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Venstreradikale Syriza 
og det lille høyrepopu-
listiske partiet, Uav-
hengige grekere dannet 
mandag regjering i Hel-
las. Aleksis Tsipras (40) 

fra Syriza blir landets yngste stats-
minister på 150 år. Nå er det 
Tsipras sammen med lederen for 
Uavhengige grekere, Panos Kam-
menos som skal styre Hellas. 
Begge partiene er motstandere av 
en kriseavtale med EU. 

– Jeg tror støtten fra Uavhen-
gige grekere vil hardne Tsipras 
forhandlingslinje med troikaen, 
sier Roman Gerodimos, forsker og 
Hellas-ekspert ved Greek Politics 
Specialist Group til DN.

Den såkalte troikaen består av 
Den europeiske sentralbanken, 
EU og Det internasjonale penge-
fondet.

– Homofobiske
Tirsdag vil Tsipras presentere den 
nye regjeringen. Tsipras har lovet 
grekerne å «gjenopprette æren» til 
Hellas ved å ta til motmæle mot 
troikaen. Syriza ønsker gjeldsslet-
ting og en reversering av de harde 
økonomiske reformene som Hel-
las er pålagt av internasjonale kre-
ditorer, blant annet EU.

Gerodimos påpeker at det er 
uvisst hva annet de to partiene er 
enige om utover å stå opp mot 
troikaen og EU.

– Det er vanskelig å se at denne 
koalisjonen skal overleve sånn 

som den er i dag. Kammenos, 
leder for Uavhengige grekere er 
kjent for å føre en innvandrings-
fiendtlig og homofobisk politikk, 
mens Syriza er tilhenger av part-
nerskap for homofile og av å gi 

annengenerasjons migranter 
gresk statsborgerskap, sier Gero-
dimos og legger til:

– Tsipras vil slite med å holde 
koalisjonen sammen etter denne 
«bryllupsreisen». 

Den greske statsgjelden tilsvarer 
rundt 180 prosent av bruttonasjo-
nalprodukt.

– Hellas har en gjeld som er 
dobbelt så stor som landet kan 
bære. De har ingen mulighet til å 
betale den tilbake, sier professor i 
samfunnsøkonomi, Kalle Moene 
ved Universitetet i Oslo. 

Han mener det i prinsippet er 
to muligheter for Hellas:
l Den ene muligheten er å gå ut 
av euroen, slik at gjelden skrives 
ned i form av valutakursendring. 
l Den andre er at landet blir 
værende i valutaunionen, men 
fortsetter å ikke betale gjelden 
helt til troikaen går med på å slette 
deler av gjelden.

Moene tror ikke utfallet blir at 
Hellas gjeninnfører en egen 
valuta. Han mener den nye greske 
regjeringen lettere vil kunne få EU 
til å gå med på et kompromiss, 
fordi Syriza vant valget nettopp på 

Hellas 
holder  
pusten
Den nye populistiske regjerin-
gen i Hellas kvesser klørne før 
nye samtaler med EU. Hellas-
ekspert Roman Gerodimos 
frykter steilere fronter.
Valget i Hellas
anne Kari Haug og  
Åshild langved
Oslo

Valgresultatet
Syriza: 149 seter i nasjonalfor-
samlingen (36,34 prosent)
Nytt demokrati: 76 seter (27,81 
prosent)
Gyldent daggry: 17 seter (6,28 
prosent)
To Potami: 17 seter (6,05 
prosent)
KKE: 15 seter (5,47 prosent)
Uavhengige grekere (Anel): 13 
seter (4,75 prosent)
Pasok: 13 seter (4,68 prosent)
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Hellas har ingen 
mulighet til å betale 
tilbake gjelden sin, 
mener Kalle Moene.
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Leder i Syriza, Alexis Tsipras, 
ankommer  presidentpalasset i 
Athen etter valgseieren.  Foto: 
Simela Pantzartziafp, AFP/ NTB 
Scanpix

Tsipras vil slite med 
å holde koalisjonen 
sammen etter 
denne 
«bryllupsreisen»
Roman Gerodimos, forsker og 
Hellas-ekspert 

Økende misnøye
Oslo: Etter at resultatet fra valget 
i Hellas ble kjent mandag, var 
utslagene i valutamarkedet 
beskjedne. Valutastrateg Magne 
Østnor i DNB Markets peker på at 
utslagene i stor grad hadde 
kommet i forkant, da det ble 
klart at det gikk mot nyvalg i Hel-
las.

Østnor tror det er flere forhold 
enn valget i Hellas som bidrar til 
at euroen svekker seg, men at 
økt oppslutning om protestpar-
tier gjør apetitten på euroen 
enda dårligere. 

Hellas er ikke det eneste 
EU-landet hvor befolkningen 
strømmer til ytterliggående 
partier. I eurolandet Spania 
opplever protestpartiet 
Podemos en kraftig fremgang, 

og også i Storbritannia og 
Danmark er radikale partier i 
fremgang. 

– Tiltagende misnøye og 
mistillit til sittende regjeringer 
gjør det vanskeligere å gjennom-
føre nødvendige strukturrefor-
mer. Det er med på å skape en 
usikkerhet om hvor lang tid 
eurosonen vil bruke på å vende 
tilbake til normaltilstand og 
normalvekst, sier han.

–  Dette kommer på toppen av 
en vekst som har skuffet, et 
gjeldsberg som ennå ikke er i 
ferd med å avta, sanksjoner mot 
Russland, inflasjonsutsikter som 
fortsetter å stupe. Summen av 
disse tingene er med å gjøre 
eurosentimentet svært surt, sier 
han.

Dialoghåp
Oslo: – Jeg håper inderlig at 
Hellas fortsetter å være med i 
EU og Nato, og at den nye 
regjeringen vil inngå i dialog 
med de europeiske partene, sier 
greske Theodossios Georgiou, 
grunnleggeren av organisasjo-
nen, The Greek Association for 
Atlantic and European Coopera-
tion, som blant annet jobber for 
å bedre Hellas internasjonale 
relasjoner.

Georgiou stemte imot flertallet 
i søndagens valg, og støttet regje-
ringspartiet, det borgerlige Nytt 
Demokrati.

– De fleste grekere er glade over 
utfallet, men foreløpig virker det 
som om folk sitter stille og venter 
på hva som skjer videre, sier Geor-
giou.

å ikke ville akseptere EUs krav.
– Alle vet at regjeringen ikke vil 

ha støtte i folket for en politikk i 
retning av det EU ønsker. Det kan 
gjøre at EU må gi etter mer enn en 
kanskje trodde på forhånd, sier 
Moene.

Frustrerte
Verdiskapingen i Hellas, målt ved 
bruttonasjonalproduktet, er nå 25 
prosent lavere enn før finanskri-
sen. Til sammenligning er bnp for 
Fastlands-Norge 10 prosent høy-
ere enn før finanskrisen.

Arbeidsledigheten i Hellas lig-
ger rundt 25 prosent. Blant ung-
dom nærmer arbeidsledigheten 
seg 50 prosent. 

Lønningene er redusert med 18 
prosent, samtidig som velferdsy-
telsene er kuttet kraftig.

– Det er dette befolkningen er 
blitt utmattet av. De ser at uansett 
hvor mye de strammer til og øker 

skattene så øker bare gjelden, sier 
Elisabeth Holvik, sjeføkonom i 
Sparebank 1.

finans@dn.no
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