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Τ

ην προσεχή Κυριακή, 25 Ιανουαρίου, θα πραγματοποιηθούν βουλευτικές εκλογές, οι οποίες έχουν μια σημαντική ιδιαιτερότητα σε σχέση με τις προηγούμενες. Είναι
πολύ πιθανό για πρώτη φορά στην μεταπολεμική ιστορία,
όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης, να βγει πρώτο κόμμα ένα αριστερό κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, και να κληθεί να
σχηματίσει κυβέρνηση.
Με αφορμή αυτό το ενδεχόμενο, το οποίο αποτελεί μια πρωτοφανή ευκαιρία της Αριστεράς αλλά και μια απ’ τις δυσκολότερες προκλήσεις της ιστορίας της, τα ΑΣΚΙ δημιούργησαν αυτό το συνοπτικό φυλλάδιο, το οποίο παρακολουθεί
την πορεία και την εκλογική δύναμη της Αριστεράς, από τη
Μεταπολίτευση μέχρι σήμερα.
							Η συνέχεια… στην κάλπη,
							την Κυριακή 25 Ιανουαρίου!

Συγκέντρωση στοιχείων-σύνταξη κειμένων:
Μάνος Αυγερίδης, Ιωάννα Βόγλη
Σχεδιασμός-γραφιστική επιμέλεια:
Δημήτρης Θ. Αρβανίτης

Το εικονογραφικό υλικό του φυλλαδίου
απόκειται στις συλλογές των ΑΣΚΙ.

1974 (17 Νοεμβρίου)
Η Νέα Βουλή: Νέα Δημοκρατία: 54,4% (220 έδρες),
Ένωση Κέντρου-Νέες Δυνάμεις: 20,4% (60 έδρες),
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑΣΟΚ): 13,6% (15 έδρες),
Ενωμένη Αριστερά: 9,5% (8 έδρες)
Κυβέρνηση: Νέα Δημοκρατία
(Κωνσταντίνος Καραμανλής)

Ο

ι εκλογές της 17ης Νοεμβρίου 1974 ήταν οι πρώτες μετά την πτώση της επτάχρονης
στρατιωτικής δικτατορίας (1967-1974) και τη νομιμοποίηση του Κομμουνιστικού Κόμματος, το οποίο είχε τεθεί εκτός νόμου το 1947. Η Αριστερά εκπροσωπήθηκε από την Ενωμένη
Αριστερά, ένα συμμαχικό σχήμα, στο οποίο συμμετείχαν το ΚΚΕ και το ΚΚΕ εσωτερικού,
κόμματα τα οποία είχαν προέλθει από τη διάσπαση του Κομμουνιστικού Κόμματος το 1968,
καθώς και η ΕΔΑ, κόμμα που αντλούσε τον τίτλο από την ομώνυμη νόμιμη προδικτατορική
έκφραση της Αριστεράς στην Ελλάδα. Από τους οκτώ βουλευτές που εξέλεξε η Ενωμένη
Αριστερά, πέντε ανήκαν στο ΚΚΕ, δύο στο ΚΚΕ εσωτερικού και ένας στην ΕΔΑ.

1977 (20 Νοεμβρίου)
Η Νέα Βουλή:
Ν.Δ.: 41,8% (171 έδρες),
ΠΑΣΟΚ: 25,3% (93 έδρες),
Ένωση Δημοκρατικού Κέντρου: 11,9% (16 έδρες),
ΚΚΕ: 9,4% (11 έδρες),
Εθνική Παράταξις: 6,8% (5 έδρες),
Συμμαχία των Αριστερών και Προοδευτικών
Δυνάμεων: 2,7% (2 έδρες),
Κόμμα Νεοφιλελευθέρων: 1,1% (2 έδρες)
Κυβέρνηση: Νέα Δημοκρατία
(Κωνσταντίνος Καραμανλής)

Σ

τις δεύτερες εκλογές της μεταπολίτευσης
οι δρόμοι των δύο κομμουνιστικών κομμάτων χώρισαν για ακόμα μία φορά. Οι εκλογές σηματοδότησαν την επικράτηση του ΚΚΕ
στον χώρο της Αριστεράς, το οποίο κατέλαβε
την τέταρτη θέση. Ο άλλος αριστερός σχηματισμός, ήταν η Συμμαχία των Αριστερών
και Προοδευτικών Δυνάμεων, στην οποία
συμμετείχαν το ΚΚΕ Εσωτερικού, η ΕΔΑ και
τέσσερα μικρότερα σχήματα (η Σοσιαλιστική
Πορεία, η Σοσιαλιστική Πρωτοβουλία, η Χριστιανική Δημοκρατία).

Στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις του 1974 και
του 1977 συμμετείχαν και άλλα κόμματα από
το χώρο της Αριστεράς, τα οποία δεν κατάφεραν να μπουν στη Βουλή. Ανάμεσά τους,
το φιλομαοϊκό Επαναστατικό Κομμουνιστικό
Κίνημα Ελλάδας (ΕΚΚΕ), το οποίο είχε ιδρυθεί κατά τη διάρκεια της δικτατορίας στο
εξωτερικό και η Εργατική Διεθνιστική Ένωση
(ΕΔΕ-Τροτσκιστές), η οποία είχε ιδρυθεί το
1963, ως ελληνικό τμήμα της «Διεθνούς Επιτροπής» της Τετάρτης Διεθνούς.

1981 (18 Οκτωβρίου)

1985 (2 Ιουνίου)

Η Νέα Βουλή:
ΠΑΣΟΚ: 48,1% (172 έδρες),
Ν.Δ.: 35,9% (115 έδρες),
ΚΚΕ: 10,9% (13 έδρες)
Κυβέρνηση: ΠΑΣΟΚ
(Ανδρέας Παπανδρέου)

Η Νέα Βουλή:
ΠΑΣΟΚ: 45,8% (161 έδρες),
Ν.Δ.: 40,9% (126 έδρες),
ΚΚΕ: 9,9% (12 έδρες),
ΚΚΕ Εσωτερικού: 1,8% (1 έδρα)
Κυβέρνηση: ΠΑΣΟΚ
(Ανδρέας Παπανδρέου)

Ο

ι εκλογικές αναμετρήσεις του πρώτου
μισού της δεκαετίας του 1980 σηματοδότησαν την επικράτηση του δικομματισμού, με το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία να αποτελούν τα δύο κυρίαρχα κόμματα
που διεκδικούσαν κάθε φορά την εξουσία.
Σ’ αυτό το πλαίσιο το ΚΚΕ, με γενικό γραμματέα τον Χαρίλαο Φλωράκη, εδραιώθηκε
ως σταθερή τρίτη δύναμη και διατήρησε μια
αδιαμφισβήτηση πρωτοκαθεδρία στον χώρο
της Αριστεράς, ενώ παράλληλα, η εκλογική
επιρροή της ανανεωτικής Αριστεράς παρέμεινε χαμηλή. Το 1981 το ΚΚΕ Εσωτερικού
έμεινε εκτός βουλής με ποσοστό 1,4%, ενώ
το 1985 κατάφερε να εκλέξει έναν βουλευτή
(1,8%), τον Λεωνίδα Κύρκο.

1989 (18 Ιουνίου)
Η Νέα Βουλή:
Ν.Δ.: 44,3% (145 έδρες),
ΠΑΣΟΚ: 39,1% (125 έδρες),
Συνασπισμός της Αριστεράς και
της Προόδου: 13,1% (28 έδρες),
Δημοκρατική Ανανέωση: 1% (1 έδρα),
Εμπιστοσύνη (Ροδόπη): 0,5% (1 έδρα)
Κυβέρνηση:
Νέα Δημοκρατία – Συνασπισμός
(Τζαννής Τζαννετάκης)

1989 (5 Νοεμβρίου)
Η Νέα Βουλή:
Ν.Δ.: 46,2% (148 έδρες),
ΠΑΣΟΚ: 40,7% (128 έδρες),
Συνασπισμός της Αριστεράς
και της Προόδου: 11% (21 έδρες),
Οικολόγοι Εναλλακτικοί: 0,6% (1 έδρα),
Εμπιστοσύνη (Ροδόπη): 0,4% (1 έδρα)
Συνεργασία ΠΑΣΟΚ-Συνασπισμού
για τη μονοεδρική της Λευκάδας:
(1 έδρα)
Κυβέρνηση: Νέα Δημοκρατία –
ΠΑΣΟΚ – Συνασπισμός
(Ξενοφών Ζολώτας)

Ο

ι εκλογές στη δύση της δεκαετίας του 1980
και τις αρχές του 1990 πραγματοποιήθηκαν στον απόηχο της κατάρρευσης του «υπαρκτού σοσιαλισμού» και του τέλους του διπολικού ψυχροπολεμικού κόσμου αλλά και εντός
εγχωρίων σκανδάλων και πολιτικών ανακατατάξεων. Η Αριστερά ενώθηκε για δεύτερη φορά
στη μεταπολίτευση, στο πλαίσιο ενός συμμαχικού σχήματος, του Συνασπισμού της Αριστεράς
και της Προόδου. Στον Συνασπισμό συμμετείχαν το ΚΚΕ και η Ελληνική Αριστερά (ΕΑΡ), μετεξέλιξη του ΚΚΕ εσωτερικού. Το καλοκαίρι του
1989 για πρώτη φορά στην ελληνική πολιτική
ιστορία σχηματίστηκε κυβέρνηση συνεργασίας
Δεξιάς και Αριστεράς (ΝΔ και ΣΥΝ) με κύρια
αποστολή την κάθαρση των πολιτικοοικονομικών σκανδάλων, που είχαν πλήξει την προηγούμενη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και είχαν οδηγήσει
στην πτώση της. Την ακολούθησε μια βραχύβια
οικουμενική κυβέρνηση (ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΝ) και,
τελικά, μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας,
η οποία κατόρθωσε να κατακτήσει την (οριακή)
αυτοδυναμία τον Απρίλιο του 1990.
Η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη
έμεινε στην εξουσία για περίπου τρία χρόνια,
μέχρι να χάσει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, μετά την παραίτηση του υπουργού Εξωτερικών, Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος στη συνέχεια
φτιάχνοντας νέο κόμμα, την Πολιτική Άνοιξη,
πλαγιοκοπούσε εκ δεξιών την κυβέρνηση. Στον
χώρο της Αριστεράς, η απόφαση του ΚΚΕ να
αποχωρήσει από τον Συνασπισμό οδήγησε στην

1990 (8 Απριλίου)
Η Νέα Βουλή:
Ν.Δ.: 46,9% (150 έδρες),
ΠΑΣΟΚ: 38,6% (123 έδρες),
Συνασπισμός της Αριστεράς και
της Προόδου: 10,3% (19 έδρες),
Οικολόγοι Εναλλακτικοί: 0,8% (1 έδρα),
Εμπιστοσύνη/Πεπρωμένο
(Ροδόπη/Ξάνθη): 0,7% (2 έδρες),
Δημοκρατική Ανανέωση: 0,7% (1 έδρα),
Συνεργασία ΠΑΣΟΚ-Συνασπισμού
για τις μονοεδρικές περιφέρειες:
(4 έδρες)
Κυβέρνηση: Νέα Δημοκρατία
(Κωνσταντίνος Μητσοτάκης)

1993 (10 Οκτωβρίου)
Η Νέα Βουλή:
ΠΑΣΟΚ: 46,9% (170 έδρες),
Ν.Δ.: 39,3% (111 έδρες),
Πολιτική Άνοιξη: 4,9% (10 έδρες),
ΚΚΕ: 4,5% (9 έδρες)
Κυβέρνηση: ΠΑΣΟΚ
(Ανδρέας Παπανδρέου)

αποχώρηση ενός μεγάλου αριθμού στελεχών
του, τα οποία παρέμειναν στον Συνασπισμό,
ο οποίος μετεξελίχθηκε σε κόμμα το 1991. Στις
εκλογές του 1993, στις οποίες το ΠΑΣΟΚ επανήλθε στην εξουσία, το ΚΚΕ, με την Αλέκα Παπαρήγα πλέον επικεφαλής, κατέλαβε 9 έδρες,
ενώ ο Συνασπισμός με πρόεδρο τη Μαρία Δαμανάκη έμεινε οριακά εκτός βουλής (2,9%)
αφού δεν κατάφερε να περάσει το εκλογικό
όριο του 3% όπως όριζε ο νέος εκλογικός νόμος.
Πέραν αυτών, η πολιτική και διεθνής κρίση
του τέλους της δεκαετίας του 1980 προκάλεσε
και άλλες ανακατατάξεις στην Αριστερά. Το
1989 μετά τη μαζική αποχώρηση στελεχών από
τη Νεολαία του ΚΚΕ (ΚΝΕ) δημιουργήθηκε το
Νέο Αριστερό Ρεύμα (ΝΑΡ), ενώ ένα μέρος των
στελεχών του πρώην ΚΚΕ εσωτερικού διαφωνώντας με τη μετεξέλιξή του δημιούργησε το
ΚΚΕ Εσωτερικού-Ανανεωτική Αριστερά, την
μετέπειτα Ανανεωτική Κομμουνιστική Οικολογική Αριστερά (ΑΚΟΑ).
Παράλληλα, στη δεκαετία του 1980 έκανε την
εμφάνισή του στην Ελλάδα το πολιτικό οικολογικό κίνημα στον απόηχο των αντίστοιχων
κινημάτων και πολιτικών κομμάτων της Ευρώπης, με κυρίαρχο τους Πράσινους στη Δυτική Γερμανία. Στην Ελλάδα το σημαντικότερο κόμμα ήταν οι Οικολόγοι-Εναλλακτικοί, με
κοινοβουλευτική εκπροσώπηση την περίοδο
1989-1990.

1996 (22 Σεπτεμβρίου)

2000 (9 Απριλίου)

Η Νέα Βουλή:
ΠΑΣΟΚ: 41,5% (162 έδρες),
Ν.Δ.: 38,1% (108 έδρες),
ΚΚΕ: 5,6% (11 έδρες),
Συνασπισμός της Αριστεράς και
της Προόδου: 5,1% (10 έδρες),
Δημοκρατικό Κοινωνικό Κίνημα (ΔΗΚΚΙ):
4,4% (9 έδρες)
Κυβέρνηση: ΠΑΣΟΚ
(Κώστας Σημίτης)

Η Νέα Βουλή:
ΠΑΣΟΚ: 43,8% (158 έδρες),
Ν.Δ.: 42,7% (125 έδρες),
ΚΚΕ: 5,5% (11 έδρες),
Συνασπισμός της Αριστεράς και
της Προόδου: 3,2% (6 έδρες)
Κυβέρνηση: ΠΑΣΟΚ
(Κώστας Σημίτης)

Τ

Ο

α αποτελέσματα των εκλογών αποτύπωσαν μια μικρή πτώση του δικομματισμού και αντίστοιχη αύξηση της δύναμης των
κομμάτων της Αριστεράς. Το ΚΚΕ παρέμεινε
σταθερά τρίτη δύναμη, ενώ ο Συνασπισμός,
με πρόεδρο τον Νίκο Κωνσταντόπουλο, συμμετείχε στη νέα Βουλή με 10 βουλευτές.

ι εκλογές του 2000 επιβεβαίωσαν την
κυριαρχία του ΠΑΣΟΚ, το οποίο κατάφερε να ανανεώσει τη θητεία του για τρίτη
συνεχόμενη φορά, ενώ και η Νέα Δημοκρατία αύξησε τα ποσοστά της με αποτέλεσμα τα
δύο αυτά κόμματα να συγκεντρώσουν πάνω
από 85%. Το ΚΚΕ συγκράτησε τις δυνάμεις
του, και ο Συνασπισμός, ο οποίος συμμετείχε στις εκλογές σε συνεργασία με την ΑΚΟΑ
και τους Οικολόγους Εναλλακτικούς, υπέστη
σημαντική μείωση των ποσοστών του και οριακά κατάφερε να μπει στη βουλή. Το 2003 η
ονομασία του κόμματος άλλαξε σε Συνασπισμό της Αριστεράς, των Κινημάτων και της
Οικολογίας.

2004 (7 Μαρτίου)

2007 (16 Σεπτεμβρίου)

Η Νέα Βουλή:
Ν.Δ.: 45,4% (165 έδρες),
ΠΑΣΟΚ: 40,5% (117 έδρες),
ΚΚΕ: 5,9% (12 έδρες),
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
(ΣΥΡΙΖΑ): 3,3% (6 έδρες)
Κυβέρνηση: Νέα Δημοκρατία
(Κώστας Καραμανλής)

Η Νέα Βουλή:
Ν.Δ.: 41,8% (152 έδρες),
ΠΑΣΟΚ: 38,1% (102 έδρες),
ΚΚΕ: 8,1% (22 έδρες),
ΣΥΡΙΖΑ: 5% (14 έδρες),
Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός (ΛΑΟΣ):
3,8% (10 έδρες)
Κυβέρνηση: Νέα Δημοκρατία
(Κώστας Καραμανλής)

Η

Η

Ν.Δ. κέρδισε το ΠΑΣΟΚ σε αυτές τις
εκλογές, ενώ το ΚΚΕ αναδείχθηκε για
μια ακόμη φορά τρίτη δύναμη. Εκτός από το
ΚΚΕ, ο χώρος της Αριστεράς εκπροσωπήθηκε από ένα νέο εκλογικό συμμαχικό σχήμα,
τον Συνασπισμό Ριζοσπαστικής Αριστεράς
(ΣΥΡΙΖΑ), ο οποίος συγκέντρωσε ένα μικρό
ποσοστό, 3,3%. Σε αυτό το σχήμα συμμετείχαν εκτός από τον Συνασπισμό, που ήταν το
μεγαλύτερο κόμμα, η ΑΚΟΑ, η Κίνηση για
την Ενότητα Δράσης της Αριστεράς (ΚΕΔΑ),
η Διεθνιστική Εργατική Αριστερά (ΔΕΑ), οι
Ενεργοί Πολίτες και άλλοι πολιτικοί φορείς.

ελαφρά πτώση του δικομματισμού που
σημειώθηκε σε αυτές τις εκλογές, είχε
ως αποτέλεσμα το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ να αυξήσουν τα ποσοστά τους. Εξάλλου, από το
καλοκαίρι του 2007 ο ΣΥΡΙΖΑ με πρόεδρο τον
Αλέκο Αλαβάνο είχε διευρύνει τη συνεργασία
του με άλλες οργανώσεις και φορείς, όπως η
Κομμουνιστική Οργάνωση Ελλάδας (ΚΟΕ),
το Δημοκρατικό Κοινωνικό Κίνημα (ΔΗΚΚΙ)
κ.ά.

2009 (4 Οκτωβρίου)

εκλογική μάχη κατάφερε να συγκρατήσει τα
ποσοστά του κόμματος ελαφρώς μειωμένα.
Η Νέα Βουλή:
Παράλληλα στο χώρο της κατακερματισμένης
ΠΑΣΟΚ: 43,9% (160 έδρες),
εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς, ένα μέρος
Ν.Δ.: 33,5% (91 έδρες),
της οποίας εντάχθηκε μετά το 2004 στον ΣΥΚΚΕ: 7,5% (21 έδρες),
ΡΙΖΑ, έγιναν προσπάθειες να δημιουργηθούν
ΛΑΟΣ: 5,6% (15 έδρες),
πολιτικές ή εκλογικές συμμαχίες, οι οποίες
ΣΥΡΙΖΑ: 4,6% (13 έδρες),
θα ένωναν τις διάφορες πολιτικές ομάδες
Κυβέρνηση: ΠΑΣΟΚ
(Γιώργος Παπανδρέου)
και οργανώσεις. Τέτοια σχήματα ήταν το Μέ[Σεπτέμβριος 2009 – Νοέμβριος 2011],
τωπο Ριζοσπαστικής Αριστεράς (ΜΕΡΑ), το
ΠΑΣΟΚ-Νέα Δημοκρατία-ΛΑΟΣ
οποίο συμμετείχε στις εκλογές του 2004 και
(Λουκάς Παπαδήμος)
του 2007 και η Ενωτική Αντικαπιταλιστική
[Νοέμβριος 2011 – Μάιος 2012]
Αριστερά (ΕΝΑΝΤΙΑ), η οποία συμμετείχε
στις εκλογές του 2007. Τον Μάρτιο του 2009
το ΜΕΡΑ και η ΕΝΑΝΤΙΑ συνασπίστηκαν εκ
νέου και δημιούργησαν την Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία για την Ανατροπή
(ΑΝΤΑΡΣΥΑ).
Στις εκλογές του 2007 συμμετείχαν για πρώτις 2 Σεπτεμβρίου 2009, ο πρωθυπουργος τη φορά και οι Οικολόγοι Πράσινοι. Έτσι ο
Κώστας Καραμανλής προκήρυξε πρόωρες χώρος της πολιτικής οικολογίας, μετά τους
εκλογές επικαλούμενος τη δυσχερή οικονομι- Οικολόγους Εναλλακτικούς, εκπροσωπήθηκε
κή κατάσταση της χώρας και την άρνηση του από ένα αυτόνομο και ενωτικό σχήμα. Στις
ΠΑΣΟΚ να συνεργαστεί στο θέμα της εκλογής εκλογές του 2009, ωστόσο, έμειναν εκτός
του Προέδρου της Δημοκρατίας. Τις εκλογές Βουλής, συγκεντρώνοντας 2,5%.
κέρδισε το ΠΑΣΟΚ με μεγάλη διαφορά. Το
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, παρά την κοιΚΚΕ παρέμεινε τρίτο. Ο ΣΥΡΙΖΑ μετείχε στις
νοβουλευτική πλειοψηφία που διέθετε
εκλογές με κεντρικό πρόσωπο τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είχε αναδειχθεί πρόεδρος του δεν κατάφερε να παραμείνει στην εξουσία
Συνασπισμού, της μεγαλύτερης συνιστώσας για πολύ. Ο πρωθυπουργός Γιώργος Παπαντου ΣΥΡΙΖΑ, στο 5ο Συνέδριο του κόμματος δρέου ενάμιση χρόνο μετά τη σύναψη δανειτον Φεβρουάριο του 2008. Στην πρώτη του ακής σύμβασης με το Διεθνές Νομισματικό
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Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα και τις χώρες της Ευρωζώνης
(Μάιος 2010) και την εφαρμογή των
πρώτων σκληρών μέτρων λιτότητας
που αυτή προέβλεπε, παραιτήθηκε
(Νοέμβριος 2011) δίνοντας τη θέση του
στον Λουκά Παπαδήμο και σε μια κυβέρνηση συνεργασίας την οποία συνδιαμόρφωσαν το ΠΑΣΟΚ (με νέο πρόεδρο τον Ευάγγελο Βενιζέλο), η Νέα
Δημοκρατία υπό τον Αντώνη Σαμαρά
και ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός
(ΛΑΟΣ).

2012 (6 Μαΐου)
Η Νέα Βουλή:
Ν.Δ.: 18,8% (108 έδρες),
ΣΥΡΙΖΑ: 16,8% (52 έδρες),
ΠΑΣΟΚ: 13,2% (41 έδρες),
Ανεξάρτητοι Έλληνες: 10,6% (33 έδρες),
ΚΚΕ: 8,5% (26 έδρες),
Λαϊκός Σύνδεσμος-Χρυσή Αυγή:
7% (21 έδρες),
Δημοκρατική Αριστερά (ΔΗΜΑΡ):
6,1% (19 έδρες)

2012 (17 Ιουνίου)
Η Νέα Βουλή:
Ν.Δ.: 29,7% (129 έδρες),
ΣΥΡΙΖΑ: 26,9% (71 έδρες),
ΠΑΣΟΚ: 12,3% (33 έδρες),
Ανεξάρτητοι Έλληνες: 7,5% (20 έδρες),
Λαϊκός Σύνδεσμος-Χρυσή Αυγή:
6,9% (18 έδρες),
ΔΗΜΑΡ: 6,2% (17 έδρες),
ΚΚΕ: 4,5% (12 έδρες)
Κυβέρνηση:
Νέα Δημοκρατία-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ
(Αντώνης Σαμαράς)
[Ιούνιος 2012 – Ιούνιος 2013],
Νέα Δημοκρατία-ΠΑΣΟΚ
(Αντώνης Σαμαράς)
[Ιούνιος 2013 – Ιανουάριος 2015]

Πρόκειται για τις πρώτες εκλογικές αναμετρήσεις της «μνημονιακής» περιόδου, με
χαρακτηριστικό τους την κατάρρευση του
δικομματισμού, τις μεγάλες εκπλήξεις και
τις πολιτικές ανακατάξεις με την εμφάνιση
νέων κομμάτων στα δεξιά και τα αριστερά
του πολιτικού φάσματος. Ένα από αυτά ήταν
η Δημοκρατική Αριστερά (ΔΗΜΑΡ), η οποία
συγκροτήθηκε τον Ιούνιο του 2010 με πρόεδρο τον Φώτη Κουβέλη, όταν η «Ανανεωτική
Πτέρυγα» του Συνασπισμού αποχώρησε από
τον ΣΥΡΙΖΑ. Στις εκλογές επικράτησε τελικά
η Νέα Δημοκρατία ενώ το άλλοτε κυρίαρχο
ΠΑΣΟΚ κατακρημνίστηκε, πληρώνοντας την
ένταξη της χώρας στο Μνημόνιο. Στη θέση
της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης αναδείχθηκε για πρώτη φορά ο ΣΥΡΙΖΑ, τα ποσοστά του
οποίου εκτινάχθηκαν. Το ΚΚΕ στις εκλογές
του Ιουνίου απώλεσε σχεδόν τη μισή εκλογική του δύναμη, ενώ η πρωτοεμφανιζόμενη
ΔΗΜΑΡ κατάφερε να εκλέξει 17 βουλευτές.
Πέραν αυτών, στις εκλογές του Μαΐου, οι
Οικολόγοι Πράσινοι έμειναν οριακά εκτός
Βουλής με ποσοστό 2,9%, ενώ η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
κατέλαβε το 1,2% των ψήφων. Η πλέον δυσάρεστη έκπληξη, ωστόσο, των εκλογών υπήρξε
η Χρυσή Αυγή, ένα περιθωριακό νεοναζιστικό
μόρφωμα, το οποίο από μια σχεδόν μηδενική
εκλογική επιρροή τα προηγούμενα χρόνια,
κατάφερε να εκλέξει 18 βουλευτές.
Στην κυβέρνηση συνεργασίας που σχηματίστηκε συμμετείχε και η ΔΗΜΑΡ μέχρι τον

Ιούνιο του 2013, οπότε και αποχώρησε
διαφωνώντας με το βίαιο κλείσιμο του
δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα.
Τον Δεκέμβριο του 2014 μετά από την
ατελέσφορη προσπάθεια εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας προκηρύχθηκαν εκλογές, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις 25 Ιανουαρίου 2015.

