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Τα στοιχεία για την Ελλάδα που δεν γνωρίζαµε 
µέσα από τα µάτια ενός Ελβετού ανταποκριτή
O 

βρεγµένος τη βροχή δεν τη 
φοβάται». Με αυτό το ελλη-
νικό ρητό ξεκινάει το άρθρο 
της ελβετικής έγκυρης εφη-

µερίδας Tages Anzeiger, από τον 
ανταποκριτή της στην Ελλάδα, Peter 
Seibt, ο οποίος είναι βραβευµένος 
καλλιτέχνης και ζει και εργάζεται 
στην Πάρο από το 1992. Το δηµοσί-
ευµα, που φιλοδοξεί να παρουσιάσει 
στους αναγνώστες της εφηµερίδας 
ουσιαστικά στοιχεία για την κατανό-
ηση της παρούσας κατάστασης της 
χώρας, ξεκαθαρίζει πως η Ελλάδα 
αποτελεί σαφέστατα µια χώρα ευρι-
σκόµενη σε κρίση, κάτι στο οποίο η 
χώρα έχει εµπειρία. Ωστόσο, η δια-
φορά είναι πως αυτή την φορά η κρί-
ση αποτυπώθηκε τόσο έντονα στην 
Ελλάδα, που οι άνθρωποι της χώρας 
έκαναν κάτι διαφορετικό, σε σχέση 
µε µέχρι πρότινος. Απαλλάχτηκαν, 
αναφέρει το δηµοσίευµα, από τους 
εγχώριους προύχοντες που επί 50 
χρόνια κυβερνούσαν τη χώρα. Και 
εξέλεξαν µια νέα κυβέρνηση, µε ελ-
πίδα, κόντρα στην προηγούµενη 
εµπειρία. Ο Ελβετός ανταποκριτής, 
στην συγκρότηση των στοιχείων του, 
συνδυάζει τόσο στατιστικά στοιχεία 
και πρωτογενές υλικό, όσο και προ-
σωπικές εντυπώσεις και εµπειρίες, 
από την ζωή του στην Ελλάδα.
1. Ο Σάµυ Κάµις, ρεπόρτερ της γερ-
µανικής «Süddeutsche Zeitung» ανα-
φέρει: «Την κρίση µπορεί να την 
αντικρίσει κανείς σε κάθε γωνία: 
κλεισµένα καταστήµατα µε σπασµέ-
να παράθυρα, άστεγοι και ουσιοµα-
νείς. Αυτή η εικόνα κάνει δύσκολο 
να αναδειχθούν οι θετικές πλευρές 
της πόλης, όπως η ατµόσφαιρα αι-
σιοδοξίας και αλληλεγγύης. Έχουµε 
προσπαθήσει να αναδείξουµε και τα 
δύο αυτά στοιχεία, γιατί η αλληλοϋ-
ποστήριξη µεταξύ των ανθρώπων εί-
ναι σηµαντική, παρά τις συνθήκες».
2. Την ίδια ηµέρα, η γερµανική εφη-
µερίδα Bild δηµοσίευσε ένα σχόλιο 
του αρχισυντάκτη της, στα ελληνικά. 
Το κείµενο εύχεται στην Ελλάδα ένα 
καλύτερο µέλλον, χωρίς ευρώ όµως. 
Η εφαρµογή µιας εχθρικής καµπά-
νιας εναντίον της Ελλάδας µετράει 
ήδη αρκετές βδοµάδες. Η Άννα, η 
οποία εργάζεται ως εφηµεριδοπώλης 
το καλοκαίρι, ρωτάει τον Γιώργο, τον 
άνδρα της: «πρέπει να συνεχίσω να 
πουλάω αυτή τη φυλλάδα;». Ο άν-
δρας της αποκρίνεται πως «πρέπει, 
αφού όλοι οι Γερµανοί αυτή διαβά-
ζουν» και η γυναίκα δυσανασχετεί.
3. Η Λεωνή που καλείται να απο-
πληρώσει ένα µικρό χρέος λέει: «Για 
τη µητέρα µου! ∆εν µπορώ! Ίσα που 
έχουµε να φάµε! Και τώρα µας έρ-
χεται και άλλο παιδί, εδώ ακριβώς, 
να» και ακουµπάει την φουσκωµένη 
κοιλιά της.

4. Στο ∆ίστοµο, οι SS είχαν σκοτώσει 
όλους τους κατοίκους του χωριού. Ο 
Πάνος Καµµένος, που συµµετάσχει 
στην κυβέρνηση συνεργασίας, είναι 
ένας δεξιός µε έµφυτο ταλέντο στον 
λαϊκισµό. Απείλησε την Γερµανία µε 
ελληνικές αντιδράσεις, αν η Γερµα-
νία εκτοπίσει την Ελλάδα από την 
ευρωζώνη. Ταυτόχρονα, η ελληνι-
κή κυβέρνηση, για την οποία δεν 
υπάρχουν ενδείξεις διαφθοράς µέ-
χρι στιγµής, θυµάται πως ο Γερµανός 
υπουργός Οικονοµικών έχει εµπλα-
κεί σε σκάνδαλο χρηµατοδότησης 
Κοµµάτων.
5. Τα επεισόδια κατά την ηµέρα 
εγκαινίων της έδρας της Ευρωπαϊ-
κής Κεντρικής Τράπεζας στη Φραν-
κφούρτη έχει ενθουσιάσει τον Θα-
νάση. «Ποίος άφησε τις τράπεζες να 
κάνουν ό,τι θέλουν; Οι πολιτικοί. 
Ποιοι πολιτικοί; Όλοι. Όλοι στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση».
6. Όλοι οι πολίτες καλούνται να απο-
πληρώσουν τα χρέη τους προς το 
κράτος, για αυτό είναι απαραίτητοι 
οι έλεγχοι. Το κράτος, ωστόσο, δεν 
διαθέτει επαρκή ελεγκτικά µέτρα. Η 
λύση: κάµερες στα καταστήµατα, που 
θα ελέγχουν αν τηρούνται οι διατά-
ξεις και θα συγκεντρώνουν σχετικό 
υλικό για την κυβέρνηση.
7. Σύµφωνα µε την Τράπεζα της Ελ-
λάδας, το 2014 έφτασαν στη χώρα 
2.5 εκατοµµύρια Γερµανοί τουρίστες, 
ένα σύνολο 8.5% υψηλότερο από το 
περασµένο έτος. Ο Γιώργος, που το 
ξενοδοχείο του δεν ήταν πλήρες από 
κρατήσεις ούτε κατά την υψηλή σε-
ζόν δηλώνει «έτσι κι αλλιώς δεν θα 
µπορούσαν να το πληρώσουν», ενώ 
ο Σταύρος στη γεµάτη από κόσµο κα-
φετέρια «Ήταν πολλοί, πολλοί περισ-
σότεροι».
8. «Η Ελλάδα δεν πρέπει µόνο να 
εξοικονοµήσει χρήµατα, αλλά και να 
µειώσει το χρέος της, απολύτως άµε-
σα. Αυτό είναι ένα παράλογο οικο-
νοµικά και αποτρέπει την χώρα απ’ 
το να µπορέσει να χαλαρώσει», δια-
βάζει ο Βαγγέλης απ’ τα γερµανικά, 
από την «Zeit online» και µεταφράζει 
στους υπόλοιπους στο καφενείο.
9. Την ίδια ηµέρα έγινε γνωστή και η 
ηµεροµηνία της δίκης των στελεχών 
της Χρυσής Αυγής. Θα λάβει χώρα 
στις 20 Απρίλη, ηµεροµηνία γέννη-
σης του Χίτλερ. Οι 69 κατηγορού-
µενοι, µεταξύ των οποίων βρίσκεται 
και ο αρχηγός του Κόµµατος, αντιµε-
τωπίζουν µεταξύ άλλων κατηγορίες 
για δολοφονίες, επιθέσεις και εκβι-
ασµούς, καθώς και για συµµετοχή 
σε εγκληµατική οργάνωση. Η Χρυσή 
Αυγή είναι αυτή τη στιγµή το τρίτο 
Κόµµα στη Βουλή, αποτελούµενη 
από αποφασισµένους Νεοναζιστές µε 
σβάστιγκες και φυλετικές απόψεις, 
και κακοποιούς. Το ποσοστό δηµο-

φιλίας τους στις τάξεις της αστυνοµί-
ας είναι ιδιαίτερα υψηλό.
10. Οι τελευταίες εκτιµήσεις για τους 
Έλληνες που ζουν υπό καθεστώς 
φτώχειας: περισσότεροι από 4 εκα-
τοµµύρια. Ο συνολικός πληθυσµός 
της χώρας:11 εκατοµµύρια.
11.  Ένα µικρό κατάστηµα σχεδόν 
για τα πάντα. Ο Σταύρος, 74 ετών, ζει 
από αυτό, σχεδόν 40 χρόνια. Τώρα 
απ’ αυτό συντηρείται και ο Παναγιώ-
της, δεύτερος ξάδερφος του, από την 
Αθήνα, που µένει στο σπίτι του: «∆εν 
µπορούσα να τον αφήσω άλλο. Έψα-
χνε κάθε µέρα για φαγητό στα σκου-
πίδια. Κανείς άνθρωπος δεν πρέπει 
να ζει σαν ποντικός».
12. Η εφηµερίδα «Griechenland-
Zeitung» δηµοσιεύει διαλεκτικά τα 
τυπικά πρωτοσέλιδα γερµανικών και 
ελληνικών εφηµερίδων. Ένα γερ-
µανικό φύλλο εξοργίζεται µε τους 
άπληστους Γερµανούς, που τους κα-
λούν να πουλήσουν τα δάση τους, 
προκειµένου να αποπληρώσουν τα 
χρέη τους- ένας γερµανικός τίτλος, 
απ’ την άλλη, ανησυχεί για τα άδεια 
κρατικά ταµεία και τα δισεκατοµµύ-
ρια, που έχουν διοχετευθεί σε άλλες 
χώρες. Λίγοι βρίσκουν την κατάστα-
ση αστεία.
13. Μετά από δέκα χρόνια προε-
τοιµασίας, µόλις τώρα ξεκινάει η 
διαδικασία κατά του µαύρου χρήµα-
τος, που η Siemens φέρεται να έχει 
καταβάλλει σε Έλληνες αξιωµατού-
χους: πρόκειται για 64 άτοµα, µεταξύ 
των οποίων 13 πρώην στελέχη της 
Siemens, που κατηγορούνται για µί-
ζες ύψους περίπου 70 εκατοµµυρίων 
ευρώ, που έχουν δοθεί ή ξεπλυθεί.
14. Ο Κωνσταντίνος, αφού έχει πα-
ρακολουθήσει µε τη Γερµανίδα σύζυ-
γο του της ειδήσεις ενός γερµανικού 
καναλιού: «Αυτός ο Σόιµπλε µιλάει 
για µας, σαν να ήµασταν νέγροι σε 
κάποια γερµανική αποικία».
15. Ο συγγραφέας αστυνοµικών µυ-
θιστορηµάτων, Πέτρος Μάρκαρης 
σηµειώνει: «Όταν συνοµιλώ µε αστυ-
νοµικούς, µου λένε: Είµαστε 50.000 
στο Σώµα, είναι λογικό πως µεταξύ 
µας θα βρίσκονται και συµπαθούντες 
των Ναζιστών. Ναι, απαντάω εγώ 
τότε, αλλά στην περίπτωση µας πρό-
κειται περίπου για τα δύο τρίτα». Και 
συνεχίζει: «Τι θα συµβεί, εάν ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ αποτύχει; Τότε, φοβάµαι πως η 
Χρυσή Αυγή θα βρεθεί στην εξουσία. 
Και τότε θα µετανιώσουν όλοι οι Ευ-
ρωπαίοι. Τότε θα δουν τι έχουν δη-
µιουργήσει».
16. Πρόσφατα στοιχεία της 12ης 
Μαρτίου: Περισσότερα από 600.000 
παιδιά στην Ελλάδα πεινούν καθη-
µερινά.
17. Περισσότεροι από το 40% έχουν 
αποκλειστεί από την ιατρική ασφάλι-
ση, επειδή δεν µπορούσαν να πλη-

ρώσουν το (σχετικά µικρό) ασφάλι-
στρο.
18. Ο Στράτος και η Άννα, που πρό-
σφατα ολοκλήρωσαν το διδακτορικό 
τους εγκαταλείπουν τη χώρα, γεµάτη 
ελπίδα να βρουν αλλού δουλειά, ει-
σόδηµα και ασφάλεια. Είναι λυπη-
µένοι που εγκαταλείπουν τη χώρα, 
την οικογένεια και τους φίλους τους. 
Το 2013 µετανάστευσαν περίπου 
150.000 Έλληνες, το 2014 θα πρέ-
πει να είναι ακόµη περισσότεροι. Οι 
µισοί από τους ανέργους βρίσκονται 
σε δίληµµα ή αναµονή για φυγή στο 
εξωτερικό. Πολλοί περιµένουν στον 
δρόµο. Εκεί ζουν. Εκεί παγώνουν. 
Εκεί τρώνε. Εκεί πάνε για τις ανάγκες 
τους. Και εκεί ελπίζουν.
19. Ο αρχιεπίσκοπος Καλαβρύτων 
Αµβρόσιος εξηγεί την συµπεριφορά 
της Άνγκελα Μέρκελ. Μεγάλωσε σε 
ένα σκληρό κοµµουνιστικό καθε-
στώς. Έτσι, είχε µέσα της φόβο για 
µεγάλο διάστηµα. Έζησε σε συνθήκες 
φτώχειας και στέρησης. Και αυτό την 
έχει κάνει να αντιµετωπίζει την αλ-
ληλεγγύη των ανθρώπων µε µίσος. 
Για αυτό και η αυστηρότητα της.
20. Ο Γιάννης Κουτσοµίτης, ειδικός 
στα οικονοµικά, γράφει: «Η κυβέρ-
νηση µας έχει πέσει σε παγίδα. Ο 
Τσίπρας και ο Βαρουφάκης έχουν 
αποτύχει. Με τις προεκλογικές τους 
καµπάνιες δηµιούργησαν πολύ υψη-
λές προσδοκίες στους ψηφοφόρους, 
οι οποίες πιθανότατα θα εκπυρσο-
κροτήσουν σε εµάς.»
21. Ο αντιπρόεδρος της Ευρωβου-
λής, ∆ηµήτρης Παπαδηµούλης, δη-
λώνει: «Το κοινό µας µέλλον στην 
Ευρώπη δεν είναι στη λιτότητα, αλλά 
ένα µέλλον της δηµοκρατίας, της αλ-
ληλεγγύης και της συνεργασίας».
22. Από τις 15 Μαρτίου έχει διαρ-
ρεύσει σε ένα ελληνικό blog η νέα 
ατζέντα για την Ευρώπη, του υπουρ-
γού Οικονοµικών Γιάνη Βαρουφάκη, 
ο οποίος τις ηµέρες εκείνες παραβρέ-
θηκε σε συνέδριο στη λίµνη Κόµο 
της Ιταλίας. «Η Ευρώπη βρίσκεται 
δυστυχώς µπροστά σε ένα λανθασµέ-
νο δίληµµα». Ενθουσιώδη σχόλια 
στους παρευρισκόµενους. Κάποιος 
όµως παραµένει δύσπιστος: «Ένα 
γεράκι προσπαθεί, να νουθετήσει τα 
κοτόπουλα».
23. Ο Τοµ, πολύγλωσσος Αµερικα-
νός, γεννηµένος στην Αθήνα, ανα-
ρωτιέται τι είδους εφηµερίδα είναι η 
«Frankfurter Allgemeine”. Συντηρη-
τική. «Συντηρητική; Αλλά δεν έχουν 
τρόπους. Έχουν γράψει πως η νέα 
ελληνική κυβέρνηση αποτελείται 
από πολιτικούς απατεώνες». Ο Μάρ-
κος, από το Αµβούργο, γεννηµένος 
στην Αθήνα, συµβουλεύει την ανά-
γνωση της «Bild». Γιατί; «Γιατί πρέπει 
να γνωρίζεις, πως δηλητηριάζουν 
τον κόσµο».


