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Elırehozott parlamenti választások Görögországban
Várható eredmények
ΧΑΡΊΚΛΕΙΑ ΚΟΚΚΊΝΟΥ ΜΑΝ∆ΑΜΑ∆ΙΏΤΟΥ

A cikkben bemutatom a 2012-es görög parlamenti választások eredményeire vonatkozó elızetes
felmérések, közvélemény-kutatások adatait. A szavazati szándékok alapján feltérképezem, hogy melyik párt
milyen eséllyel indul a választásokon. Felvázolom a két legnépszerőbb párt, az Új Demokrácia (ND) és a
Pánhellén Szocialista Mozgalom (PASOK) programjának fontosabb pontjait.
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A legutóbbi közvélemény-kutatások szerint a 2012-es választás legalább nyolc párt parlamentbe való
belépését fogja eredményezni, az Új Demokrácia vezetésével a PASOK-kal szemben, de olyan szavazati
arányokkal, melyek kizárják a pártok önmagukra hagyatkozását. Az ismeretlen szavazatok százaléka
azonban továbbra is magas.
A Mega tévécsatorna GPO közvélemény-kutatása kimutatja, hogy legalább nyolc párt be fog kerülni a
parlamentbe. A két vezetı párt összesen 36%-os részesedést kapott a szavazatokból, a döntéshozatal elıtt
álló polgárok száma pedig eléri a 18.2%-ot.
A 2012-es választásokat megelızı közvélemény-kutatás eredményei szerint a szavazati szándékok aránya
a következıképpen alakul: az ND 19.1%-ot, a PASOK 14.5%-ot, a KKE 8%-ot, a LAOS 3.5%-ot, a
SYRIZA 7.3%-ot, a Zöldek 2.3%-ot, a Demokratikus Szövetség 2.6%-ot, a Független Görögök 7.2%-ot, az
Arany Hajnal 4.1%-ot kapott, a válaszok 7.3%-a volt érvénytelen, a megkérdezettek 18.2%-a pedig még nem
döntötte el, hogy kire fog szavazni.
Azok közül, akik még nem döntötték el, hogy kire voksolnak, 18.8% azt állítja, hogy a következı néhány
napban fog dönteni, 42% a választás elıtti utolsó héten kívánja elkötelezni magát, 35.4% a választás napján
tervezi meghozni a döntését, 3.8% pedig nem tudja, vagy nem válaszolt.
A döntésüket még meg nem hozottak 60.5%-a nı, és 39.5%-a férfi. Többségük (60.1%-uk) 30 és 60 év
közötti. 50.2%-uk felsıfokú végzettségő, 42.3%-uk középfokú végzettséggel rendelkezik.
A megkérdezettek 66.8%-a abban hisz, hogy a koalíciós kormány megalakítása a legjobb megoldás a
problémákra, míg 26.3%-uk egy kormánypártot választana.
Az Alpha csatorna és a Marc közvélemény-kutató vállalat felmérése szerint akár tíz párt is bekerülhet
parlamentbe, az ND és a PASOK közötti 4.8%-os különbséggel az ND javára.
A szavazási szándékok összesítésekor a következı eredmények születtek: a 22.7%-kal vezetı ND-t
PASOK követi 17.9%-kal, továbbá a SYRIZA 11.8%-ot, a Független Görögök 9.5%-ot, a KKE 9%-ot,
Demokratikus Baloldal 8.4%-ot, az Arany Hajnal 4.8%-ot, a LAOS 3.9%-ot, a Zöldek 3.2%-ot,
Demokratikus Szövetség 3%-ot kapott, egyéb pártok pedig összesen 3.4%-ot kaptak.
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A Real.gr MRB közvélemény-kutatása szerint a parlamentet nyolc párt fogja alkotni, a döntéshozatal elıtt
állókat figyelembe véve azonban a végeredmény akár tíz párt bejutása is lehet.
Az MRB felmérés adatai szerint a 2012-es választás várható eredménye: PASOK 12.7%, ND 20.5%,
KKE 7.9%, LAOS 2.5%, SYRIZA 8.6%, Demokratikus Baloldal 7%, Demokratikus Szövetség 2.4%, Zöldek
2.9%, Citizens Chariot 1%, Arany Hajnal 3.9%, Független Görögök 7.1%, egyéb pártok 4.1% (ezek közül
Action Liberális Szövetség 0.7%, Társadalmi Szerzıdés 0.6% és Antarszia 0.8%).
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A SKY és a Kathimerini Press Barometer of Public Issue címő közvélemény-kutatása szerint a parlament
nyolc pártból fog felépülni, és a gyenge ND önmagára támaszkodik.
A legtöbb szavazatot kapott párt itt is az ND 21.5%-kal, második a PASOK 14%-kal (így a két vezetı
párt összesen 35.5%-kal áll a lista elején). Harmadik a SYRIZA 13%-kal, a negyedik helyen a Független
Görögök áll 11%-kal, majd a Demokratikus Baloldal következik 9.5%-kal, melyet az Arany Hajnal követ
5.5%-kal, utána a Zöldek 3.5%-kal, a LAOS 3%-kal, a Demokratikus Szövetség 2%-kal, Action 1.5%-kal,
Antarszia 1%-kal és más pártok összesen 2%-kal. A szavazatukról még nem döntöttek száma eléri a 19%-ot.
A The News Kapa Research közvélemény-kutatása a következı eredményeket hozta: döntés hozatal elıtt
állók 25.6%, ND 25.5%, PASOK 19.1%, KKE 10.6%, LAOS 4%, SYRIZA 9.1%, Zöldek 3.6%,
Demokratikus Szövetség 3.8%, Demokratikus Baloldal 5.4%, Független Görögök 7.7%, Arany Hajnal 5.2%,
Action 1.7%, egyéb pártok 4.3%.
Az Ethnos újság Marc közvélemény-kutatása alapján (a szavazatukról döntés még nem hozottak
beleszámolása nélkül) a szavazatok aránya: ND 21.9%, PASOK 17.8%, KKE 9.2%, LAOS 4 2%, SYRIZA
11%, Zöldek 3.2%, Demokratikus Szövetség 3%, Demokratikus Baloldal 8.8%, Független Görögök 10.4%,
Arany Hajnal 5.2%, Action 1.1%, más pártok 4.2%.
Az Associated Press számára készített Rass Company közvélemény-kutatás megkérdezettjeinek 19%-a
nem döntött még a szavazatáról, 24.1% az ND-re, 17.1% a PASOKra, 8.7% a KKE-re, 3.4% a LAOS-ra,
10.3% Szirizára, 3.8% a Zöldekre, 3.2% a Demokratikus Szövetségre, 8.4% a Demokratikus Baloldalra,
9.4% a Független Görögökre, 4, 3% az Arany Hajnalra, 2.2% az Actionre, 1.3% az Antarsziára tervezi
letenni a voksát, 3.8% pedig más pátrokra szavazna.
(Forrás: http://www.fimes.gr/2012/04/ekloges-2012-dimoskopiseis-gallop/#ixzz1teJhWnnV)

Ahogyan ez a szavazási szándékokból is látszik, a görög politika azzal a problémával áll szemben, hogy a
görög állampolgárok csalódottak, bizalmatlanok és nem tudják eldönteni, hogy kire szavazzanak.
Véleményem szerint a görögök bosszút akarnak állni, illetve meg akarják büntetni az ND-t és a PASOK-ot,
hiszen ez a két párt felelıs a gazdasági válságért. Nem hiszem, hogy erre most van itt az alkalom, ha
figyelembe vesszük az új, kevesebb hatalommal rendelkezı pártok Európa-, eurozóna- és Memorandumellenes programjait. Úgy gondolom, hogy az ND fogja megnyerni a választásokat. Hitemet arra alapozom,
hogy a görögök nagyot csalódtak a PASOK-ban és a korábbi pozíciójában elrendelt válságkezelı
intézkedéseiben, ezért az ND-vel fognak tartani, valami jobb reményében. Ugyanakkor az ND nem fog
hatalomra jutni a választópolgárok csalódottsága és döntésképtelensége miatt. Így néhány hét múlva meg
kell rendezni a választások második fordulóját. Ezek azonban csupán spekulációk, az idı és a tények
tudósíthatnak csak arról, hogy valójában mi is fog történni.
Az Új Demokrácia programja
A program minden részletre kiterjedı stratégiát tartalmaz a következı évtized számára. A program része:
- a partnerekkel és a hitelezıkkel kötött egyezségek tiszteletben tartása és a válságból való kilábalás
sürgetése
- a vállalkozó szellem és az ambíció elfogadása, mint a Hellenizmus kreatív vezetıerıi
- a célul kitőzött reformok és privatizációk elırelendítése
- a társadalom kormányba vetett bizalmának visszaállítása és az elszegényedett görögök támogatása
- kis költségő, magas társadalmi hasznot hozó pénzügyi intézkedések bevezetése
Euripides Stylianidis, az ND politikusa szerint a közelgı választások dilemmája abban áll, hogy a
sikereket hozó európai Görögország diadalmaskodik-e, vagy a sikertelen, izolált Görögország. Az egyik
oldalon a talpraállás és a gyarapodás áll, a másikon a gazdaság hirtelen halála. Az egyik oldalon ott az
államvezetés helyreállítása és az elszegényedett dolgozók és munkanélküliek támogatása, a másikon a
szélsıségek terelıútja, a cselekvésbe lendült szélsıjobb és szélsıbal.
Az Új Demokrácia legfıbb célja, hogy a hatalomra jutással minél gyorsabban talpra állítsák az országot.
(www.e-stylianidis.gr/.../κυβερνητικό-πρόγ...)

A PASOK programja
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- a társadalmi biztonság mellett való elkötelezettség annak érdekében, hogy egyetlen görög se érezze
magát egyedül és elhagyatottnak
- annak elismerése, hogy a gyarapodáshoz nem szavakra van szükség, hanem konkrét beavatkozásra
- realisztikus intézkedések, melyek képesek szembeszállni a válsággal, amikor az minden görög
háztartásban felüti a fejét
- a termelés alapjainak kibıvítése, az elsıdleges gazdasági szektorral, a mezıgazdasággal, az
állattenyésztéssel és a halászattal kezdve
- a Memorandumtól független és távoli Görögország megteremtése, mely saját lábain áll, életet és
reményt ad, és kilátásokkal teli
- a Memorandum korában egy nemzeti terv kidolgozása az ország rekonstrukciójáért
(www.pasok.gr/portal/theseis )
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*

www.southeast-europe.org
dke@southeast-europe.org
© DKE 2012

