
Segones eleccions al Parlament grec en un mes, després que les de maig no generessin una ma-
joria sòlida per fer govern. Tal i com preveien les enquestes, el resultat al capdavant ha estat molt 
ajustat entre la conservadora Nova Democràcia i la coalició d’esquerres Syriza. La mitjana de la 
diferència entre un i altre en la trentena d’enquestes publicades des de maig era de 0,6 punts per-
centuals, massa poc per determinar amb seguretat qui guanyaria les eleccions.

Davant d’aquesta incògnita s’ha produït una campanya de pressió sobre l’opinió pública grega 
des de diversos àmbits: els governs europeus, l’FMI, el govern dels Estats Units... El missatge de 
fons era el mateix: alertar sobre el perill d’una victòria de Syriza, que portaria (deien) a la sortida 
automàtica de Grècia de l’euro (cosa que no formava part de l‘ideari de la coalició d’esquerres, però 
això sembla que no importava).

No sabrem mai quina força han tingut aquestes pressions externes, és a dir, quants electors 
grecs han decidit el seu vot en funció dels missatges que venien de fora i que els comminaven a 
no “equivocar-se” en la seva tria. Tanmateix, de ben segur que han tingut algun efecte, molt o poc 
determinant.

Aquesta convocatòria ha funcionat com una segona volta, de manera que (tal i com també pro-
nosticaven les enquestes) s’ha produït una concentració del vot en les opcions més fortes de cadas-
cun dels blocs ideològics, en una lògica de “vot estratègic” que busca assegurar la confecció d’una 
majoria parlamentària sòlida (que ja de per si afavoreix el sistema electoral, que atorga cinquanta 
escons de manera automàtica a la força més votada). El pes conjunt de les dues forces mes votades 
ha passat del 35% del vot el maig al 56% al juny.  

La concentració del vot també explicaria l’augment de l’abstenció (més de dos-cents mil absten-
cionistes més que el maig), que marca un nou rècord.

A l’esquerra la concentració del vot hauria beneficiat Syriza, que ha augmentat el seu resultat de 
maig en més de sis-cents mil vots, gràcies a l’atracció de bona part del vot de les opcions d’esquerra, 
ecologistes i anti-rescat. Així, Syriza, que al maig va concentrar el 50% de tot el vot a l’esquerra del 
PASOK, ara en concentra el 70%. El principal perjudicat per la concentració del vot en Syriza ha 
estat el Partit Comunista (KKE), que ha perdut la meitat del seu vot de maig i ha obtingut el pitjor 
resultat de la seva història.

Ara bé, l’augment de Syriza no pot explicar-se només per l’atracció del vot de l’esquerra, ja que 
els seus guanys van més enllà de les pèrdues de les formacions d’aquest bloc i dels ecologistes. Així, 
es podria suposar que Syriza ha aconseguit atraure el vot d’electors que fa un mes van optar pel 
vot en blanc o el nul com a forma de protesta, o fins i tot el vot de desencantats amb el PASOK, que 
respecte del maig ha perdut més de setanta mil sufragis. 
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Pels socialistes aquesta convocatòria ha estat la confirmació del seu pas de força prin-
cipal del sistema a partit subsidiari, amb el 12% dels vots, quan fa només tres anys eren el 
primer partit, amb gairebé tres milions de sufragis (el 43% dels vots emesos).

Pel que fa a la dreta, Nova Democràcia ha aconseguit aglutinar el 80% del vot d’aquest 
bloc i semblaria que també atrau electors de les forces de centre, que al maig va obtenir 
uns resultats històrics i que ara n’ha perdut el 60%.

A diferència del bloc d’esquerres (que ha crescut en quasi cent cinquanta mil vots entre 
maig i juny, si ajuntem el vot a l’esquerra i al bloc del PASOK), el conjunt de partits de dreta 
i centre n’han crescut només cinquanta mil. En aquest cas és possible que Nova Democrà-
cia hagi atret algun vot del partit d’extrema dreta LAOS, que ha perdut gairebé la meitat 
del seu vot de maig.

En ambdós casos, doncs, a esquerra i a dreta, s’hauria produït el mateix fenomen de 
concentració a les forces principals. De fet, si es suma tot el vot a l’esquerra (sense comp-
tar-hi el PASOK), aquest és superior al de la dreta en uns cinquanta mil vots. Com és que 
Nova Democràcia ha quedat per davant de Syriza? Doncs perquè Nova Democràcia ha 
aconseguit el 80% del seu bloc, mentre que Syriza, tot i l’augment, només n’ha assolit el 
70%. I això és així per la persistència del vot a Esquerra Democràtica (Dimokratiki Ariste-
ra), que ha estat l’única formació tret de les dues principals que ha mantingut el resultat 
de maig. Al bloc de dreta, en canvi, la formació que havia fet front a Nova Democràcia al 
maig, els Grecs Independents, ha cedit gairebé una tercera part del seu vot, possiblement 
transvasat al partit de Samaras. 

Mancada dels vots d’Esquerra Democràtica, Syriza s’ha quedat a cent setanta mil vots 
de ser la primera força i obtenir la prima de cinquanta escons que li hauria atorgat la pos-
sibilitat de fer govern.

Tanmateix, aquesta convocatòria referma el nou escenari electoral grec, que ja havia 
apuntat l’elecció del maig: Syriza pren el relleu del PASOK com a força principal de 
l’esquerra i l’extrema dreta es consolida al Parlament. La crisi segueix fent estralls als 
sistemes polítics de tota Europa. I això no s’ha acabat.

Resultats electorals per blocs ideològics 1981-2012

www.fcampalans.cat p. 02

Fundació
Rafael Campalans Grècia, juny 2012: eleccions sota pressió



Resultats electorals a Grècia, maig i juny 2012
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