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SYSTEM PARTYJNY GRECJI

I. Uwarunkowania systemu partyjnego

1. Geneza i ewolucja greckiego systemu partyjnego

System partyjny współczesnej Grecji zaczął się kształtować w 1974 r. jako integral-
ny element rozpoczętego wówczas procesu transformacji ustrojowej. Przeobrażenia 
greckiego systemu politycznego, należące do wyodrębnionej przez Samuela P. Hun-
tingtona trzeciej fali demokratyzacji1, obejmowały wówczas zespół działań zmierza-
jących do odbudowy demokracji. Poprzedni okres demokratycznej monarchii parla-
mentarnej zakończył się bowiem w Grecji 21 kwietnia 1967 r. wraz z bezkrwawym 
zamachem stanu kierowanym przez pułkowników Jeorjosa Papadopulosa i Nikolaosa 
Makarezosa. Siedem kolejnych lat, jakie upłynęło do upadku dyktatury tzw. czarnych 
pułkowników, charakteryzowało się zawieszeniem praw i swobód obywatelskich, 
delegalizacją partii politycznych, wprowadzeniem cenzury i represjami wobec prze-
ciwników politycznych2. Dopiero kryzys gospodarczy, masowe protesty społeczne 
i przede wszystkim nieudana próba przejęcia kontroli nad Cyprem, grożąca otwartym 
konfl iktem z Turcją, spowodowały, że 24 lipca 1974 r. do kraju powrócił – na prośbę 
ówczesnego prezydenta Fedona Gizkisa – sprawujący wcześniej kilkakrotnie funkcję 
premiera Konstandinos Karamanlis, który kierując cywilnym rządem jedności naro-
dowej, rozpoczął proces przywracania mechanizmów i instytucji demokratycznych3. 
Pierwszoplanową rolę odegrały w tym procesie wolne wybory parlamentarne prze-
prowadzone 17 listopada 1974 r., stanowiące podstawę dla rozwoju rywalizacyjnego 
systemu partyjnego, a zwieńczeniem całokształtu działań było uchwalenie przez par-
lament 7 czerwca 1975 r. Konstytucji Grecji. 

1 S.P. Huntington, Trzecia fala demokratyzacji, tłum. A. Dziurdzik, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 1995, s. 15.

2 J. Bodnarek, T. Czekalski, S. Sprawski, S. Turlej, Historia Grecji, Wydawnictwo Literackie, 
Kraków 2005, s. 616–628. 

3 Ibidem, s. 629–630. 
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Długi okres – ponad 35 lat – jaki upłynął od tamtych wydarzeń pozwala na podję-
cie analizy systemu partyjnego Grecji i wyeksponowanie czterech istotnych kwestii 
związanych z jego powstaniem, ewolucją i stanem obecnym. 

Po pierwsze, twórcy konstytucji – na czele z profesorem i późniejszym prezyden-
tem państwa, Konstandinosem Tsatosem, kierującym pracami komisji konstytucyj-
nej parlamentu – projektując ramy instytucjonalne w nowej ustawie zasadniczej, byli 
świadomi burzliwej historii państwa. Doświadczenia poprzednich ponad 150 lat to 
12 konstytucji, balansowanie między monarchiczną i republikańską formą państwa 
oraz przewroty wewnętrzne, okresy dyktatur (jak Joanisa Metaksasa z lat 1936–1941) 
czy wojny domowej. Stąd w Konstytucji z 1975 r. zdefi niowano ustrój państwa jako 
republikę parlamentarną, jednocześnie uznając tę zasadę za niepodlegającą zmianie 
w przypadku rewizji konstytucji. Oznaczało to przyjęcie systemu rządów bardziej 
otwartego na pluralizm polityczny i zabezpieczającego państwo przed tendencjami 
autorytarnymi niż system prezydencki czy półprezydencki4. Tę tendencję – mającą 
na celu włączenie wszystkich sił politycznych w decydowanie o sprawach państwa 
– potwierdzał również dekret z 23 września 1974 r., przyznający prawo swobodnego 
działania wszystkim partiom politycznym, które nie dążą do zdobycia władzy siłą lub 
do obalenia demokracji5. Akt ten odnosił się głównie do partii komunistycznej, która 
po nieudanej próbie zdobycia władzy siłą i wywołaniu wojny domowej w drugiej 
połowie lat 40. została zdelegalizowana w 1947 r. 

Po drugie, ponad trzy dekady funkcjonowania systemu partyjnego i przeprowa-
dzonych w tym czasie 13 elekcji parlamentarnych pozwalają zauważyć, że grec-
ka scena polityczna cechuje się dużą stabilnością i przejrzystością. Jest bowiem 
od początku zdominowana przez dwie partie: prawicową Nową Demokrację (Νέα 
Δημοκρατία, ND) i lewicowy Panhellenistyczny Ruch Socjalistyczny (Πανελλήνιο 
Σοσιαλιστικό Κίνημα, PASOK), które na przemian sprawując władzę, decydują o po-
lityce państwa. Wprawdzie w greckim życiu politycznym pojawiają się kryzysy po-
lityczne, formułowane są różne oskarżenia wobec elit (np. o korupcję), występują 
rozłamy i secesje w głównych ugrupowaniach, wybuchają masowe protesty i straj-
ki (przykładowo na przełomie 2008 i 2009 r., gdy w zamieszkach i manifestacjach 
wzięło udział kilkanaście tysięcy osób) czy zdarzają się przypadki przeprowadzania 
przedterminowych wyborów parlamentarnych, jednak nie przekłada się to – przynaj-
mniej jak dotąd – na zasadnicze zmiany w systemie partyjnym.

Po trzecie, zarysowując proces ewolucji greckiego systemu partyjnego, można 
zwrócić uwagę na ciągłość oraz brak radykalnych, nagłych i nieprzewidywalnych 
zmian. Najważniejszą cezurą w jego rozwoju były wybory z 1981 r., w wyniku któ-
rych system umiarkowanie wielopartyjny z partią dominującą (Nową Demokracją) 
przekształcił się w funkcjonujący do dziś system dwupartyjny. Zmiana ta była konse-
kwencją zwycięstwa wyborczego PASOK i przejęcia władzy przez lewicę. 

Po czwarte, charakterystyczna dla Grecji jest również silna polaryzacja, a więc 
występowanie wyraźnych i czytelnych podziałów na scenie politycznej. Z histo-

4 A. Pulit, System konstytucyjny Grecji, Ofi cyna Wydawnicza „Marka”, Kraków 2004, s. 20.
5 J. Kamiński, System konstytucyjny Grecji, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2004, s. 14. 
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rycznego punktu widzenia można zwrócić uwagę na trzy płaszczyzny występowania 
polaryzacji. Pierwsza, praktycznie już nieobecna w życiu politycznym, wiązała się 
z podziałem: monarchizm versus republikanizm. Wprawdzie w referendum z 8 grud-
nia 1974 r. rozstrzygnięto o ustanowieniu trzeciej w historii tego kraju republiki 
(opowiedziało się za nią ponad 69% głosujących)6, ale była to w tym okresie kwe-
stia istotnie różnicująca siły polityczne. Druga płaszczyzna, wiążąca się z dwupar-
tyjnością, prowadzi do występowania wyraźnych podziałów programowych na osi 
lewica–prawica. Wprawdzie uległy one pewnemu osłabieniu w porównaniu np. do 
lat 80., ale nadal stanowią istotny czynnik programowo-ideowy identyfi kujący po-
szczególne partie polityczne. Trzecia oś polaryzacji ma charakter personalny. Trzeba 
bowiem zwrócić uwagę, że greckie życie polityczne ma silny aspekt indywiduali-
styczny, związany z działalnością niezwykle popularnych polityków o silnych osobo-
wościach, często będących powodem podejmowania decyzji wyborczych – stanowią 
oni „twarz” konkretnych ugrupowań. Po prawej stronie sceny politycznej taką posta-
cią był wspominany Konstandinos Karamanlis pełniący w latach 1974–1980 funk-
cję premiera, a potem dwukrotnie piastujący urząd prezydenta (w latach 1980–1985 
i 1990–1995). Natomiast w PASOK podobną rolę odgrywał Andreas Papandreu, 
łącznie przez 11 lat (w latach 1981–1989 i 1993–1996) stojący na czele lewicowych 
rządów7. Co niezwykle istotne i charakterystyczne dla opisywanego państwa – oba 
nazwiska do dziś są obecne w greckiej polityce – Kostas Karamanlis (bratanek Kon-
standinosa) jest przywódcą ND, a Georgios Papandreu (syn Andreasa) od 2004 r. 
jest liderem PASOK, a od 2009 r. szefem greckiego rządu. Dlatego, przykładowo, 
w medialnych doniesieniach wybory parlamentarne 2004 r. określano „wyborami 
dwóch dynastii”8. 

2. Prawna instytucjonalizacja partii politycznych

Grecki system polityczny cechuje stosunkowo niewielki zakres prawnej instytucjo-
nalizacji partii politycznych. Bezpośrednio do partii politycznych odnoszą się tylko 
trzy przepisy zawarte w art. 29 Konstytucji z 1975 r. Ustęp 1 tego artykułu przyznaje 
obywatelom greckim prawo wstępowania i działania w partiach politycznych oraz 
podkreśla, że działalność partii powinna służyć swobodnemu funkcjonowaniu ustro-
ju demokratycznego. Tym samym pośrednio wskazuje na zakaz działalności ugrupo-
wań, których cele lub formy działania kłóciłyby się z systemem demokratycznym. 
Ustęp 2 zawiera odesłanie do ustawodawstwa zwykłego w zakresie uregulowania 
zasad fi nansowania partii przez państwo oraz zasad podawania do wiadomości wy-
datków ponoszonych na cele wyborcze przez partie i kandydatów na deputowanych. 

6 Ibidem. 
7 A. Sutkowska, System polityczny Republiki Grecji [w:] K.A. Wojtaszczyk (red.), Systemy po-

lityczne wybranych państw, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2004, s. 77. 
8 T. Stylińska, Między dwiema dynastiami, „Rzeczpospolita”, 4 III 2004 r. 
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Ustęp 3 zakazuje sędziom, osobom wojskowym, funkcjonariuszom organów bezpie-
czeństwa i wszystkim funkcjonariuszom publicznym manifestowania i działania na 
rzecz partii politycznych w jakiejkolwiek formie. Zakaz ten dotyczy także wszyst-
kich zatrudnionych przez osoby prawa publicznego, przedsiębiorstwa państwowe 
i wspólnoty lokalne9. Istotną i zarazem interesującą wzmiankę o partiach zawiera 
również art. 37 konstytucji, stanowiący, że przywódca partii, która zdobyła bez-
względną większość mandatów w parlamencie, jest mianowany przez prezydenta na 
stanowisko premiera10. 

Przepisy konstytucji nie wspominają więc wprost o prawie obywateli do tworze-
nia partii politycznych. Dlatego uprawnienie to wywodzone jest z art. 12 ust. 1 kon-
stytucji stanowiącego, że „Grecy mają prawo, przestrzegając obowiązujących ustaw, 
do tworzenia niedochodowych związków i stowarzyszeń”. Ustrojodawca możliwości 
korzystania z tego prawa nie uzależnił od konieczności posiadania wcześniejszych 
zezwoleń. Powołana w tym trybie organizacja (w tym partia polityczna) może zostać 
rozwiązana jedynie decyzją sądu w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa lub 
postanowień swojego statutu11. 

O wiele bardziej szczegółowo uregulowano natomiast kwestie fi nansowania par-
tii ze środków publicznych. Pierwotnie ustawa z 1984 r. przewidywała, że partie 
polityczne otrzymują pieniądze z budżetu państwa, których maksymalna wysokość 
wynosi 0,001% produktu narodowego brutto12. Z czasem jednak kolejne regulacje 
– z 1996 i 1998 r. – zwiększały wysokość pomocy publicznej i obecnie partie korzy-
stają ze wsparcia fi nansowego państwa w dużo większym stopniu. Państwo zasila je 
środkami podzielonymi na trzy grupy: około 1% produktu krajowego brutto (wyso-
kość jest zmienna) przeznaczanych jest na prowadzoną działalność partyjną, 0,425% 
na pokrycie kosztów wyborczych i 0,085% na prowadzoną działalność edukacyj-
ną i badawczą. W środkach partycypują tylko te partie, który wprowadziły swoich 
przedstawicieli do Izby Deputowanych lub (i) Parlamentu Europejskiego, przy czym 
85% tych środków dzielonych jest między partie reprezentowane w parlamencie kra-
jowym proporcjonalnie do poparcia wyborczego, 5% rozdzielanych jest w równej 
wysokości dla tych, które zdobyły mandaty w Parlamencie Europejskim, a 10% mię-
dzy te, które wystawiły kandydatów w przynajmniej dwóch trzecich ogólnej liczby 
okręgów wyborczych i zdobyły minimum 3% głosów w wyborach do Izby Deputo-
wanych13.

9 Konstytucja Grecji, tłum. z fr. G. i W. Uliccy, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1992, s. 21.
10 Ibidem, s. 28. 
11 A. Pulit, System…, op. cit., s. 26. 
12 Ibidem, s. 49. 
13 B. Szajkowski (ed.), Political Parties of the World, John Harper Publishing, London 2005, 

s. 260–261. 
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3. System wyborczy a system partyjny

System wyborczy do jedynego w Grecji organu władzy centralnej pochodzącego 
z powszechnych i bezpośrednich wyborów, czyli jednoizbowego parlamentu (Izby 
Deputowanych), pełni funkcje petryfi kującą w stosunku do systemu partyjnego. War-
to również zauważyć, że w systemie wyborczym dokonywano zmian głosami rzą-
dzącej większości, zorientowanych na osiągnięcie określonych celów politycznych. 
Przykładowo w 1989 r. PASOK zmodyfi kował system wyborczy w celu obniżenia 
wyniku Nowej Demokracji. Przez kolejne trzy elekcje zmiana przynosiła oczekiwa-
ne efekty, jednak zawiązanie przez ND koalicji z małą partią zaowocowało kolejną 
reformą systemu wyborczego14. Uogólniając, można jednak system wyborczy Grecji 
określić jako mieszany15, w którym połączone są z sobą elementy systemu więk-
szościowego i proporcjonalnego, a zasygnalizowane zmiany sprowadzały się nie 
do zamiany całościowej formuły wyborczej, ale zabiegów modyfi kujących stopień 
proporcjonalności systemu wyborczego. Według obecnie obowiązujących regulacji 
trzystuosobowy skład Izby Deputowanych wybierany jest w następujący sposób: 288 
mandatów obsadzanych jest w wyborach bezpośrednich w 56 okręgach wyborczych, 
w tym sześciu jednomandatowych. Zdecydowana większość deputowanych pocho-
dzi więc z wyborów proporcjonalnych opartych na metodzie Hagenbacha–Bischof-
fa z zastosowaniem trzyprocentowej klauzuli zaporowej w skali kraju. Pozostałych 
12 posłów jest desygnowanych przez partie polityczne proporcjonalnie do poparcia 
w okręgach, przy czym w podziale mandatów z tej puli partycypują tylko te ugrupo-
wania, które zdobyły co najmniej 17% głosów w skali kraju16. Tak skonstruowany 
system wyborczy sprzyja przejmowaniu bezwzględnej większości mandatów przez 
jedną partię i tym samym stymuluje bipolaryzację sceny politycznej17. 

II. Charakterystyka współczesnego systemu partyjnego 

Od początku lat 80. grecki system partyjny przybrał kształt systemu dwupartyjne-
go – dwie najsilniejsze partie (ND i PASOK) otrzymywały średnio, poczynając od 
wyborów przeprowadzonych w 1981 r. po ostatnią elekcję z 2009 r., 83,87% głosów, 
kontrolując w tym okresie przeciętnie nieco ponad 274 mandaty. Można również 
zauważyć, że z 13 wyborów przeprowadzonych w trzeciej republice siedem wygrała 
Nowa Demokracja, a sześć PASOK, przy czym jedno zwycięstwo ND (z czerwca 

14 D. Nohlen, Prawo wyborcze i system partyjny. O teorii systemów wyborczych, Wydawnictwo 
Naukowe Scholar, Warszawa 2004, s. 210. 

15 W. Sokół, M. Żmigrodzki (red.), Współczesne partie i systemy partyjne. Zagadnienia teorii 
i praktyki politycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005, s. 348. 

16 J. Kamiński, System konstytucyjny…, op. cit., s. 40–41. 
17 A. Sutkowska, System polityczny…, op. cit., s. 120–121. 
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1989 r.) ze względu na niezdobycie bezwzględnej większości mandatów w Izbie De-
putowanych uniemożliwiło powołanie rządu i spowodowało konieczność przeprowa-
dzenia przedterminowych wyborów w listopadzie tego samego roku. Ten przypadek 
wskazuje na istotny element, jakim była czasowa przerwa w klasycznej dwupartyj-
ności – na przełomie lat 80. i 90. grecki system partyjny można uznać za dwuipół-
partyjny (na wzór RFN do lat 90.), bowiem brak absolutnej większości mandatów 
u zwycięskiej ND spowodował konieczność zawiązywania koalicji rządowych. Był 
to jednak krótkotrwały wyłom, który nie zakłócił w dłuższej perspektywie czaso-
wej dwupartyjności. Ponadto grecki system partyjny należy uznać za dwupartyjność 
spolaryzowaną o wyraźnym kontraście programowym (i momentami personalnym) 
między ND i PASOK.

Porządkując scenę polityczną Grecji, można wyodrębnić na niej pięć ośrodków, 
poczynając od dwóch dominujących partii (zob. Tabela 12). 

Tabela 12. Wybory do greckiej Izby Deputowanych w latach 1974–2009

Data wyborów Partie polityczne

ND PASOK KKE SYN Inne partie 
polityczne

G M G M G M G M G M

17.11.1974 54,4 216 13,6 15 9,5 8 – – 20,4 61
20.11.1977 41,8 171 25,3 93 9,4 11 – – 23, 25
18.10.1981 35,9 115 48,1 172 10,9 13 – – – –
02.06.1985 40,8 126 45,8 161 9,9 12 – – 3,5 1
18.06.1989 44,3 145 39,1 125 – – 13,1 28 3,5 2
05.11.1989 46,2 148 40,7 128 – – 11,0 21 2,1 3
08.04.1990 46,9 150 39,3 125 – – 10,6 21 3,2 4
10.10.1993 39,3 111 46,8 170 4,5 9 2,9 0 6,3 10
22.09.1996 38,1 108 41,5 162 5,6 11 5,1 10 9,7 9
09.04.2000 42,7 125 43,8 158 5,5 11 3,2 6 – –
07.03.2004 45,4 165 40,6 117 5,9 12 2,2 6 – –
16.09.2007 41,8 152 38,1 102 8,2 22 – – 8,8 24
04.10.2009 33,5 91 43,9 160 7,5 21 – – 10,2 28

G – % otrzymanych głosów
M – liczba zdobytych mandatów

Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Kamiński, System…, op. cit., s. 68, oraz http://electionresources.org/gr (do-
stęp: 25 IX 2009 r.).

Najważniejszą partią prawicową Grecji jest Nowa Demokracja, utworzona 
28 września 1974 r. przez Konstandinosa Karamanlisa, jednego z najwybitniejszych 
i najbardziej znanych polityków tego kraju drugiej połowy XX w. Partia ta nawiązy-
wała do działającej przed zamachem z 1967 r. Narodowej Unii Radykalnej (Εθνική 
Ριζοσπαστικη Ενωση, ERE), partii o obliczu konserwatywnym, również kierowanej 
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przez K. Karamanlisa18. O pozycji i znaczeniu tego polityka może świadczyć fakt, że 
po jego rezygnacji z przewodniczenia Nowej Demokracji w 1980 r. i objęciu funkcji 
prezydenta państwa partia znalazła się w wyraźnym kryzysie przywództwa, który 
przyczynił się do utraty władzy na prawie całą dekadę lat 80. Kryzys ten udało się 
zresztą w pełni zażegnać dopiero w 1997 r., gdy przywódcą partii został Kostas Kara-
manlis (bratanek Konstandinosa), w latach 2004–2009 sprawujący funkcję premiera. 

Nowa Demokracja była partią rządzącą w latach 1974–1980, 1989–1993 i 2004–
–2009, a więc obecnie jej „staż rządowy” wynosi około 15 lat. Ostatnie wybory za-
kończone jej zwycięstwem przeprowadzono we wrześniu 2007 r. Elekcja ta została 
zorganizowana przed upływem normalnej czteroletniej kadencji Izby Deputowa-
nych (ta upływała na początku 2008 r.) z inicjatywy partii rządzącej. ND liczyła, 
że w ten sposób uda się jej utrzymać przy władzy – w sondażach odnotowywano 
bowiem wyraźny spadek poparcia dla niej spowodowany m.in. ujawnianymi skan-
dalami fi nansowymi i zarzutami o nieporadność administracji w obliczu fali poża-
rów nawiedzających Grecję latem 2007 r. Podobny zabieg próbowano zastosować 
w 2009 r. – ujawniane afery fi nansowe z udziałem polityków ND i globalny kry-
zys gospodarczy spowodowały, że Karamanlis podjął decyzję o przeprowadzeniu 
przedterminowych wyborów, ponownie spodziewając się uzyskania od wyborców 
przyzwolenia na konieczne reformy. Wybory z początku października 2009 r. przy-
niosły jednak zwycięstwo PASOK, a Nowej Demokracji najgorszy wynik w historii 
trzeciej republiki (33,5% głosów i tylko 90 mandatów w Izbie Deputowanych)19. Pod 
względem programowym ND trudno przyporządkować jednej opcji ideologicznej. 
W swoich założeniach programowych Nowa Demokracja określa się jako partia pa-
triotyczna, liberalna i jednocześnie w sferze ekonomicznej odmienna od socjaldemo-
kracji i neoliberalizmu20. W jej programie można odnaleźć hasła prywatyzacji sektora 
publicznego, liberalizacji rynku pracy, ale jednocześnie sprawiedliwości społecznej 
i wolności jednostki. Ten swoisty eklektyzm programowy z silnymi pierwiastkami 
liberalnym i narodowymi oraz pozycją opozycyjną względem socjaldemokracji po-
zwala ND usytuować jako partię o odcieniu prawicowym, choć lokującą się blisko 
centrum. W Parlamencie Europejskim deputowani Nowej Demokracji zasiadają we 
frakcji Europejskiej Patii Ludowej.

Drugą dużą partią Grecji jest Panhellenistyczny Ruch Socjalistyczny (PASOK), 
powstały 3 września 1974 r. jako kontynuacja działającego przed 1967 r. Panhelle-
nistycznego Ruchu Wolnościowego. W pierwszych latach trzeciej republiki PASOK 
nie cieszył się dużą popularnością, jednak specyfi czny model tworzenia partii, pole-
gający na oddolnym, społecznym powoływaniu komitetów wyborczych, który spot-
kał się z przychylną oceną Greków, połączony z charyzmatyczną osobowością jej 
pierwszego lidera Andreasa Papandreu spowodował, że w 1981 r. przejęła ona wła-
dzę i sprawowała ją aż do 1989 r. Po raz drugi PASOK był partią rządzącą w latach 

18 J. Kamiński, System…, op. cit., s. 24. 
19 Grecka ruletka, „Polityka” 2009, nr 41.
20 The Ideological Principles of Nea Demokratia, http://en.nd.gr (dostęp: 26 IX 2009 r.). 
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1993–200421. Przejął również władzę po wyborach z 4 października 2009 r. Papandreu 
pozostawał liderem ugrupowania do 1996 r., kiedy pod wpływem złego stanu zdrowia 
zrezygnował z funkcji przywódcy. Papandreu, polityk o silnej osobowości, sprawu-
jący z przerwami przez 12 lat funkcję premiera, kierował partią w scentralizowany, 
autorytarny sposób. Za czasów jego przewodnictwa kongres partii zwołano tylko trzy-
krotnie (w 1984, 1990 i 1994 r.), a wszystkie (zresztą nieliczne) organy wewnętrzne 
były mu całkowicie podporządkowane, jak np. sąd dyscyplinarny, służący Papandreu 
przede wszystkim do pozbywania się przeciwników22. Po rezygnacji głównego lidera 
szefem partii został Kostas Simitis, natomiast od 2004 r. funkcję tę pełni syn Adreasa 
Papandreu – Georgios, obecnie sprawujący również urząd premiera. 

PASOK od początku swojego istnienia powoływała się na doktrynę socjaldemo-
kracji, choć jej pierwsze hasła miały zdecydowanie radykalny charakter, odbiegający 
od programów europejskiej socjaldemokracji. Jeszcze na początku lat 80. postulo-
wano m.in. uspołecznienie zakładów pracy, upaństwowienie majątku Kościoła, se-
kularyzację, wystąpienie Grecji z NATO i sprzeciwiano się wejściu do EWG. Jednak 
okres sprawowania władzy spowodował wyraźne osłabienie radykalizmu postula-
tów, a z czasem PASOK upodobniła się do innych partii socjaldemokratycznych za-
chodniej Europy, głosząc m.in. hasła solidaryzmu społecznego, państwa dobrobytu 
czy decentralizacji23. Odrzucono również radykalne postulaty z obszaru polityki za-
granicznej. Charakter programowy i sposób kierowania partią zaowocowały rozła-
mem w PASOK w połowie lat 80., jednak nie podważyło to jej pozycji na scenie 
politycznej. Duże trudności ugrupowanie przeżywało też na przełomie lat 80. i 90., 
gdy oskarżenia o korupcję i skandale obyczajowe z udziałem Papandreu (romans ze 
stewardesą i porzucenie żony po 38 latach małżeństwa, co spotkało się z dezaprobatą 
opinii publicznej) nadszarpnęły wizerunek PASOK i spowodowały przejęcie władzy 
przez ND24. Deputowani PASOK zasiadają w Grupie Postępowego Sojuszu Socjali-
stów i Demokratów w Parlamencie Europejskim.

Obok dwóch dużych partii sytuuje się Komunistyczna Partia Greków (Κομμου-
νιστικό Κόμμα Ελλάδας, KKE), nawiązująca do powołanej w 1918 r. Socjalistycznej 
Partii Robotniczej Grecji (Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, SEKE). Pod obecną na-
zwą występuje od 1924 r., choć w latach 1947–1974 działała nielegalnie na skutek 
podejmowanych prób obalenia demokracji i wywołanej wojny domowej. Powrót 
do legalnej działalności był możliwy dzięki wyraźnie opozycyjnemu stanowisku 
względem dyktatury pułkowników. KKE pomimo radykalnych haseł odwołujących 
się do marksizmu i krytykujących kapitalizm (aczkolwiek obecnie przy akceptacji 
dla demokracji)25 uzyskuje stałą reprezentację parlamentarną, choć poparcie dla niej 
zmalało wyraźnie po interwencji ZSRR w Afganistanie w latach 80. Na początku 
lat 90. komuniści działali w ramach Koalicji Lewicy i Postępu (Συνασπισμός της 

21 J. Kamiński, System…, op. cit., s. 28–29.
22 Ibidem. 
23 A. Sutkowska, System polityczny…, op. cit., s. 125–126. 
24 W. Chamala, Era Papandreu, http://www.lewica.pl (dostęp: 26 IX 2009 r.).
25 Programme of KKE, http://inter.kke.gr (dostęp: 26 IX 2009 r.).
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Αριστεράς των Κινημάτων και της Οικολογίας, SYN), ale od 1993 r. powrócili do 
samodzielnego startowania w wyborach. Obecnie partią kieruje Alexandra Papariga. 
Jej przedstawiciele zasiadają w Parlamencie Europejskim we frakcji Zjednoczonej 
Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica.

Czwartą formacją trzeciej republiki, na jaką warto zwrócić uwagę, jest Koalicja 
Lewicy i Postępu (SYN – SINASPISMOS). SYN zyskiwała reprezentację parla-
mentarną w latach 1989–2004, choć częściowo zawdzięczała ją udziałowi komuni-
stów w swoich strukturach. Koalicja powstała w 1989 r. jako porozumienie KKE, 
Greckiej Partii Lewicowej (Ελληνική Αριστερά, EAR) i szeregu mniejszych ugrupo-
wań lewicowych i najczęściej była określana jako partia neokomunistyczna26. Spada-
jące poparcie dla SYN spowodowało podjęcie działań na rzecz reorganizacji skraj-
nej lewicy – w wyborach 2007 r. wystąpiła ona pod szyldem Koalicji Radykalnej 
Lewicy (Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς, SYRIZA) i uzyskała poparcie 5% 
głosów, co przełożyło się na 14 mandatów w Izbie Deputowanych. Podobny wynik 
uzyskała w 2009 r. – poparcie 4,6% głosujących dało jej 13 mandatów parlamentar-
nych. Koalicja została powołana na bazie SYN, małych partii lewicowych i formacji 
ekologicznych. Jej obecnym liderem jest Alexis Tsipras. W ostatnich wyborach do 
PE w 2009 r. partia zdobyła jeden mandat, a jej przedstawiciel razem z komunistami 
z KKE wchodzi w skład frakcji Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zie-
lona Lewica.

Niekiedy reprezentację parlamentarną uzyskują również inne mniejsze partie. 
Warto w tym miejscu wymienić trzy takie ugrupowania. Po obaleniu dyktatury partią 
o stosunkowo dużym poparciu była Unia Centrum – Nowe Siły, która w 1974 r. 
zdobyła aż 61 mandatów w Izbie Deputowanych. Jednak podobieństwo programo-
we do ND spowodowało, że z czasem stała się partią marginalną. Z kolei w latach 
90. mandaty zdobywał Demokratyczny Ruch Społeczny (Δημοκρατικό Κοινωνικό 
Κίνημα, DIKKI) – partia powstała w wyniku rozłamu w PASOK. Jej największym 
osiągnięciem było blisko dziesięcioprocentowe poparcie w 1996 r. i dziewięć manda-
tów w Izbie Deputowanych. Natomiast w 2007 r. po raz pierwszy reprezentację par-
lamentarną uzyskało Ludowe Zgromadzenie Prawosławnych (Λαϊκός Ορθόδοξος 
Συναγερμός, LAOS). Jest to skrajnie prawicowa, populistyczna partia, określająca się 
jako obrońca wartości narodowych i religijnych27, której lider – Georgios Karatzafe-
ris, polityk wyrzucony w 2000 r. z ND za głoszenie haseł zwiększania zatrudnienia 
w sektorze publicznym – w mediach porównywany jest do przywódcy francuskiego 
Frontu Narodowego Jean-Marie Le Pena28. Obecnie LAOS posiada 15 deputowa-
nych. W Parlamencie Europejskim partia jest reprezentowana po wyborach z 2009 r. 
przez dwóch deputowanych, którzy wchodzą w skład eurosceptycznej frakcji Europa 
Wolności i Demokracji.

26 A. Sutkowska, System polityczny…, op. cit., s. 129. 
27 B. Szajkowski (ed.), Political…, op. cit., s. 264. 
28 J. Pawlicki, Le Pen z Aten chce Grecji dla Greków, „Gazeta Wyborcza”, 22 IX 2007 r. 
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* * *

Grecki system partyjny, pomimo okresowych wstrząsów, zachowuje swój dwupartyj-
ny charakter. Jak dotąd nie ma tam formacji, która byłaby zdolna do podważenia do-
minujących pozycji ND i PASOK. Można bowiem zauważyć, że obie partie z reguły 
poddane są oddziaływaniu ze strony skrajnej (prawicowej i lewicowej) opozycji, tym 
samym stymulującej dośrodkowy charakter rywalizacji. Wydaje się, że ewentual-
na zmiana, jaka może nastąpić, będzie wynikać ze spadku poparcia dla zwycięskiej 
partii do poziomu niepozwalającego na samodzielne sprawowanie władzy. Tym sa-
mym niewykluczone jest, przynajmniej przejściowe, przekształcenie tego systemu 
w system dwuipółpartyjny. Takie sytuacje zdarzały się w przeszłości i jak dotąd nie 
zaburzyły wzorca rywalizacji funkcjonującego od 1981 r. 

Wykaz skrótów:

DIKKI – Δημοκρατικό Κοινωνικό Κίνημα, Demokratyczny Ruch Społeczny
EAR – Ελληνική Αριστερά, Grecka Partia Lewicowa
ERE – Εθνική Ριζοσπαστικη Ενωση, Narodowa Unia Radykalna
KKE – Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, Komunistyczna Partia Greków
LAOS – Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός, Ludowe Zgromadzenie Prawosławnych
ND – Νέα Δημοκρατία, Nowa Demokracja
PASOK – Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, Panhellenistyczny Ruch Socjalistyczny
SEKE – Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, Socjalistyczna Partia Robotnicza Grecji
SYN – Συνασπισμός της Αριστεράς των Κινημάτων και της Οικολογίας, Koalicja Le-

wicy i Postępu
SYRIZA – Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς, Koalicja Radykalnej Lewicy
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