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Grecii se revoltã... la urne

Nu mai puþin de 36 de partide ºi-au depus
candidaturile pentru alegerile parlamentare
anticipate din Grecia, programate pentru 6
mai, aºteptând validarea de la Curtea
Supremã de Justiþie. Pe o scenã politicã
puternic fragmentatã ºi pe fondul unei crize
care se adânceºte, formaþiunile pânã acum
dominante, precum conservatorii din Noua
Democraþie ºi socialiºtii de la PASOK, nu
se mai numãrã printre preferinþele electoratului, având cote de popularitate
mediocre. În schimb, numeroase grupãri
noi, de stânga sau de extremã dreaptã, au
fost create în semn de protest faþã de politicile de austeritate ale coaliþiei ND-PASOK
ºi par sã câºtige teren în mod constant: partidul Grecii Independenþi, creat de deputatul disident Panos Kammenos, partidul
Pactul Social, al fostului ministru socialist
Luka Katseli, Syriza (Stânga-Democratã),
plus Alianþa Democraticã, a deputatei Dora
Bakoyannis, care a demisionat din ND în
2010. Ultimele sondaje de opinie aratã cã 8
sau chiar 10 partide au ºanse de a intra în
noul Parlament, ceea ce va complica alcã-

tuirea viitorului Guvern. Se estimeazã totodatã cã formaþiunile extremiste vor
reprezenta o proporþie semnificativã a
noului Legislativ, ele beneficiind de valul
de nemulþumiri sociale care macinã þara,
greu încercatã ºi de presiunea datoriilor
externe, dar ºi de ºomajul masiv. Alegerile
parlamentare anticipate vor defini viitorul
Greciei în urmãtoarele decenii, a avertizat
premierul grec, Lucas Papademos, într-un
discurs, insistând cã “Grecia va trebui sã
facã o alegere care sã îi asigure locul în
cadrul Uniunii Europene ºi în zona euro”.
Numit la conducerea Guvernului pe 11
noiembrie 2011, Lucas Papademos, fost
vicepreºedinte al BCE, a fost nevoit sã
aplice mãsuri de austeritate drastice în vederea obþinerii unei noi tranºe indispensabile pentru evitarea falimentului þãrii
sale. Primul ministru elen a apreciat ca
Grecia va reveni la creºtere economicã în
mai puþin de doi ani ºi este hotãrâtã sã evite
o nouã restructurare a datoriilor.”Sunt convins cã am parcurs mai mult de jumãtate
din drumul cãtre redresare economicã,

chiar dacã procesul de consolidare bugetarã
va dura o perioadã mai îndelungatã.
Creºterea economicã pozitivã va fi atinsã în
mai puþin de doi ani”, a profeþit
Papademos. El s-a declarat convins cã
marea majoritate a compatrioþilor ar fi gata
sã facã orice sacrificii pentru a menþine
þara în zona euro, în pofida manifestaþiilor
aproape zilnice care împânzesc principalele oraºe. Dacã Grecia ar alege sã
renunþe la moneda euro, datoria sa ar creºte
considerabil, având în vedere faptul cã o
parte din ea ar rãmâne în euro ºi ar trebui sã
fie achitatã printr-o monedã naþionalã
slabã. Analiºtii FMI sugereazã cã
întoarcerea la drahmã ar înrãutãþi puternic
viaþa locuitorilor vechii Elade, chiar mai
mult decât actualele împrumuturi externe.
Recent, FMI a revizuit în scãdere
estimãrile privind economia elenã, care ar
urma sã iasã anul viitor din recesiune, dar
cu o creºtere nulã, dupa o contracþie de 5%
sau chiar peste aºteptatã în 2012, al
patrulea an de scãdere abruptã a PIB.
Magda Comiºel
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