα του δανείζουν µε επιτόκια 6% µέρος 
των δανεικών που παίρνουν από την ΕΚΤ µε επιτόκιο 1% 

Κατανοείτε τι σηµαίνουν τα παραπάνω; Οι πτωχευµένες τράπεζες πρώτα µετέφεραν τις ζηµίες 
τους στο ισπανικό κράτος, οδηγώντας το στην πτώχευση, κατόπιν εξασφάλισαν τόνους δανείων 
από την ΕΚΤ (µε επιτόκιο 1%), µετά δάνεισαν ένα µέρος αυτών των χρηµάτων στο... ισπανικό 
δηµόσιο (µε επιτόκιο 6%) και, παράλληλα, δανείζονται από το ισπανικό δηµόσιο κι άλλα 
χρήµατα τα οποία ο ισπανός φορολογούµενος δανείζεται από το EFSF. Και σαν να µην έφταναν 
όλα αυτά, ο απαράβατος όρος για να επιτραπεί στην Ισπανία αυτή η «λύση» είναι η επιβολή 
λιτότητας που θα συρρικνώσει κι άλλο το εθνικό εισόδηµα από το οποίο το κράτος θα πρέπει να 
αντλήσει τους φόρους που απαιτούνται για την αποπληρωµή όλων αυτών των δανείων που έχει 
φορτωθεί ο ισπανικός λαός εκ µέρους των τραπεζιτών.  



Όταν, λοιπόν, ευρωπαίοι συνάδελφοι, δηµοσιογράφοι και πολιτικοί δακτυλοδείχνουν την Ελλάδα 
επειδή τόλµησε να πει όχι στο ευρωπαϊκό “σχέδιο” καταπολέµισης της Κρίσης, τους απαντώ 
χωρίς περιστροφές: Θα παραδεχθώ ό,τι θέλετε αλλά µόνο όταν µου εξηγήσετε, στην βάση του 
Ορθού Λόγου, τι στο διάβολο κάνετε στην Ισπανία. 

	  


