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Een Griekse tragedie Athene 
In Athene, de moeder van alle stadstaten, is de armoede in het straatbeeld goed 
zichtbaar. Bijna dagelijks wordt er gedemonstreerd tegen bezuinigingen op lonen en 
overheidsuitgaven. Wat betekent dat voor een Europese metropool als Athene? Hoe 
heeft het in een EU-lidstaat zover kunnen komen? Om die vragen te beantwoorden 
volgen we in deze bijdrage het stramien van een klassieke Griekse tragedie.

Proloog  
Atheense stadsarmoede 
in woord en beeld
Betrouwbare data over stedelijke armoede in Athene zijn niet 
makkelijk te vinden. Vaak zijn er enkel geaggregeerde data op 
nationaal niveau. Gelukkig heeft de prefectuur van Attica recent 
een onderzoek laten uitvoeren naar de arbeids- en leefomstan-
digheden in de hoofdstedelijke regio, waar we het een en ander 
uit kunnen putten2, aangevuld met data uit andere bronnen.

WE RKLOOSHE ID  Terwijl de Griekse economie sinds 2008 
met 25% is gekrompen, is de werkloosheid omgekeerd evenre-
dig gestegen tot circa 25% van de werkende bevolking. Dankzij 
de globale economische groei is dat percentage nu weliswaar 
teruggezakt tot 21%, maar het blijft verreweg het hoogste werk-
loosheidspercentage binnen de EU3. De jeugdwerkloosheid (bij 
jongeren onder de vijfentwintig) bedraagt in Griekenland maar 
liefst 43,7%. Werkloosheidsuitkeringen (maximaal 360 euro) 
worden niet langer dan een jaar verstrekt. Slechts één op de tien 
werklozen geeft aan een uitkering te krijgen. 

INKOMEN De lonen liggen laag: het gemiddelde salaris bedraagt 
amper 800 euro per maand. Bijna een derde van de loontrekkende 

1 Frank D’hondt is ruimtelijk planner. Hij woont in de Atheense 
metropool en is managing director van het Territorial Capital Institute, 
een NGO die ijvert voor meer territoriale cohesie en solidariteit. 

2 Zie ook ‘Helft van de gezinnen in Attica kan zijn 
rekeningen niet betalen’ op http://btersago.com

3 Zie o.a. http://greece.greekreporter.com/2018/03/01/
greek-unemployment-remains-highest-in-eurozone/

Grieken werkt deeltijds en verdient gemiddeld 327 euro - minder 
dan de laagste werkloosheidsuitkering. Universitair geschoolden 
nemen een baantje als koerier en riskeren hun leven op een 
wankele motorfiets voor 250 euro per maand. 

PENSIOENEN  Door de crisis zijn heel wat pensioengerech-
tigden uit de boot gevallen of krijgen ze na een leven van hard 
werken (binnen de EU werken Grieken gemiddeld het hoogste 
aantal uren per dag) een zo karig pensioen dat ze er nauwelijks 
mee kunnen overleven. 

ARMOE DE  Wie zonder werk valt, dreigt al heel snel onder 
de relatieve armoedegrens te zakken (bepaald op 60% van het 
mediaan inkomen): 23% van de Griekse bevolking verkeert in 
die penibele situatie. Zowat 15% onder hen is zelfs ‘extreem arm’ 
(beschikbaar inkomen van minder dan 200 euro per maand). Ex-
treme armoede komt het meest uitgesproken voor in het centrum 
van de Atheense metropool (om en bij de 3,6 miljoen inwoners), 
maar ook in rijkere randgemeenten zie je meer en meer mensen 
in vuilniscontainers zoeken naar iets bruikbaars of eetbaars.

WONEN  Voor een doorsneegezin is de aankoop van een huis 
geen optie, en ook op de huurmarkt kan het moeilijk terecht. 
Sociale huisvesting is zo goed als onbestaande. Daardoor wordt 
het traditionele fenomeen van twee of zelfs drie generaties onder 
één dak bestendigd en versterkt. Meer en meer eigenaars zien 
zich verplicht hun woning te verkopen om de hypotheek- en 
andere schulden te vereffenen. Ten gevolge daarvan keren nogal 
wat Atheners terug naar een (vaak bouwvallig) stulpje ver buiten 
de metropool - een uniek geval van de-urbanisatie. 

EXTREME ARMOEDE 
KOMT HET MEEST 
UITGESPROKEN 
VOOR IN HET 
CENTRUM VAN 
DE ATHEENSE 
METROPOOL.
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Episode 1 
Het Europese charmeoffensief 
Toen Athene in 1832 werd uitgeroepen tot hoofdstad van het mo-
derne Griekenland, was het niet veel meer dan een slaperig dorp 
met vierhonderd huizen aan de voet van de vervallen Acropolis. 
Met de hulp van de Europese grootmogendheden werd de Griekse 
hoofdstad snel uitgebouwd als romantisch simulacrum van de 
antieke stadsstaat, maar dan zonder de kenmerkende stadsauto-
nomie van destijds. Opeenvolgende regionale en internationale 
conflicten hebben een verdere europeanisering van Athene zeker 
niet in de hand gewerkt. Na het einde van de Tweede Wereldoorlog 
werd Griekenland het eerste slachtoffer van de Koude Oorlog. 
De gruwelijke Griekse burgeroorlog (1945-1949) die daaruit 
voortvloeide mondde uit in een tweepartijenstelsel dat nooit echt 
goed gefunctioneerd heeft. Dat Griekenland desalniettemin in 
de Europese Unie en later zelfs in de Eurozone werd ingelijfd, 
had deels te maken met hellenistisch-romantische overwegingen, 
maar toch vooral met de vrees dat het land alsnog ten prooi zou 
kunnen vallen aan het Oosten. Exportlanden als Duitsland en 
Nederland hadden bovendien nieuwe afzetmarkten nodig en de 
mediterrane regio was toen de meest logische optie. Dat leidde 
in Griekenland tot een geleidelijke erosie van de binnenlandse 
industriële productie. Alleen de groei van het toerisme en de 
solide wereldpositie van Griekse rederijen konden de schijn van 
een solvabele staat nog enigszins ophouden. De Grote Sprong 
Voorwaarts inzake infrastructuur die Athene moest maken toen 
de stad in 2004 de Olympische Spelen mocht organiseren, werd 
gefinancierd met spotgoedkope leningen. Door de integratie in 
de Eurozone werden niet enkel de staat maar ook alle burgers 
verleid tot kopen op krediet, mede mogelijk gemaakt door het 
opbod van de dominante politieke bastions om zoveel mogelijk 
mee te graaien zolang het feest duurt6. 

6 Zie voor meer o. a. Yannis Varofakis publications ‘The Global 
Minotaur’ (2011) ‘And the Weak Suffer What They Must?’ (2016)

Episode 2 
Het Europese chargeoffensief 
In 2008 kwam er een abrupt einde aan de Griekse droom. De 
Wall Street-bubbel was uit elkaar gespat en de Amerikaanse 
leenheren eisten ‘hun’ geld terug van Europese leenstaten en 
-banken. Enkel de Europese kernlanden konden dat enigszins 
behappen, maar zeker niet de kleinere en meer perifere lan-
den, van Ierland tot Griekenland – allemaal structurele deficit-
landen. Van die landen zat Griekenland duidelijk in de slechtste 
papieren omwille van een diepgewortelde corruptiecultuur op 
alle treden van de maatschappelijke ladder, mede gevoed door 
Duitse of andere buitenlandse donoren zoals Siemens7. Deze 
corruptiecultuur gaf de Europese leiders en burgers een alibi om 
de ogen te sluiten voor het structurele onvermogen van Europa 
om een Europees herverdelingsmechanisme op te zetten (met 
financiële cohesie zoals in de VS) en Griekenland niet alleen 
bestuurlijk en financieel maar ook daadwerkelijk in Europa te 
integreren. De Europese steunpakketten dienden vooral om de 
Duitse en Franse banken te redden die in Griekenland hadden 
geïnvesteerd, en de Griekse bevolking moest ervoor opdraaien. 
De gevolgen zijn rampzalig, zoveel is nu wel duidelijk. Behalve 
de geredde banken en financiële instellingen is er feitelijk maar 
één winnaar: politiek extremisme. De combinatie van dubbele 
migratie, extreem hoge werkloosheid en krimpende beschikbare 
inkomens is uiterst explosief. Een tien jaar durende recessie zou 
in andere Europese steden allicht tot een massale opstand hebben 
geleid, met ingrijpende wijzigingen in het bestuurlijke apparaat. 
Waarom dan niet in Griekenland? 

7 Zie http://www.spiegel.de/international/spiegel/a-swamp-of-bribes-
siemens-forced-to-battle-internal-corruption-a-451105.html

LEVENSKWALITEIT  Volgens Eurostat kan meer dan 65% van 
de 20% relatieve armen basisvoorzieningen zoals elektriciteit, 
verwarming, water en communicatie niet meer betalen. Ruim 
de heft van de bevraagden zegt niet de mogelijkheid te hebben 
om een onvoorziene uitgave tot 500 euro te doen. 

MIGR ATIE  Sinds 2008 zijn zowat 600.000 overwegend jonge 
gediplomeerde Grieken naar het buitenland getrokken. De kans 
dat zij ooit terugkomen is klein, het risico op een substantiële en 
permanente ‘braindrain’ daarentegen erg groot. Tegelijk was er de 
recente immigratiegolf van voornamelijk Syrische vluchtelingen. 
Er zijn nu ongeveer 60.000 vluchtelingen in Griekenland die 
soms jarenlang moeten wachten om erkend te worden en zich 
te kunnen hervestigen binnen de EU. 

TERRITORIALE POSITIE  Griekenland ligt geïsoleerd van de 
rest van EU en heeft bovendien een erg complexe territoriale 
configuratie met een 4000 kilometer lange, rafelige kustlijn en 
honderden eilanden. De centrale positie die Athene inneemt in 
de oostelijke mediterrane regio maakt van de stad hoogstens een 
potentiële hub op een zijtak van de nieuwe Chinese zijderoute, 
en het Europees cohesie- en regionaal beleid heeft Griekenland 
niet bepaald uit zijn territoriaal isolement gehaald. Ruimtelijke 
analisten zoals Cliff Hague beweren zelfs dat het gebrekkig Eu-
ropees territoriaal cohesiebeleid mee aan de basis ligt van de 
financiële en economische crisis in Europa4. 

Maar niet getreurd, het ratingbureau Moody’s heeft de Griekse 
economie zopas opgewaardeerd tot niveau B3. Het land zal dit 
jaar wellicht niet langer aan het geldinfuus moeten hangen en dus 
weer op de financiële markten kunnen lenen. Dat mag allemaal 

4 Zie http://cliffhague.com/index.php?option=com_
k2&view=item&id=247:how-eu-cohesion-policy-was-captured&Itemid=161

positief klinken, maar de gemiddelde Griek zal er bitter weinig 
van merken. Daarvoor is de depressie veel te diep.

De beelden van hongerige en sjofel geklede Atheners die op 
straat slapen en in de rij staan voor een gratis maaltijd liegen 
niet. Er waren altijd al bedelaars en straatventers in Athene, maar 
nu zie je er ook hele gezinnen zonder dak boven hun hoofd. In 
publieke ziekenhuizen liggen zieken op geïmproviseerde bedden 
in de gangen5. De meeste stadsbuurten zijn zichtbaar in verval. 
En hoewel de toevloed aan economische migranten en oorlogs-
vluchtelingen via de Griekse eilanden natuurlijk niet de oorzaak 
is van de enorme werkloosheid en het toenemend stadsverval, 
was een slechtere samenloop van omstandigheden nauwelijks 
denkbaar. Het sluiten van de grenzen door de noordelijke buur-
landen veroordeelt een grote groep kwetsbare vluchtelingen om te 
overleven in economische omstandigheden die vaak slechter zijn 
dan in hun land van herkomst. Voeg daar het beeld aan toe van 
neonazi-organisaties zoals Gouden Dageraad die enkel voedsel 
uitdelen aan ‘het eigen volk’ en het plaatje wordt nog donkerder. 
In 2005 had Griekenland een van de laagste zelfmoordcijfers ter 
wereld. Sinds het begin van de crisis is dat cijfer verdubbeld en 
spannen de Grieken in Europa de kroon.

Terwijl deze cijfers en beelden dramatisch genoeg zijn, reikt de 
echte Griekse tragedie helaas verder dan een langdurige depressie. 
In een eerste episode gaan we na hoe de situatie was vóór de crisis 
toesloeg. In een tweede episode ontleden we de crisis van 2008 
en de reactie daarop van de Griekse en de Europese leiders. In 
een derde en laatste episode verkennen we enkele hoopgevende 
overlevingsstrategieën van stadsbewoners en -bestuurders. 

5 Zie o.a. http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2018/02/05/humanitaire-
crisis-in-griekenland-het-is-geen-reddingsoperatie-het-is-een-boetedoening

Dakloos echtpaar in Athene.

Clash tussen betogers en oproerpolitie. © ReportersVrijwilligers delen eten uit in het centrum van Athene. © Reporters Vrouw deelt zelfbereid eten uit aan vluchtelingen in Victoria Square. © Reporters Protestbetoging van de ultrarechtse Gouden Dageraad partij. © Reporters
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regeneratie kon doorvoeren. Dat is ook niet mogelijk zonder 
(groot)stedelijke planningsdienst – die was namelijk afgeschaft 
door het vorige conservatieve bestuur omdat de overgereguleerde 
maar nauwelijks gesanctioneerde planning (deels terecht) werd 
aanzien als deel van het probleem en niet als de oplossing. Westerse 
stadsplanners kunnen zich nauwelijks voorstellen hoe een stad 
simpelweg kan functioneren zonder stadsplanning. Dat zoiets 
niet geheel onmogelijk blijkt, moet hen misschien tot nederigheid 
stemmen, maar dat belet niet dat een stad zonder toekomstge-
richte planning en stedelijke projecten altijd zal moeten blijven 
dweilen met de kraan open. 

Enig lichtpuntje in deze duisternis is de Athens Resilience 
Strategy 2030, gesponsord door de Rockefeller Foundation en zijn 
100 Resilient Cities initiatief14. Dat plan wil Athene weerbaarder 
maken tegenover mogelijke ‘schokken’, van economische recessie 
tot klimaatverandering, met projecten die focussen op een blauw-
groen metropolitaan netwerk en een minder autoafhankelijke 
mobiliteit. Samen met een paar Grieks-Belgische urbanisten 
heb ik zelf het Territorial Capital Institute15 opgericht om de 
theorie en praktijk van meer territoriale cohesie in stad en land 
toe te passen op het Atheense stadslaboratorium. Samen met de 
adjunct-burgemeester die verantwoordelijk is voor de resilience 
strategie, Deltametropolis en ISOCARP wordt een policy workshop 
gepland om de papieren strategie ook handen en voeten te geven 
onder de vorm van een metropolitane stichting – naar het model 
van bijvoorbeeld het Nederlandse Deltametropolis. Tijdens een 
ontmoeting op het World Urban Forum heeft Brussels minister 
Pascal Smet onlangs zijn interesse om deel te nemen betuigd, als 
blijk van Europese noord-zuid solidariteit, maar ook omgekeerd: 
om te leren van een stad in overlevingsmodus.

14 Zie http://www.100resilientcities.org/cities/athens/

15 Zie http://territorialcapital.institute

 
Exodos

Van een verlossende catharsis bij de Griekse en Europese politieke 
en zakelijke elite is nog niet veel te merken, ook al komen er wat 
barsten in de ‘hyper-austeriteitsideologie’. Het neoliberale econo-
mische en monetaire beleid van de EU en haar lidstaten heeft in 
de Griekse crisis nu afdoende bewezen niet terug te deinzen voor 
een sociaal bloedbad om banken te redden en andere gevestigde 
(financiële) belangen te behartigen. Burgers in andere steden 
en staten krijgen daardoor het mes op de keel gezet: ‘aanvaard 
een krimpende welvaartstaat of loop het risico op meer Griekse 
tragedies’. Velen zullen dee-
moedig het hoofd buigen, 
maar er zijn gelukkig ook 
Europese burgers en or-
ganisaties die zoeken naar 
wegen van verzet en solida-
riteit. Verzet tegen de ver-
dere afbraak van sociale en 
publieke voorzieningen die 
horen bij steden en staten 
die zichzelf beschouwen 
als bakens van menselijke 
beschaving; solidariteit met steden en staten die ten prooi drei-
gen te vallen van financiële haaien en hun handlangers in de 
gevestigde instellingen van stad, staat, EU en dies meer. Van de 
Griekse oudheid kunnen we leren dat het model van stadstaten 
misschien wel de beste buffer is tegen de klaarblijkelijke kwets-
baarheid van Europese lidstaten. Net zoals in een marathon 
zal dit een lange en zware tocht zijn, maar meer dan de moeite 
waard om het te proberen. 

Episode 3 
De overlevende stad
Hoe kan een bevolking tien jaar lang overleven zonder de basis-
bescherming van de welvaartstaat? Een veelgehoorde uitleg is 
dat Grieken zijn geboren en getogen in een cultuur van familiale 
zelfredzaamheid, met zang en dans als primaire antibiotica 
tegen tirannie en armoede. Die verklaring klinkt een tikkeltje 
romantisch, maar is daarom nog niet geheel onwaar. 

De Griekse taverne is zo een toonbeeld van overlevingsecono-
mie: in tijden van voorspoed groeit een succesvolle taverne uit tot 
een KMO, in tijden van tegenspoed valt ze terug op haar familiale 
basis en wordt er desnoods alleen maar op verzoek gekookt. De 
taverne werkt geheel autonoom en combineert meestal werk en 
woonst. Zelfs de ergste crisis weerhoudt de Grieken er niet van 
om in het weekend of op feestdagen buiten de deur te gaan eten 
in familieverband. De taverne is misschien wel de best functi-
onerende Griekse instelling: altijd open, eenvoudig, efficiënt en 
klantvriendelijk, goed en gezellig tafelen tegen uiterst betaalbare 
prijzen. Tavernes en bij uitbreiding occasionele familie- en buurt-
feesten combineren economie met de mentale gezondheidszorg, 
die de staat niet (langer) kan garanderen. Helaas is die cultuur 
nu toch aan enige erosie onderhevig en hebben veel oude taver-
nes wellicht voorgoed de deuren moeten sluiten. Deels is dat te 
wijten aan de exponentiële groei van fastfoodetablissementen 
en koffiehuizen, meestal met home-delivery per scooter. De 
concurrentie is moordend en het resulteert – letterlijk – in een 
wegwerpeconomie met tonnen wegwerpverpakkingen. 

De civil society of het zogenaamde maatschappelijke midden-
veld staat in de Balkan traditioneel erg zwak en dat is in Athene 
niet anders. Toch zijn er een aantal kleinschalige grassroots-
initiatieven die er wellicht niet zouden gekomen zijn zonder de 
krimp. Naast het redelijk ontwikkelde en bemiddelde ‘Atenistas’8 
– door sommige analisten omschreven als ‘neoliberaal-hipster’ – 

8 Zie https://atenistas.org/

zijn er ook onvervalste grassroots-acties zoals de veelbelovende 
Earth Organization9, het Victoria Square Project10 of het gekraakte 
City Plaza hotel11. Voor de (autochtone) armen is er van oudsher 
de oppermachtige en rijke Grieks-Orthodoxe kerk, maar die doet 
helaas niet veel meer dan voedsel uitdelen en bidden voor beter-
schap. Gelukkig zijn er wel gewetensvolle dokters en apothekers 
die mensen zonder ziekteverzekering basiszorg verlenen. 

De zittende linkse Griekse regering heeft een aantal stappen 
ondernomen om het leed te verzachten, gaande van voedsel-
bonnen tot kinderbijslag, maar zonder veel resultaat. Omdat 
de zwaksten in de samenleving zowel financieel als sociaal erg 
kwetsbaar zijn, tellen ze ook politiek-electoraal niet echt mee. 
Alle politieke partijen bekommeren zich in de eerste plaats om 
hun eigen achterban. In het geval van het regerende Syriza bij-
voorbeeld zijn dat de ambtenaren, het leger, de boeren en de 
gepensioneerden12. 

Terwijl de nationale regering vooral bezig is met de interna-
tionale leenheren en met zijn politieke achterban, vestigt men 
op lokaal niveau zijn hoop op de figuur van Giorgos Kaminis, 
gewezen ombudsman en huidig burgemeester van de kernstad 
Athene. Kaminis werd in 2016 gelauwerd als tweede beste ‘world 
mayor’13 omdat hij het opnam voor armen en migranten in zijn 
stad. Kaminis laat zich omringen door een team van architec-
ten en urbanisten om ook stedenbouwkundige antwoorden en 
uitwegen te vinden voor de crisis. Toch heeft hij het verval niet 
echt kunnen stuiten, laat staan dat hij een structurele stedelijke 

9 Zie http://www.organizationearth.org/en/

10 Zie https://www.facebook.com/VictoriaSquareProject/

11 Zie http://solidarity2refugees.gr/

12 Zie ook https://www.dianeosis.org/en/2016/06/
extreme-poverty-greece-survey/

13 Zie http://www.worldmayor.com/contest_2016/
world-mayor-winners-2016.html

HET MODEL VAN 
STADSTATEN 
IS MISSCHIEN 
WEL DE BESTE 
BUFFER TEGEN DE 
KWETSBAARHEID 
VAN DE EUROPESE 
LIDSTATEN.

Vluchtelingen in Athene en de haven van Piraeus. © Reporters Burgemeester Giorgos Kaminis. © ReportersGriekse taverne. © Reporters
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