Det lykkedes ikke det græske
parlament at få Dimas valgt
til præsident
– Nyvalg til parlamentet i
Grækenland
29. dec. 2014 – Det lykkedes ikke det græske parlament at få
Stavros Dimas valgt som ny præsident under den tredje og
sidste afstemning, som blev afholdt i dag. Ifølge forfatningen
vil parlamentet nu blive opløst, og der vil blive udskrevet
nyvalg til parlamentet. Den græske premierminister Antonis
Samaras har meddelt, at han har anbefalet den græske
præsident, at der afholdes valg den 25. januar 2015.
Rædsel er fejet gennem de »internationale markeder« for, at de
græske valg vil udløse en ny og ødelæggende krise i eurozonen.
Der har allerede været store frasalg til lave priser på det
græske aktiemarked, og ligeledes af obligationer i udenlandske
bankers porteføljer. Mere generelt har bankernes
aktiebeholdninger, ikke blot i Grækenland, men også i Italien,
Spanien og andre lande, lidt store tab. Den britiske avis, The
Daily Telegraph, havde følgende overskrift på dækningen af
Bruno Waterfield, der skrev fra EU-hovedkvarteret i Bruxelles,
»Grækenland har kurs mod valg – Krisen i eurozonen er tilbage,
nu er den politisk.«
Ifølge alle senere opinionsundersøgelser står det største
oppositionsparti, Syriza, til at få et flertal ved valget og
danne en koalition sammen med andre anti-bailout-partier,
såsom Demokratisk Venstre (Dimar) og Uafhængige Grækere
(ANEL), samt kræve en genforhandling af hele aftalen om
bailout og memorandaet, og endda et gældsmoratorium pga., at
landet umuligt kan betale sin udenlandsgæld på 320 mia. euro.

I en udtalelse efter, at det ikke lykkedes at vælge en
præsident i parlamentet, sagde lederen af Syriza, Alexis
Tsipras,
»Græske
parlamentsmedlemmer,
de
demokratiske
oppositionspartier har bevist, at demokrati ikke kan
afpresses, på trods af pres eller endda intriger. Når det
store flertal af den græske befolkning er fast besluttet på
at sætte en stopper for memoranda-politikken og
nedskæringspolitikken, har parlamentsmedlemmerne intet andet
at gøre end at imødekomme deres forpligtelser og komme i
harmoni med folkets vilje. I dag er hr. Antonis Samaras’
regering, der har udplyndret samfundet i to et halvt år … en
ting fra fortiden. Ved hjælp af vort folks vilje vil
nedskæringsmemorandaet også være en fortidig ting om få
dage. Fremtiden er allerede begyndt, vær optimistiske og
glade.«
Panos Kammenos, lederen af Uafhængige Grækere, erklærede,
»I dag er en vigtig dag for Grækenland … Det er en vigtig
dag, fordi parentesen med ’Samaras-Venizelos’ er slut. Denne
duo, som opgav landets nationale suverænitet, den duo, der
indgik aftale om, at landet kunne regeres via e-mails og
gennem ordrer fra Trojkaen, træder nu, med de græske
parlamentsmedlemmers stemmer, tilbage. Vi må praktisere
Forfatningen og danne en national enhedsregering, der ikke
vil udføre udlændinges ordrer, men det græske folks.« Han
sagde også, at ANEL’s røde linjer »ikke kan forhandles. Vi
opfordrer til national enhed mellem alle kræfter i landet.«
I en lignende erklæring sagde lederen af Dimar, Foti Kouvelis,
»Afstemningen i dag betyder starten på nye udviklinger i
landet. Landet er på vej mod parlamentsvalg. Landet må vende
et nyt blad, og politik må få en progressiv sammenhæng. Vi
arbejder i denne retning.«
De seneste opinionsundersøgelser udført af den græske avis

Protothema afslører, at Syriza ville vinde flertal og få 144
ud af 300 pladser i parlamentet. Den samme undersøgelse giver
ANEL, Syrizas potentielle koalitionspartner, 9 pladser, mere
end nok til at danne regering.
Den populære blog, Zero Hedge, hævder, at den finansielle
krise, som en regering ledet af Syriza ville udløse, ville
være »begrænset« til Grækenland, selv om de dårlige virkninger
kunne sprede sig til andre lande, fordi mange vil se det
»som en model, som flere populist-/anti-nedskæringspartier
forsøger at følge. Dette understreges af den kendsgerning,
at Pablo Iglesias, lederen af Spaniens antietablissementsparti, Podemos, tweetede følgende tidligere på
dagen, ’2015 vil blive året for forandringer i Spanien og
Europa. Vi begynder med Grækenland. Kom så, Alexis! Kom så,
Syriza!’«
Med de kommende parlamentsvalg i Spanien i det nye år kunne
Podemos, som formelt er allieret med Syriza i EU-parlamentet,
rent faktisk vinde, dog ikke et absolut flertal.

Foto: Den græske livgarde, også kaldet evzonerne, holder
vagt foran parlamentsbygningen i Athen.

