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„Mijn vrienden
gaan niet stemmen”,
dat hoor ik vaker
Geertje Spiliotopoulou

In het hartje van het oude

Piraeus klaagt een hande-

laar steen en been. „Nor-

maal gesproken komen

hier 10.000 passanten per

dag voorbij. Nu zijn het er

misschien 1500”, zegt hij,

zittend onder een weelderig

bloeiende bougainville in

zijn plantenhandel.

„Het lijkt erop dat de stedelingen
dit jaar geen haast maken om
terug te keren uit hun geboorte-
dorp”, zegt de handelaar. „Of ze
komen niet naar het centrum,
want ze hebben geen bikikinia.”
Hij maakt een veelbetekenend
gebaar en wrijft zijn duim langs
zijn wijsvinger. „De verkiezingen
van aanstaande zondag ontrege-
len het normale leven”, stelt hij.
Zijn eigen mening over de poli-

tieke ontwikkelingen houdt hij
liever voor zich. Net als de meeste
stedelingen overigens.
Een meisje met lang donker

haar dat net een basilicumplant
heeft uitgezocht, wil wel haar
mening geven, al heeft ze geen

idee wat ze zal stemmen. „Als ik
mijn stem aan een partij geef, wil
ik wel achter de ideeën van die
partij staan. Maar zo’n partij is er
helemaal niet”, zegt ze. Ze vertelt
dat ze vaak met haar vrienden
discussieert over de situatie van
het land. „Het probleem is dat
er geen werkelijke leider is die
het land uit de crisis zou kunnen
leiden”, vindt ze. „Meimarakis
van de Nieuwe Democraten is
corrupt, Tsipras doet voortdurend
beloftes die hij niet nakomt. De
linkse splinterpartijen vallen voor
mij af, net als de communisten en
de neonazipartij.”
Veel van haar vrienden hebben

zelfs besloten helemaal niet te
gaan stemmen. En dat hoor ik
vaker.
Een eindje verderop staat een

bebaarde man met een grote
kraam op de stoep. Hij prijst zijn
overhemden van pure Griekse
katoen aan, die hij voor 5 euro

per stuk verkoopt aan voorbijgan-
gers. Als ik even mijn pas inhoud,
begint hij een praatje.
„Je komt vast uit Nederland”,

zegt hij na een observerende
blik. „Gisteren heb ik een heel
gesprek gehad met twee van
jouw landgenoten. Ik heb hun
uitgelegd dat we nu terugbetalen
wat onze voormalige regeringen
achterwege gelaten hebben. Want
de hervormingseisen zijn nooit
toegepast. Een gezonde staat mag
wel een tekort hebben, maar
nooit te veel.”
De verkoper vermoedt dat er

een coalitieregering van Syriza
–de partij van de vorige maand
teruggetreden premier Tsipras–
en de Nieuwe Democraten uit de
bus zal komen. „Daar zullen we
het mee moeten doen, want we
moeten vooruit.”
„Er is meer nodig om de eco-

nomie weer op de rails te krij-
gen”, zegt een lange man die
zojuist een katoenen hemd heeft
uitgezocht. „Natuurlijk moet het
memorandum worden uitge-
voerd. Wie nog steeds denkt er
makkelijk van af te komen, heeft
het mis: het zal uiterst moeilijk
worden. Er moet beslist een
herstructurering van de schuld
plaatsvinden. Iedereen weet dat
deze ondraaglijk is. Het moet dan
ook een drastische herstructure-
ring worden die het land wer-
kelijk kan dragen. Eigenlijk kan
alleen Tsipras hierover onderhan-
delen met de schuldeisers, in ruil
voor de uiterst strenge maatrege-
len die hij met hen is overeenge-
komen. Maar het ziet er niet naar
uit dat hij een meerderheid van
de stemmen zal halen.”
De hemdverkoper plukt aan zijn

baard. „De economische situatie
van Europa zit ons niet mee, en
daar komt het vluchtelingen-
probleem nog bij”, zegt hij.
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Grieks dagboek
Hoe is het op straat in Griekenland 
met de verkiezingen van zondag in 
aantocht?

Athene. Zondag gaan de Grieken voor de tweede keer dit jaar naar de stem-

bus. Peilingen voorspellen een nek-aan-nekrace tussen de Nieuwe Democra-

ten met hun leider Meimarakis (r.) en de linkse partij Syriza van voormalig 

premier Tsipras. beeld AFP

„Een gezonde 
staat mag wel 
een tekort heb-
ben, maar nooit 
te veel”

Geertje Spilioto-
poulou, afkomstig 
uit Nederland, 
is getrouwd met 
Vassilis en woont 
in Griekenland. 
Ze hebben een 
zoon en een 
dochter.

AUTOSHOW

FRANKFURT. In Frankfurt ging gisteren de Internationale Automobil Ausstellung (IAA) open voor het publiek. Tiental-

len automerken presenteren op de Duitse autoshow hun nieuwe modellen. Foto: bondskanselier Angela Merkel nam 

even plaats in een Volkswagen Tiguan GTE. De beurs duurt nog tot 27 september. beeld EPA

Bank grijpt te laat in bij betaalprobleem
AMSTERDAM (ANP). Aanbieders
van hypotheken moeten hun
klanten beter helpen als ze in de
problemen komen met betalen.
Nu wordt nog vaak verzuimd tij-
dig een goede analyse te maken
van de situatie van een bepaalde
klant, stelt de Autoriteit Fi-
nanciële Markten (AFM) in een
gisteren gepubliceerd rapport.

De toezichthouder onderzocht
72 dossiers van mensen met een
betalingsachterstand op hun hy-
potheek die langer was dan drie
maanden. Daaruit bleek dat hypo-
theekaanbieders in veel gevallen
onvoldoende of pas laat inzicht

hebben in de oorzaak van de be-
talingsproblemen. Ook lijken ze
vooral gericht op het incasseren
van de betalingsachterstand en
minder op het zoeken naar een
echte oplossing.
De Vereniging Eigen Huis (VEH)

is boos omdat veel banken, ver-
zekeraars en andere partijen hun
hypotheekklanten na vijf crisis-
jaren nog steeds geen adequate
hulp bieden bij betalingsproble-
men. De AFM komt in het rapport
niet verder dan een gemiddelde
Klantbelang Centraalscore van
2,2 op een schaal van 5, benadrukt
de belangenorganisatie van hui-
zenbezitters.

Uit de dossiers kwam ook naar
voren dat de schriftelijke infor-
matie aan klanten duidelijker en
minder juridisch kan worden ge-
formuleerd. Verder brengen alle
aanbieders bij een betalingsach-
terstand kosten in rekening, ter-
wijl niet altijd zorgvuldig wordt
afgewogen of het in rekening
brengen van kosten een oplossing
voor de betalingsachterstand dich-
terbij brengt.
Het onderzoek is uitgevoerd bij

twaalf aanbieders die circa 80 pro-
cent van de totale hypotheekpor-
tefeuille in Nederland beheren.
De AFM heeft ze gevraagd om hun
dienstverlening te verbeteren.

Fed schuift renteverhoging
nog even voor zich uit
Redactie economie

WASHINGTON. De Federal Reserve
(Fed) heeft gisteren besloten
nog even te wachten met het
verhogen van de belangrijkste
rentetarieven. Het niveau van
0 tot 0,25 procent, dat al van
kracht is sinds eind 2008, wordt
vooralsnog gehandhaafd.

President Janet Yellen van de
Amerikaanse centrale bank zei in
een toelichting dat recente eco-
nomische en financiële ontwik-
kelingen de economische groei
wellicht enigszins zullen beknot-
ten. Ze doelde daarmee vooral op
de afkoeling van de conjunctuur
in China. Het besluit van de Chi-
nese overheid, op 11 augustus, om
de eigen munt te devalueren en
daarmee de concurrentiepositie
te versterken, leidde tot forse ver-
liezen op de aandelenbeurzen we-

reldwijd. Ook zijn er zorgen over
de situatie in andere opkomende
markten als Brazilië en Rusland.
„We willen meer tijd om de ont-

wikkeling van de economie te
evalueren”, zei Yellen. Ze voegde
eraan toe dat het belang van een
eerste renteverhoging niet over-
schat moet worden.
In een persbericht meldde de

Amerikaanse centrale bank eer-
der dat de economie sinds de vo-
rige vergadering in juli slechts
een bescheiden groei vertoont.
Onder meer bedrijfsinvesterin-
gen en consumentenbestedingen
namen de afgelopen maanden
maar mondjesmaat toe, terwijl
de exportgroei volgens de Fed te
wensen overlaat. De Fed streeft
naar volledige werkgelegenheid
en prijsstabiliteit. De banenmarkt
is volgens de bank al geruime tijd
aan de beterende hand, „met een
stevige banengroei en een dalende

werkloosheid”, terwijl de inflatie
hardnekkig ver onder de 2 pro-
cent die de Fed voor de lange ter-
mijn beoogt, is blijven steken. Dat
komt volgens de bank deels door
de sterk gedaalde energieprijzen.
De inflatie bedroeg in augustus
slechts 0,2 procent op jaarbasis.
Yellen kwam, enigszins verras-

send, met een verhoging van de
groeiprognose voor de Ameri-
kaanse economie. Die zal dit jaar
met 2 à 2,3 procent groeien, waar
in juni nog 1,8 tot 2 procent werd
voorspeld.
De Europese Centrale Bank (ECB)

meldde gisteren in zijn maand-
rapport dat de zwakkere econo-
mie van veel opkomende markten
het herstel in de eurozone in ge-
vaar brengt. Tegen deze achter-
grond valt te verwachten dat de
ECB zijn stimuleringsprogramma,
via het opkopen van staatslenin-
gen, uitbreidt.


