Βουλευτικές εκλογές στο Βέλγιο:
Ισχυρή άνοδος της ακροδεξιάς
στη Φλάνδρα
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Τοακροδεξιό κόμμα Vlaams Belang κατέγραψε σήμερα ισχυρή άνοδο στη Φλάνδρα, στον
ολλανδόφωνο βορρά του Βελγίου, ενώ το Σοσιαλιστικό Κόμμα (PS) παραμένει πρώτο στη
Βαλλονία, σύμφωνα με μερικά αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών που διεξήχθησαν σήμερα
και τα οποία ανακοινώθηκαν αργά το απόγευμα.
Εκτόςαπό τις ευρωεκλογές, οι Βέλγοι ψήφιζαν σήμερα για να εκλέξουν τους βουλευτές τους σε
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Τα τελευταία εκλογικά τμήματα έκλεισαν γύρω στις 16.00 τοπική
ώρα (17.00 ώρα Ελλάδος).
ΤοVlaams Belang, αντίπαλο κόμμα των Φλαμανδών εθνικιστών N-VA και σύμμαχος του Εθνικού
Συναγερμού (της γαλλικής άκρας δεξιάς) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ξεπερνά το 18% στη
Φλάνδρα, σύμφωνα με αποτελέσματα που αφορούν σχεδόν το 15% των εκλογικών τμημάτων
αυτής της περιφέρειας.
Τοποσοστό είναι σαφώς πάνω από το 5,9% που είχε καταγράψει τον Μάιο του 2014 και επίσης
πάνω από το 14,8% που έδειχνε η τελευταία μεγάλη δημοσκόπηση που διενεργήθηκε πριν από
τις εκλογές στα μέσα Μαΐου.
Ηεπίδοση αυτή αναμένεται να επηρεάσει το αποτέλεσμα των εθνικιστών Φλαμανδών της N-VA,
πρώτης πολιτικής δύναμης της Φλάνδρας, που άσκησε την εξουσία σε συνασπισμό σε εθνικό
επίπεδο από το 2014 έως το 2018.
ΤοN-VA λαμβάνει 27,2%, υποχωρώντας κατά πέντε μονάδες σε σχέση με τις εκλογές του Μαΐου
2014, σύμφωνα με τα μερικά αυτά αποτελέσματα που μετέδωσε το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο
VRT.
Μεμια Φλάνδρα στενά εδραιωμένη στη δεξιά και δύο άλλες περιοχές (Βαλλονία και Βρυξέλλες)
που δίνουν την πρωτιά στην αριστερά, η σύσταση ενός συνασπισμού πλειοψηφίας στο
κοινοβούλιο (όπου συνεδριάζουν οι 150 ομοσπονδιακοί βουλευτές) μπορεί να αποδειχτεί
περίπλοκη.

ΤοΣοσιαλιστικό Κόμμα (PS) είναι πρώτο στη Βαλλονία (γύρω στο 27%) και στις Βρυξέλλες (19%),
σύμφωνα με ένα έξιτ-πολ που διενεργήθηκε στις δύο αυτές περιοχές από το Ελεύθερο
Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών σε δείγμα περίπου 5.700 προσώπων.
Τοκόμμα Ecolo-Groen, το οποίο οι δημοσκοπήσεις έφεραν πρώτο στις Βρυξέλλες, αναμένεται
τελικά να περάσει τρείς μονάδες πίσω από το PS και να βρεθεί δίπλα δίπλα με το γαλλόφωνο
φιλελεύθερο κόμμα του πρωθυπουργού Σαρλ Μισέλ.
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