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ΠΔΡΙΛΗΨΗ 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία κειεηά ην θαηλφκελν ηεο αλφδνπ ηνπ λενθαζηζκνχ θαη ηεο 

Άθξαο Γεμηάο ζην πνιηηηθφ ληνθηκαληέξ φζνλ αθνξά ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. 

Σν ληνθηκαληέξ απνηειεί κηα θηλεκαηνγξαθηθή θαηεγνξία, νλνκαδφκελν θαη ηαηλία 

ηεθκεξίσζεο, ην νπνίν θαηαγξάθεη δηάθνξα ζέκαηα κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ 

παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη γλψζεσλ, ρσξίο φκσο απηφ λα ζεκαίλεη φηη δελ είλαη 

ηδενινγηθά ηνπνζεηεκέλν. Μία βαζηθή θαηεγνξία ηαηληψλ ηεθκεξίσζεο απνηειεί ην 

πνιηηηθφ ληνθηκαληέξ, ην νπνίν εμεηάδεη πνιηηηθά θαηλφκελα θαη γεγνλφηα, κέζα απφ 

καξηπξίεο θαη άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Σν πνιηηηθφ ληνθηκαληέξ αλαπηχρζεθε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 20νχ αηψλα θαη θπξίσο πξαγκαηεχεηαη, κέζα απφ ηελ νπηηθή 

ηνπ δεκηνπξγνχ, ζεκαληηθέο ζηηγκέο πνιηηηθνχ θαη θνηλσληθνχ ελδηαθέξνληνο. Ο 

θαζηζκφο απνηειεί έλα θαηλφκελν ην νπνίν βξίζθεηαη πάληνηε ζην θέληξν ηνπ 

πνιηηηθνχ θαη πλεπκαηηθνχ ελδηαθέξνληνο, ζε παγθφζκην επίπεδν, ελψ πνιιέο είλαη νη 

ηαηλίεο ηεθκεξίσζεο πνπ αζρνινχληαη κε απηφ ην θαηλφκελν, είηε ζε παιαηφηεξεο 

επνρέο, είηε ζήκεξα, πνπ αλαπηχζζεηαη ν λενθαζηζκφο. Σν θαηλφκελν απηφ είλαη 

πνιχ έληνλν θαη ζηε ρψξα καο θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, θαζψο παξαηεξήζεθε 

ζεκαληηθή αχμεζε ηεο απήρεζεο ηεο νξγάλσζεο Υξπζή Απγή, ε νπνία θαηά θαηξνχο 

είρε πηνζεηήζεη εθδειψζεηο ξαηζηζκνχ θαη βίαο απέλαληη ζε πνιίηεο. ήκεξα, έρνπλ 

γπξηζηεί ληνθηκαληέξ, Διιήλσλ, αιιά θαη μέλσλ δεκηνπξγψλ, κε ζέκα ηε δξάζε ηεο 

Υξπζήο Απγήο θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα, ηα νπνία θαηαγξάθνπλ, κέζα απφ 

καξηπξίεο, ηηο δηάθνξεο πηπρέο ηεο.  

ΛΔΞΔΙ- ΚΛΔΙΓΙΑ: πνιηηηθφ ληνθηκαληέξ, ηαηλία ηεθκεξίσζεο, λενθαζηζκφο, 

Υξπζή Απγή.  
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ABSTRACT 

 

This paper studies the phenomenon of the rise of neo-fascism and the Far Right in the 

political documentary regarding the Greek reality. A documentary is a cinematic 

category, also called a documentary film, which records various topics for the purpose 

of informing and providing information and knowledge, but this does not mean that it 

is not ideologically positioned. A key category of documentary is political 

documentaries, which examine political phenomena and events through testimony and 

other evidence. The political documentary was developed during the 20th century and 

mainly deals, through the author's point of view, with important moments of political 

and social interest. Fascism is a phenomenon that is always at the center of political 

and intellectual interest, worldwide, and there are many documentaries that deal with 

this phenomenon, either in the past or today, when neo-fascism is developing. This 

phenomenon is very strong in our country during the last decade, as there was a 

significant increase in the impact of the Golden Dawn organization, which from time 

to time had adopted manifestations of racism and violence against citizens. Today, 

documentaries have been made, by Greek and foreign authors, on the subject of 

Golden Dawn's activities in recent years, which record, through testimonies, its 

various aspects. 

KEYWORDS: political documentary, documentary film, neo-fascism, Golden Dawn. 
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1. Δηζαγωγή 

 

Ζ ηαηλία ηεθκεξίσζεο, φπσο ζα αλαιπζεί παξαθάησ, απνηειεί ηελ θαηαγξαθή 

θαη παξνπζίαζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο πνπ απνηππψλεηαη θηλεκαηνγξαθηθά. 

Πξφθεηηαη γηα θαηεγνξία ηαηληψλ πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη ζέκαηα ηζηνξηθά, πνιηηηθά, 

θαιιηηερληθά θαη άιια ησλ νπνίσλ ε θαηαγξαθή αθνξά γεγνλφηα ή θαηαζηάζεηο  πνπ 

ζα απνηππσζνχλ θαη ζα παξνπζηαζηνχλ κε ηελ νπηηθή ηνπ δεκηνπξγνχ. Αθνξά 

νπζηαζηηθά ηελ αθήγεζε ή ηελ πεξηγξαθή θαηαζηάζεσλ κέζα απφ ηηο νπνίεο 

εμειίζζεηαη ν άλζξσπνο θαη ζπλεπψο ε ζεκαηνινγία ηνπ πεγάδεη απφ δεηήκαηα ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο πνπ ηνλ απαζρνινχλ. Γελ απνθιείεηαη φκσο ε παξνπζίαζε 

γεγνλφησλ θαη θαηαζηάζεσλ πξνγελέζηεξσλ ή κεηαγελέζηεξσλ επνρψλ θαζψο ν 

ρξφλνο ηνπ πνηθίιεη θαη αζρνιείηαη ηφζν κε ην παξφλ φζν θαη κε ην παξειζφλ ή ην 

κέιινλ. 

Σν πνιηηηθφ ληνθηκαληέξ θηινδνμεί λα παξνπζηάζεη πιεξνθνξίεο, αμίεο θαη 

ηδέεο πνπ βαζίδνληαη ζε γεγνλφηα πνιηηηθήο θχζεο, κεηέρνληαο ζε 

θνηλσληθνπνιηηηθέο αιιαγέο θαη επηρεηξψληαο λα αθππλίζεη ην ζεαηή. Κχξηνο ζηφρνο 

ηνπ είλαη ν πξνβιεκαηηζκφο ζε ζρέζε κε ην πξνβαιιφκελν ζέκα. Σν ληνθηκαληέξ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ην πνιηηηθφ ληνθηκαληέξ απνηειεί αλαπαξαζηαηηθή ηέρλε πνπ 

εξκελεχεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα ρσξίο λα απνηειεί ηελ απφιπηε αληαλάθιαζε ηεο.  

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε θξηηηθή πξνζέγγηζε δχν πνιηηηθψλ 

ληνθηκαληέξ πνπ απνηππψλνπλ ηελ άλνδν θαη ηελ θνπιηνχξα ηνπ λενθαζηζκνχ ζηελ 

Διιάδα. Μέζα απφ ηελ παξνπζίαζε ησλ ηαηληψλ απηψλ επηρεηξείηαη ε αλάιπζε ησλ 

λενθαζηζηηθψλ ηδεψλ θαη αληηιήςεσλ πνπ παξνπζηάδνληαη. ηφρνο είλαη ε εμαγσγή 

θαίξησλ ζπκπεξαζκάησλ ζε φηη αθνξά ηα κελχκαηα πνπ επηρείξεζαλ λα κεηαδψζνπλ 

αιιά θαη ηνλ αληίθηππν πνπ ηειηθά είραλ.  

Αξρηθά, αθνχ πξνεγεζεί ε αλάπηπμε ηεο κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο ζην 

Κεθάιαην 1, πξαγκαηνπνηείηαη ε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο θαη ε 

παξνπζίαζε ησλ ελλνηψλ πνπ εμεηάδεη ε παξνχζα εξγαζία. πγθεθξηκέλα, ζην 

Κεθάιαην 2 γίλεηαη πξνζπάζεηα νξηζκνχ ηνπ ληνθηκαληέξ θαη πεξηγξάθνληαη ηα 

ζηνηρεία πνπ ην ραξαθηεξίδνπλ. πγρξφλσο, αλαιχεηαη ην πνιηηηθφ ληνθηκαληέξ θαη 

πεξηγξάθεηαη ε πνξεία πνπ αθνινχζεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο, εζηηάδνληαο 

ζηα ζεκαληηθφηεξα γεγνλφηα. Παξάιιεια, εμεηάδεηαη ε ζέζε ηνπ πνιηηηθνχ 
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ληνθηκαληέξ ζηελ Διιάδα θαη ν ξφινο πνπ έρεη δηαδξακαηίζεη. ην Κεθάιαην 3 

επηρεηξείηαη ε ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ θαζηζκνχ θαη ε επηξξνή ηνπ ζην 

πνιηηηθφ ληνθηκαληέξ, ελψ ζην Κεθάιαην 4 θαηαγξάθεηαη ε ειιεληθή πνιηηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη αλαιχεηαη ε πνιηηηθή δξάζε θαη ηδενινγία 

ηεο Υξπζήο Απγήο. 

Αθνχ θαηαγξαθνχλ θαη αλαιπζνχλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ζην Κεθάιαην 

5,  αθνινπζεί ζην Κεθάιαην 6 ε θξηηηθή πξνζέγγηζε ησλ δχν πξνο αλάιπζε 

ληνθηκαληέξ ηα νπνία επηιέρζεθαλ θαζψο ηθαλνπνηνχλ ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο. Σελ νινθιήξσζε ηεο παξνπζίαζεο ησλ ληνθηκαληέξ αθνινπζεί ε εμαγσγή 

ησλ βαζηθψλ ζπκπεξαζκάησλ θαη πξνηείλνληαη πηζαλνί κειινληηθνί ζηφρνη. 
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2. Μεζνδνινγία ηεο εξγαζίαο 

 

 Ο ζεσξεηηθφο πξνβιεκαηηζκφο ν νπνίνο καο νδήγεζε ζηε δηεμαγσγή κίαο 

ηέηνηαο έξεπλαο είλαη ε ξαγδαία αλάπηπμε ηεο αθξνδεμηάο ζηελ Διιάδα θαηά ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, ελφο θαηλνκέλνπ πνπ είλαη ζεκαληηθφ λα κειεηεζεί, ψζηε λα 

αληηκεησπηζηεί. Μάιηζηα, ζήκεξα, ιίγν θαηξφ πξηλ ηελ ηειηθή έθβαζε ηεο δίθεο ηεο 

Υξπζήο Απγήο, κε ηελ θαηεγνξία ηεο ζχζηαζεο εγθιεκαηηθήο νξγάλσζεο, ην ζέκα 

είλαη πην επίθαηξν απφ πνηέ.  

 θνπφο, ινηπφλ, ηεο έξεπλαο είλαη ε παξνπζίαζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αλφδνπ 

ηνπ λενθαζηζκνχ ζηελ Διιάδα, κέζα απφ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο απηφ 

πξνζεγγίδεηαη απφ ην πνιηηηθφ ληνθηκαληέξ. ην πιαίζην ηνπ ζθνπνχ απηνχ, θάπνηνη 

επηκέξνπο ζηφρνη νη νπνίνη επηδηψθνληαη είλαη ε θαηαλφεζε ηνπ ξφινπ ηνπ πνιηηηθνχ 

ληνθηκαληέξ ζηε ζχγρξνλε θνηλσληθή θαη πνιηηηθή πξαγκαηηθφηεηα, ε θαηαλφεζε 

ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αλφδνπ ηνπ λενθαζηζκνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ην επξχηεξν 

θνηλσληθφ, πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν απηή πξαγκαηνπνηήζεθε, 

θαζψο θαη ε εμέηαζε ηνπ ξφινπ ηνπ πνιηηηθνχ ληνθηκαληέξ ζηελ ελεκέξσζε, ηελ 

εξκελεία, ηελ θαηαλφεζε, αιιά θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηέηνησλ θαηλνκέλσλ 

θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο παζνγέλεηαο. Ζ επίηεπμε ηνπ εξεπλεηηθνχ ζθνπνχ, φπσο θαη 

ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ, επηδηψθεηαη κέζα απφ ηελ πξνζπάζεηα απάληεζεο ζηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα  (Cresswell 2011), ηα νπνία δηαηππψζεθαλ ζην ηέινο ηνπ 

ζεσξεηηθνχ κέξνπο ηεο κειέηεο.  

 Ζ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη πεξηιακβάλεη ηα εμήο βήκαηα: 

 Βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ζρεηηθά κε ην ληνθηκαληέξ, ηδηαίηεξα ην είδνο ηνπ 

πνιηηηθνχ ληνθηκαληέξ, ζρεηηθά κε ην θαηλφκελν ηνπ θαζηζκνχ θαη ηνπ 

λενθαζηζκνχ, θαζψο θαη θαηαγξαθή ησλ γεγνλφησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε απηφ 

ζηελ Διιάδα θαηά ηελ πεξίνδν 2012-2019.  

 Γηαηχπσζε εξεπλεηηθνχ ζθνπνχ θαη εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ. 

 πγθέληξσζε ηνπ θηλεκαηνγξαθηθνχ πιηθνχ πνπ πξφθεηηαη λα αλαιπζεί. 

 πζηεκαηηθή κειέηε θαη παξαθνινχζεζε δχν ληνθηκαληέξ ζρεηηθά κε ην 

θαηλφκελν ηνπ λενθαζηζκνχ.  

 χλδεζε ησλ ηαηληψλ κε ηε βηβιηνγξαθία ε νπνία κειεηήζεθε, ψζηε λα 

πξαγκαηνπνηεζεί θξηηηθή αλάιπζε θαη ζρνιηαζκφο. 
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 Δμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ.  

 

 Ζ εθπφλεζε ηεο κειέηεο πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ην δηάζηεκα κεηαμχ 

Οθησβξίνπ 2019 θαη Μαΐνπ 2020, ελψ γηα ηε ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ, 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην δηαδίθηπν, ζην νπνίν δηαηίζεληαη ηα εμεηαδφκελα ληνθηκαληέξ, 

θαζψο θαη πεγέο απφ επηζηεκνληθά, θαιιηηερληθά θαη δεκνζηνγξαθηθά θείκελα 
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3. Θεωξεηηθό πιαίζην 

 

Σν κέξνο απηφ ηεο εξγαζίαο απνηειεί ην ζεσξεηηθφ πιαίζην πάλσ ζην νπνίν 

πξφθεηηαη λα βαζηζηεί ε έξεπλα πνπ δηεμάγεηαη ζρεηηθά κε ηελ άλνδν ηνπ 

λενθαζηζκνχ φπσο απνηππψλεηαη ζην ζχγρξνλν πνιηηηθφ ληνθηκαληέξ. ην πιαίζην 

απηφ, παξνπζηάδεηαη ε πνξεία ηνπ πνιηηηθνχ ληνθηκαληέξ, αιιά θαη ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ζηηο έλλνηεο ηνπ θαζηζκνχ θαη ηνπ λενθαζηζκνχ, θαζψο θαη ην θνηλσληθφ, 

πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ πιαίζην ην νπνίν νδήγεζε ζηελ αλάπηπμή ηνπ θαηά ηελ 

ηειεπηαία δεθαεηία.  

Σν ληνθηκαληέξ απνηειεί κία θαηεγνξία ηαηληψλ, ε νπνία αζρνιείηαη κε 

πνηθηιία ζεκάησλ ηζηνξηθά, πνιηηηθά, θαιιηηερληθά, πεξηβαιινληηθά θαη 

επηζηεκνληθά, ηα νπνία παξνπζηάδνληαη κέζα απφ ηε ρξήζε πξαγκαηηθψλ 

πεξηζηαηηθψλ θαη ηεθκεξίσλ. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη σο «κηα επξεία νηθνγέλεηα 

(ηαηληψλ) κε πνιιαπιέο δηαθιαδψζεηο» αλάινγα ηελ ζεκαηνινγία (πιεξνθνξία, 

δηαπαηδαγψγεζε, εθκάζεζε, πξνψζεζε), ηε κνξθή, (επίθαηξα, ηαηλία ξεπνξηάδ, 

ηαηλία έξεπλα, άκεζνο θηλεκαηνγξάθνο, ηαηλία κνληάδ θηι), ησλ ζρνιψλ θαη 

θηλεκάησλ (θηλεκαηνγξάθνο κάηη, βξεηαληθή ζρνιή θηι), ή ησλ ηδηαίηεξσλ εηδψλ ηνπ 

(ηζηνξηθφ ληνθνπκέλην, βηνγξαθηθφ ληνθνπκέλην, ηαηλία γηα ηελ ηέρλε, επηζηεκνληθή 

ηαηλία, εζλνγξαθηθή ηαηλία θηι). Βαζηθφ αληηθείκελν ησλ ηαηληψλ ληνθηκαληέξ 

(ηεθκεξίσζεο) είλαη ε παξνρή ζηνηρείσλ «κε βάζε έλα πιηθφ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ή απφ αξρεία» (Pinel 2006, 190). 

Δλψ ππάξρεη θαη ε αληίιεςε φηη ην ληνθηκαληέξ είλαη ην αληίγξαθν ηνπ 

πξαγκαηηθνχ, κε ηελ πξνζδνθία ησλ ζεαηψλ γηα κηα «αθξηβή απνηχπσζε» ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο, ππνζηεξίδεηαη ε άπνςε φηη ε ηειηθή εηθφλα απνηειεί πξντφλ 

δηακεζνιάβεζεο. Ζ Δχα ηεθαλή (2016) ππνγξακκίδεη, νξζά,  φηη ην ληνθηκαληέξ δελ 

απεηθνλίδεη ην πξαγκαηηθφ αιιά ην αλαπαξηζηά. πσο ε θσηνγξαθία πνπ παξάγεηαη 

απνηειεί κηα κεκνλσκέλε εξκελεία ηεο πξαγκαηηθφηεηαο απφ ηνλ θσηνγξάθν, έηζη 

θαη ζην ληνθηκαληέξ ην ηειηθφ θαιιηηερληθφ πξντφλ είλαη απνηέιεζκα ζπλεηδεηψλ 

(θαη κε) επηινγψλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ δεκηνπξγνχ θαη πξνζσπηθή ηνπ εξκελεία. Μηα 

εξκελεία πνπ πεξηκέλεη ηνπο ζεαηέο λα ζπλδηαιερζεί καδί ηνπο ή θαη λα αλαζεσξεζεί 

απφ απηνχο. «Ζ νπζία ηεο εηθφλαο είλαη λα βξίζθεηαη εμ’ νινθιήξνπ εθεί έμσ, αιιά 

παξάιιεια θαη βαζηά κέζα καο, ζηελ πην ελδφκπρε καο ζθέςε. Υσξίο θάπνην 

ζπγθεθξηκέλν λφεκα, αιιά λα θαιεί γηα θάζε δπλαηή εξκελεία.» (Barthes 2000, 106). 
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ήκεξα, παξφιε ηελ θπξηαξρία ηεο  ηειεφξαζεο ζην επξχ θνηλφ, ζα πεξίκελε 

θαλείο φηη ην ληνθηκαληέξ δηέξρεηαη θξίζε, αληίζεηα φκσο, παξνπζηάδεη κεγάιε αθκή, 

θαζψο έρεη έληνλε παξνπζία ζε θεζηηβάι θηλεκαηνγξάθνπ, ζε θηλεκαηνγξαθηθέο 

αίζνπζεο, θαζψο θαη ζηνλ ρψξν ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηεο ηειεφξαζεο. Αλαπφθεπθηα, 

κπνξεί λα ππφθεηηαη ζε δηάθνξεο ζθνπηκφηεηεο, είηε αγαζέο, πνπ έρνπλ ζθνπφ ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηελ ελεκέξσζε, είηε θαηεπζπλφκελεο απφ θάπνηα ηδενινγία, πνπ 

έρνπλ ζθνπφ ηελ πξνπαγάλδα. Δμίζνπ αλαπφθεπθηε είλαη ε ζρέζε ηεο ηαηλίαο 

ληνθηκαληέξ, σο θηλεκαηνγξαθηθφ αληηθείκελν, κε ηε κπζνπιαζία. επνκέλσο, 

γελλψληαη δηάθνξνη πξνβιεκαηηζκνί φζνλ αθνξά ηελ απηνλνκία ηνπ (Breschand 

2006) (Pinel 2006). 

3.1. Οξίδνληαο ην ληνθηκαληέξ  

Σν ληνθηκαληέξ είλαη ηαπηηζκέλν κε ην ηεθκήξην ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ηεο 

αληηθεηκεληθφηεηαο ή ηεο αιήζεηαο, σζηφζν, απηφ δελ κπνξεί λα είλαη απφιπην. Απηφ 

ζπκβαίλεη, θαζψο πίζσ απφ ηελ θάκεξα, ππάξρεη θάπνην πξφζσπν ην νπνίν έρεη 

επηιέμεη ηελ νπηηθή γσλία απφ ηελ νπνία ζα πξνζεγγίζεη ηα θαηλφκελα θαη ηα 

γεγνλφηα θαη, έηζη, πνηέ έλα γεγνλφο δελ θαηαγξάθεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν απφ 

δηαθνξεηηθνχο αλζξψπνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ην ληνθηκαληέξ απνηειεί κία 

πξνζπάζεηα εξκελείαο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο κε θηλεκαηνγξαθηθνχο φξνπο θαη 

θαηαγξάθεη ηελ άπνςε ησλ δεκηνπξγψλ ηνπ γηα ηνλ θφζκν θαη ηα γεγνλφηα πνπ 

πξνζεγγίδεη. Πξφθεηηαη γηα κηα θαιιηηερληθή αλαπαξάζηαζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, 

θαζψο δελ αληηγξάθεη ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν, αιιά ηνλ επεμεξγάδεηαη κε 

δεκηνπξγηθφ ηξφπν, ζε κία πξνζπάζεηα θαηαλφεζήο ηνπ θαη κεηαθνξάο ηνπ ζηνλ 

ζεαηή (Κεξθηλφο 2018). 

ηελ πξνζπάζεηα νξηνζέηεζεο θαη αλαδήηεζεο ελφο ζαθή νξηζκνχ γηα ηελ 

ηαηλία ληνθηκαληέξ, εξεπλψληαη θαη παξαηίζεληαη ηξεηο ζεκαληηθνί ζθελνζέηεο θαη 

ζεσξεηηθνί, νη νπνίνη πξνζπάζεζαλ λα πξνζεγγίζνπλ ην ζέκα.
1
  

 Ο πξψηνο θαη ίζσο ν πην δεκνθηιήο είλαη ν John Grierson
2
, ν νπνίνο νξίδεη ην 

ληνθηκαληέξ σο ηε «δεκηνπξγηθή επεμεξγαζία ηεο πξαγκαηηθφηεηαο», ελψ αμηψλεη 

                                                           
1
 Οι πλθροφορίεσ και τα ςτοιχεία αντλικθκαν από το κεφάλαιο «Προσ ζναν οριςμό του ντοκιμαντζρ» 

(τεφανι 2016, 17-41) 
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απφ απηφ ηε κεηαθνξά ζηελ νζφλε ησλ γεγνλφησλ ηεο επνρήο κε ηξφπν πνπ 

δηεγείξνπλ ηε θαληαζία θαη θάλνπλ πην πινχζηα ηε αλαπαξάζηαζε ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο. Θεσξείηαη φηη έπαημε θαζνξηζηηθφ ξφιν ζην δηαρσξηζκφ ηνπ 

ληνθηκαληέξ απφ άιιεο κε κπζνπιαζηηθέο πξαθηηθέο ηεο επνρήο ηνπ 

(Κηλεκαηνγξάθνο ηνπ Πξαγκαηηθνχ). Γηα ηνλ Grierson, ην ληνθηκαληέξ 

επεμεξγάδεηαη ην πιηθφ ηνπ δεκηνπξγηθά. Γαλείδεηαη απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα, 

επεκβαίλεη δεκηνπξγηθά θαη ηέινο ηελ κεηνπζηψλεη ζε έλα θαιιηηερληθφ πξντφλ. 

πλεπψο, ζεσξεί φηη ην ληνθηκαληέξ εθθξάδεηαη μεθάζαξα κέζα απφ ην ρψξν ηεο 

ηέρλεο. 

πλερίδνληαο, ν Bill Nichols, απνκαθξχλεηαη απφ ηελ θαιιηηερληθή δηάζεζε 

θαη νξίδεη ην ληνθηκαληέξ σο κηα ξεηνξηθή πξαθηηθή, ε νπνία θαηαζθεπάδεη θαη 

πξνάγεη ηηο δηθέο ηεο αιήζεηεο. Θεσξεί φηη ζηφρνο ηνπ ληνθηκαληέξ είλαη λα καο 

πξνδηαζέζεη θαη λα καο πείζεη γηα ηελ άπνςή ηνπ ζρεηηθά κε ηνλ θφζκν θαη φηη ζην 

θέληξν ηνπ «δε βξίζθεηαη ηφζν κηα ηζηνξία απφ έλαλ θαληαζηηθφ θφζκν, αιιά έλα 

επηρείξεκα γηα ηνλ ηζηνξηθφ καο θφζκν» θαη ζπλερίδεη «ην ληνθηκαληέξ επηδεηεί 

ξεηνξηθά λα δηεγείξεη ηελ φξεμή καο, ηελ επηζπκία καο λα γλσξίζνπκε θαη λα 

βηψζνπκε ηνλ θφζκν, κέζσ κηαο θφξκαο ε νπνία ηειηθά ρξεζηκνπνηεί ηελ επηζπκία 

καο απηή γηα ηνπο δηθνχο ηεο ζθνπνχο». Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο ζεψξεζήο ηνπ είλαη ε 

ζπζρέηηζε ηνπ ληνθηκαληέξ κε ζεζκνχο, νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ σο πεδία δεκηνπξγίαο 

ηδενινγηθψλ ιφγσλ, φπσο ε ζξεζθεία, ε επηζηήκε θαη ε δεκνζηνγξαθία. 

Ο Dai Vaughan πξνζεγγίδεη ην ληνθηκαληέξ απφ ηελ νπηηθή ηνπ ζεαηή θαη 

ζεσξεί φηη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ην αληηιακβάλνληαη θαη ην εξκελεχνπλ νη ζεαηέο ην 

δηαρσξίδεη απφ ηα ππφινηπα θηλεκαηνγξαθηθά είδε. Γηα ηνλ Vaughan ην ληνθηκαληέξ 

είλαη έλα «ρεηξνπνίεην εξγαιείν γηα ηελ εξκελεία ηεο πξαγκαηηθφηεηαο». Καη 

ζπλερίδεη «ην λα αληηιεθζνχκε κηα ηαηλία σο ληνθηκαληέξ είλαη λα θαηαζθεπάζνπκε 

ην λφεκα ηεο ζχκθσλα κε ηα γεγνλφηα θαη ηα αληηθείκελα πνπ πέξαζαλ κπξνζηά απφ 

ηελ θάκεξα. Δίλαη λα ηελ δνχκε ππνζέηνληαο φηη νηηδήπνηε παξνπζηάδεη είλαη 

αιεζηλφ». Σν πεξηερφκελν, ε δνκή, ε κνξθή ή ε ιεηηνπξγία ηεο ηαηλίαο απφ κφλα 

ηνπο δελ θαζνξίδνπλ ηελ ηαηλία σο ληνθηκαληέξ. Δλψ απηφ πνπ ηελ θαζνξίδεη είλαη ε 

                                                                                                                                                                      
2
  Ο John Grierson (1898-1972) ζεσξείηαη ν ζεκειησηήο ηνπ αγγιφθσλνπ ληνθηκαληέξ, ν νπνίνο έπαημε 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηνπ Βξεηαληθνχ Κηλήκαηνο ηνπ Νηνθηκαληέξ θαη ηελ ίδξπζε ηνπ 

Δζληθνχ πκβνπιίνπ Κηλεκαηνγξάθνπ. Ήηαλ ν πξψηνο ν νπνίνο ρξεζηκνπνίεζε ηνλ φξν 

«ληνθηκαληέξ» γηα λα πεξηγξάςεη ην είδνο, ζε κηα θξηηηθή ηνπ γηα ηελ ηαηλία Moana (1926) ηνπ Robert 

Flaherty  (ηεθαλή 2016, 23). 
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αληίιεςε ηνπ ζεαηή φηη απηά πνπ δηαδξακαηίδνληαη ζηελ νζφλε έρνπλ άκεζε ζπλνρή 

κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

Ζ Δχα ηεθαλή (2016) ρξεζηκνπνηψληαο επηιεθηηθά ζηνηρεία ησλ παξαπάλσ 

νξηζκψλ, παξαζέηεη έλαλ λέν νξηζκφ γηα ην ληνθηκαληέξ, ν νπνίνο απαξηίδεηαη ζηηο 

ηέζζεξηο παξαθάησ ζπλζήθεο. Νηνθηκαληέξ είλαη έλα έξγν πνπ: 

1. «είλαη θηλεκαηνγξάθνο», αθνχ ζεσξείηαη σο έλα απζχπαξθην θαη απηφλνκν 

θαιιηηερληθφ γεγνλφο,  

2. «εκπλέεηαη θαη δαλείδεηαη άκεζα απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα», αθνχ 

ζεσξείηαη φηη είλαη κέξνο ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο θπξίσο γηαηί αληιεί ηε 

ζεκαηνινγία ηνπ θαη ζπιιέγεη ηα πιηθά ηνπ απφ απηήλ, 

3. «παξάγεη ηε δηθή ηνπ δεκηνπξγηθή εξκελεία ηεο πξαγκαηηθφηεηαο», αθνχ 

κεηνπζηψλεη ηελ εκπεηξηθή πξαγκαηηθφηεηα, δελ ηελ αληηγξάθεη νχηε απιά ηε 

κνξθνπνηεί. Παξάγεη κηα αιήζεηα πνηεηηθή θαη εθζηαηηθή. πσο παξαζέηεη ηα ιφγηα 

ηνπ Σδίγθα Βεξηφθ (ηεθαλή 2016, 38) «ν ζηφρνο είλαη λα θάλνπκε ηα πξάγκαηα 

ζηελ νζφλε λα κνηάδνπλ κε ηε δσή αιιά ηελ ίδηα ζηηγκή λα ζεκαίλνπλ πνιχ 

παξαπάλσ απφ απηήλ» θαη 

4. «ζπλδηαιέγεηαη ελεξγεηηθά κε ηνπο ζεαηέο ηνπ», αθνχ ηνπο δίλεη ην 

έλαπζκα γηα αλνηρηφ δηάινγν αγθαιηάδνληαο ηελ ππνθεηκεληθφηεηα ηνπο, ηα 

δηαθνξεηηθά ηνπο βηψκαηα θαη ηηο δηαθνξεηηθέο ηνπο εκπεηξίεο.  

πλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ, νξίδεη ην ληνθηκαληέξ σο «έλα θαιιηηερληθφ έξγν 

πνπ εκπλέεηαη απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηελ ππεξβαίλεη θαη πξνζθέξεηαη ζηνπο 

ζεαηέο ηνπ γηα λα ηελ εξκελεχζνπλ εθ λένπ. Δίλαη έλα πεδίν ζπλάληεζεο φπνπ 

ζεαηέο, δεκηνπξγνί θαη θηλεκαηνγξαθνχκελνη ζπλαληνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο κέζα απφ 

αιιεπάιιειεο κεηακνξθψζεηο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο» (ηεθαλή 2016). 

3.2. Ιζηνξηθή αλαδξνκή ηνπ πνιηηηθνύ ληνθηκαληέξ 

 

Οη ηαηλίεο ηεθκεξίσζεο αλάγνληαη ζηε δεθαεηία ηνπ 1920, κία επνρή θαηά ηελ 

νπνία ε έιεπζε ηνπ ήρνπ δηακφξθσλε θαη απνζαθήληδε ηα θηλεκαηνγξαθηθά είδε θαη 

θαηά ηελ νπνία νη πεξηζζφηεξεο ηαηλίεο πνπ γπξίζηεθαλ είραλ ηε ζπγθεθξηκέλε 

κνξθή. Μελ έρνληαο παξά ειάρηζηεο εκπνξηθέο δπλαηφηεηεο, ην ληνθηκαληέξ 
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πξνζδηνξίζηεθε απφ ηελ αξρή σο έλα είδνο απηφλνκν θαη ηδηαίηεξν, δηαθνξεηηθφ απφ 

ηα θηλεκαηνγξαθηθά επίθαηξα, ηα νπνία αληηζηνηρνχζαλ ζηo ζεκεξηλφ δειηίν 

εηδήζεσλ. Οη βαζηθέο αξρέο πάλσ ζηηο νπνίεο βαζίζηεθαλ ηα πξψηα ληνθηκαληέξ 

απνηεινχζαλ δάλεηα απφ αλάινγνπο πξνβιεκαηηζκνχο γηα ηελ ηέρλε ηεο 

θσηνγξαθίαο, φπσο ήηαλ ε ξεαιηζηηθή απφδνζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ε εζηθή 

ηνπνζέηεζε θαη ε θαηαλφεζε ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ ελ ιφγσ κέζνπ. Δπίζεο, σο 

βαζηθφο ζηφρνο ηνπ ληνθηκαληέξ αλαθέξεηαη ε θαηαγξαθή πεξηζζφηεξν θαη φρη ε 

αλαπαξάζηαζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο (Breschand 2006). 

ηηο απαξρέο ηεο αλάπηπμεο ηνπ ληνθηκαληέξ, δεζπφδνπλ δχν εκβιεκαηηθνί 

δεκηνπξγνί, πνπ εθπξνζσπνχλ δχν αληίζεηεο κεηαμχ ηνπο ηάζεηο. Απφ ηε κία πιεπξά, 

ν εμεξεπλεηήο Robert Flaherty εζηηάδεη ζην αλζξψπηλν πξφζσπν θαη ζηε ζρέζε ηνπ 

κε ην θπζηθφ ρψξν θαη ν νπνίνο δεκηνπξγεί ηελ ηαηλία επηηφπνπ. Σν 1922 

παξνπζηάδεη ζηε Νέα Τφξθε ην «Ναλνχθ ηνπ Βνξξά», ζηελ νπνία αλαπαξηζηά θαη 

αλαπιάζεη κε ππνκνλή ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ Ηλνπίη, δεηψληαο ηνπο λα 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά (Breschand 2006) (Pinel 2006). 

Ζ ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ηνπ Flaherty είλαη ε θαζηέξσζε ηεο νπκαληζηηθήο 

άπνςεο γηα ην ληνθηκαληέξ. Θεσξνχζε ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ηελ ακνηβαία ζρέζε 

εκπηζηνζχλεο θαη ζεβαζκνχ κεηαμχ ηνπ θηλεκαηνγξαθηζηή θαη ηνπ 

θηλεκαηνγξαθνχκελνπ σο θχξην ζηνηρείν γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ληνθηκαληέξ, θάηη ην 

νπνίν επηηπγράλεηαη κφλν κε ηελ καθξφρξνλε παξακνλή ζην πεδίν θαη ηελ ακθφηεξε 

εμνηθείσζε φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Γηθαίσο ηνπ απνδφζεθε ην ραξαθηεξηζηηθφ 

ηνπ «παηέξα ηνπ αλζξσπνινγηθνχ ληνθηκαληέξ», αθνχ ρξεζηκνπνίεζε ηελ επηηφπηα 

έξεπλα θαη ηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε, βαζηθέο κεζφδνπο ηεο θνηλσληθήο 

αλζξσπνινγίαο (ηεθαλή 2007, 21). 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν ζνβηεηηθφο Dviga Vertov, ν νπνίνο απνζθνπεί λα 

πηάζεη ηε δσή «επ’ απηνθψξσ» θαη επηρεηξεί ηνλ ζρεδηαζκφ ελφο πνξηξαίηνπ ηεο 

ζχγρξνλεο δσήο θαη ησλ ζχλζεησλ ζρέζεσλ κέζα απφ ηηο ηερληθέο ηνπ εξγαζηεξίνπ 

θαη ην κνληάδ (Breschand 2006). Πίζηεπε φηη ε ηέρλε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ καο βνεζά 

λα αλαθαιχςνπκε ηε βαζχηεξε φςε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη κφλν ν 

θηλεκαηνγξάθνο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, δειαδή ην ληνθηκαληέξ, κπνξεί λα νδεγήζεη 

ζε κηα επαλαζηαηηθή νπηηθή ηνπ θφζκνπ. Ο εηθνλνιήπηεο εμεξεπλά «ηνλ θφζκν φπσο 

είλαη», ελψ ν κνληέξ ηνλ αλαζπγθξνηεί κέζα απφ κηα επαλαζηαηηθή νπηηθή ησλ 
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πξαγκάησλ. Ο θνπηνπξηζηήο Vertov κε ηνλ «Άλζξσπν κε ηελ θηλεκαηνγξαθηθή 

θάκεξα» (1929) εξεπλά ηε ζχιιεςε ηεο δσήο «εμ απξνφπηνπ» θαη εμαίξεη ηηο αξεηέο 

ηνπ «θηλεκαηνγξάθνπ κάηη», ν νπνίνο θαηαγξάθεη πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο, αιεζηλά 

πξφζσπα αιιά θαη απξφνπηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξέο (Pinel 2006) (ηεθαλή 

2007). 

Ο Vertov ζεσξείηαη παηέξαο ελφο είδνπο δνθηκηαθνχ ληνθηκαληέξ (essay film), 

νη ηαηλίεο ηνπ απνηεινχλ πνηεηηθά δνθίκηα κε ζηφρν ηελ ζθηαγξάθεζε ελφο 

πνξηξέηνπ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο κέζα απφ ηελ πξνζσπηθή καηηά ηνπ δεκηνπξγνχ θαη 

κε βαζηθφ δεηνχκελν ηελ επεμεξγαζία θαη  εηθνλνγξάθεζε κηαο ηδέαο (ηεθαλή 

2007). 

Αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930, ππάξρεη κία θηλεκαηνγξαθηθή ηάζε ε νπνία 

εθθξάδεη κηα αλεζπρία φζνλ αθνξά ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία έρεη πεξηέιζεη ν 

ζχγρξνλνο θφζκνο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίνλ ν δεκηνπξγφο εκπιέθεηαη ζε απηφλ. 

Οη εηθφλεο ηνπο ππεξβαίλνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη θαηαγξάθνπλ ηελ θαηάζηαζε 

ηεο χπαξμεο κέζα ζε έλαλ ρανηηθφ θφζκν. Πξφθεηηαη γηα ηαηλίεο ηεθκεξίσζεο βαζηά 

θηλεκαηνγξαθηθέο, θαζψο βπζίδνληαη ζηελ αηκφζθαηξα ηεο επνρήο θαη 

απαζαλαηίδνπλ ηηο εληάζεηο ηεο (Breschand 2006). 

Δίλαη ε επνρή πνπ γίλεηαη γλσζηφο ν νκηιψλ θηλεκαηνγξάθνο θαη ην 

ληνθηκαληέξ πξνζαλαηνιίζηεθε πξνο ηελ θνηλσληθή ακθηζβήηεζε. Χο καρεηηθνί 

κάξηπξεο ησλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ κεηαζρεκαηηζκψλ ηεο επνρήο ηνπο, ν Luis 

Bunuel θαηαγγέιιεη ηελ αζιηφηεηα ησλ Υνπξδαλψλ ζηελ Ηζπαλία κε ην «Γε ρσξίο 

ςσκί»
3
 (1932)θαη ν Joris Ivens καδί κε ηνλ Henri Storck ζηξαηεχνληαη καδί κε ηνπο 

Βέιγνπο αλζξαθσξχρνπο θαη αλαδεηθλχνπλ ηηο θνηλσληθέο ζπλέπεηεο ηεο απεξγίαο 

ηνπο ζην «Γπζηπρία ζηε Μπνξηλάδ»
4
 (1933)(Pinel 2006). 

                                                           
3
 Ζ «Γε ρσξίο ςσκί» απνηππψλεη κηα νξηαθή θαηάζηαζε ηξφκνπ, θξίθεο θαη αλέρεηαο. ηελ 

απνκνλσκέλε επαξρία Λαο Οχξδεο ηεο Ηζπαλίαο, πνπ βξίζθεηαη ζε κηα νξεηλή πεξηνρή αλάκεζα ζηε 

αιακάλθα θαη ηα πνξηνγαιηθά ζχλνξα, κηα θνηιάδα κε πελήληα ρσξηά νη θάηνηθνη δνπλ ηελ πην 

έζραηε εμαζιίσζε, ζε θαηάζηαζε κφληκνπ ππνζηηηζκνχ θαη κε αξξψζηηεο. Σν ζρφιην off είλαη ζηεγλφ 

θαη νπδέηεξν, φπσο ζα ζπλέβαηλε ζε έλα επηζηεκνληθφ ληνθηκαληέξ θαη ε ηαηλία «ζπλνδεχεηαη» απφ 

ηελ 4ε πκθσλία ηνπ Μπξακο, κνπζηθή ξνκαληηθή, ζε πξνθαλή αληίζεζε κε ην πεξηερφκελν θαη ηελ 

εηθφλα ηεο αλέρεηαο θαη ηελ αίζζεζε ζαλάηνπ πνπ θπξηαξρεί. Πξνβιήζεθε ζην Παξίζη ην 1937 θαη ε 

Γεκνθξαηηθή Κπβέξλεζε ηεο Ηζπαλίαο ζεψξεζε ηελ ηαηλία δπζθεκηζηηθή γηα ηε ρψξα θαη απαγφξεπζε 

ηελ πξνβνιή ηεο. (Διεκνζσ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Θεςςαλονίκθσ n.d.) 
4
 Σν 1933 ν Henri Storck  δήηεζε απφ ηνλ Joris Ivens λα ηνλ βνεζήζεη λα γπξίζεη κηα ηαηλία γηα ηηο 

θνηλσληθέο ζπλέπεηεο ηεο απεξγίαο ησλ αλζξαθσξχρσλ ζην Μπνξηλάδ έλα ρξφλν λσξίηεξα. Με χθνο 

ζνβαξφ θαη λεθάιην, ε ηαηλία θέξλεη ηνλ ζεαηή αληηκέησπν κε ηε δπζηπρία ησλ αλζξαθσξχρσλ. 
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Λίγν λσξίηεξα, ν Jean Vigo πξνζπαζεί λα αθππλίζεη ην θνηλφ κε ηελ ηαηλία 

«ρεηηθά κε ηε Νίθαηα» (1930).Με θξπκκέλε θάκεξα ή κε ηειεθαθφ, ψζηε λα κελ 

επεξεάδνληαη νη ζπκπεξηθνξέο ησλ θηλεκαηνγξαθνχκελσλ, απνηππψλεη κε ιεπηή 

εηξσλεία ην ζρφιηφ ηνπ πάλσ ζηελ αζηηθή ηάμε, αθνχ κε αληηζηηθηηθφ κνληάδ 

παξαβάιεη ηνπο πινχζηνπο ηνπξίζηεο ζηηο πιαδ κε ηηο θησρνγεηηνληέο ηεο Νίθαηαο ζηε 

δηάξθεηα ηνπ θαξλαβαιηνχ.  

Με πνηεηηθή δηάζεζε θαηαθέξλεη λα κεηαδψζεη ξηδνζπαζηηθέο ηδέεο, λα 

αζθήζεη θξηηηθή θαη λα δηαηππψζεη κηα επηζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ πφιε. 

Δπηδηψθεη λα ηαξάμεη θαη λα αθππλίζεη ηνλ εθεζπραζκέλν ζεαηή, ζπκίδνληάο ηνπ φηη 

ν δεδνκέλνο ηξφπνο δσήο είλαη απνηέιεζκα ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθψλ θαη 

ηζηνξηθψλ ζπλζεθψλ. Ο ίδηνο ζεσξεί φηη δεκηνπξγψληαο έλα θνηλσληθφ ληνθηκαληέξ 

δειψλεη μεθάζαξα ηελ ππνθεηκεληθή ηνπ άπνςε θαη ηαπηφρξνλα παίξλεη ζέζε ζηα 

θνηλσληθά ηεθηαηλφκελα (ηεθαλή 2007). 

Ο John Grierson, ζηε δεθαεηία ηνπ 1930, θαζηέξσζε ην ληνθηκαληέξ σο 

εξγαιείν θνηλσληθήο αθχπληζεο θαη θξηηηθήο θαη εδξαίσζε ην Βξεηαληθφ Κίλεκα
5
. 

Παξαθνινπζψληαο θαλείο ηηο ηαηλίεο ηνπ Βξεηαληθνχ Κηλήκαηνο, κπνξεί λα 

παξαηεξήζεη ην αίζζεκα αλάγθεο γηα πιεξνθφξεζε θαη θαηαγγειία. Παξαηεξείηαη ε 

κεηαηφπηζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ δεκηνπξγνχ απφ ηελ πνίεζε ζηελ πιεξνθνξία. Ο 

ίδηνο ν Grierson πηζηεχεη πσο ην ληνθηκαληέξ πξέπεη λα ιεηηνπξγεί σο θνξέαο γλψζεο 

θαη εγξήγνξζεο ηνπ πνιίηε. Τηνζεηήζεθαλ ζηνηρεία κπζνπιαζίαο, φπσο εζνπνηνί, 

γηαηί βαζηθή πξνζέγγηζε ηνπ Κηλήκαηνο ήηαλ ε δεκηνπξγία ηαηληψλ πνπ ζα 

γελλνχζαλ ζηνπο ζεαηέο ηελ ςεπδαίζζεζε φηη παξαθνινπζνχλ «κηα θέηα δσήο», ελψ 

παξάιιεια ρξεζηκνπνίεζαλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ ηερληθή ηεο ζπλέληεπμεο (Pinel 

2006) (ηεθαλή 2007). 

                                                                                                                                                                      
Άλεξγνη ή ζχκαηα εθκεηάιιεπζεο ησλ εηαηξεηψλ εμφξπμεο, νη αλζξαθσξχρνη θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο 

πθίζηαληαη έμσζε απφ ηα ζπίηηα ηνπο φηαλ δελ κπνξνχλ λα πιεξψζνπλ ην ελνίθην. Ο Ivens 

ρξεζηκνπνίεζε ηε κέζνδν ηεο αλαπαξάζηαζεο γηα λα ελζσκαηψζεη ζηελ ηαηλία ηελ απεξγία ησλ 

αλζξαθσξχρσλ ηνπ 1932. (Διεκνζσ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Θεςςαλονίκθσ n.d.) 
5
 Σν Βξεηαληθφ Κίλεκα μεθίλεζε ην 1928 κε ηελ ίδξπζε -κε πξσηνβνπιία ηνπ Grierson- κηαο 

θηλεκαηνγξαθηθήο νκάδαο πνπ ιεηηνπξγνχζε ζην πιαίζην ηεο Empire Marketing Board (θξαηηθή 

εηαηξεία) θαη είρε σο κέιε εξαζηηέρλεο θηλεκαηνγξαθηζηέο πνπ ζπκκεξίδνληαλ ηελ ηδέα φηη ε 

θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία είλαη κέζν θνηλσληθήο παξέκβαζεο. Ζ δξαζηεξηφηεηά ηεο ζπλερίζηεθε κέρξη 

θαη ηνλ Β Παγθφζκην Πφιεκν. Μεηαμχ άιισλ ζπκκεηείραλ νη Paul Rotha, Harry Watt, Basil Wright, 

Edgar Anstey, John Taylor , Humphrey Jennings, Alberto Cavalcanti. Σν Κίλεκα απηφ επεξέαζε θαη 

ηελ λενυνξθέδηθε ζρνιή ληνθηκαληέξ κε ζηξαηεπκέλνπο δεκηνπξγνχο ηαηληψλ φπσο ν Pare Lorentz, 

Leo Hurwitz θαη Willard Van Dyke (Pinel 2006) (ηεθαλή 2007). 
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Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, ε εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο νδήγεζε ζηε ρξήζε 

κηθξφηεξσλ θαη θνξεηψλ ζπζθεπψλ, φπσο ε 16mm θηλεκαηνγξαθηθή θάκεξα, θαη 

ζηε δεκηνπξγία κηθξψλ θαη επέιηθησλ ζπλεξγείσλ.
6
 Απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ νδήγεζε 

ζηε δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε θαη ζηε δπλαηφηεηα θηλεκαηνγξάθεζεο αλζξψπηλσλ 

ζπκπεξηθνξψλ, φπσο νη αλζξψπηλεο ζρέζεηο πνπ κέρξη ηψξα ήηαλ δχζθνιν λα 

θαηαγξαθνχλ. Έηζη, ηελ δεθαεηία ηνπ 1960, θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ ην cinema vérité  

(θηλεκαηνγξάθνο «αιήζεηα»)
7
, φπνπ ν ιφγνο ηνπ αλζξψπνπ γηα πξψηε θνξά έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα θαηαγξαθεί φπσο αθξηβψο ιέγεηαη. Σα ληνθηκαληέξ απηά απνηεινχλ 

πξνζπάζεηεο θαηαγξαθήο ηεο παξνπζίαο ηνπ αλζξψπνπ κέζα ζε ζπγθεθξηκέλν 

πεξηβάιινλ φπνπ δεη, θαζψο θαη πξνζπάζεηεο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ αλζξψπηλνπ 

ζηίγκαηνο κέζα ζε έλα ζπλερψο κεηαβαιιφκελν ηνπίν (Breschand 2006). 

Ξερσξίδνπλ δχν ζρνιέο ηηο νπνίεο ζπλδέεη ε λέα ηερλνινγία, ε ακεξηθάληθε, ε 

νπνία είλαη γλσζηή θαη σο direct cinema (άκεζνο θηλεκαηνγξάθνο) θαη γαιιηθή, 

cinema vérité
8
. Ζ βαζηθή δηαθνξά κεηαμχ ηνπο έγθεηηαη ζηελ πξνζέγγηζε, φπνπ ε 

ακεξηθάληθε ζρνιή ζέιεη ηνλ θηλεκαηνγξαθηζηή λα παξακέλεη «αφξαηνο», ρσξίο λα 

επεκβαίλεη, ελψ ζηε γαιιηθή ν θηλεκαηνγξαθηζηή παξεκβαίλεη ζηα δξψκελα γηα ηελ 

απνθάιπςε ηεο αιήζεηαο (ηεθαλή 2007). 

Απφ ηε κηα, ν άκεζνο θηλεκαηνγξάθνο ζεσξεί φηη ε ακεζφηεηα θαη ε εγγχηεηα 

ηεο παξαηήξεζεο θαη ε ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο, φπσο 

παξνπζηάδεηαη, νδεγνχλ ζηελ θαηαλφεζε ηνπ «βαζχηεξνπ εαπηνχ». πλεπψο, ε 

θάκεξα πξέπεη λα θαηαγξάθεη ηα ηεθηαηλφκελα φπσο αθξηβψο δηαδξακαηίδνληαη ρσξίο 

παξεκβάζεηο. Απέλαληη, ν θηλεκαηνγξάθνο «αιήζεηα», έρεη ζηφρν λα δηεηζδχζεη ζηα 

ελδφκπρα ηεο ςπρήο ησλ αλζξψπσλ, επνκέλσο ν θηλεκαηνγξαθηζηήο θαιείηαη λα 

αλαθαιχςεη θαη λα εληξπθήζεη ζε κε εκθαλείο πεξηνρέο ηνπ αλζξψπηλνπ ςπρηζκνχ 

(ηεθαλή 2007). 

                                                           
6
 Αμίδεη λα ζεκεησζεί ε αλαθνξά ηνπ Γθνπδηψηε (2005) γηα ην ληνθηκαληέξ σο ζπιινγηθή θαη σο 

αηνκηθή δεκηνπξγία, φπνπ θάλεη ιφγν γηα ηέζζεξηο κεζφδνπο παξαγσγήο: ηελ βηνκεραληθή, ηελ 

βηνηερληθή, ηελ νηθνηερληθή θαη ηελ αηνκηθή. Τπνζηεξίδεηαη φηη «ην ληνθηκαληέξ είλαη έλα είδνο ην 

νπνίν κπνξεί θάιιηζηα λα παξαρζεί απφ κηα νιηγνκειή νκάδα ζπλεξγαηψλ.[…] Δίλαη ινηπφλ 

ζεκαληηθφ, γηα έλα δσληαλφ, πεηζηηθφ απνηέιεζκα αιιά θαη γηα κηα επράξηζηε θαη άλεηε δηαδηθαζία, 

λα ρξεζηκνπνηνχληαη, εηδηθά ζην ληνθηκαληέξ, φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξα, ειαθξχηεξα θαη απαξαίηεηα 

εξγαιεία.» (Γθνπδηψηεο 2005, 25-28) 
7
 Αλαθέξεηαη θαη σο «άκεζνο θηλεκαηνγξάθνο» (Pinel 2006, 199-201), φπσο ζα δηαηππσζεί παξαθάησ  

8
 Κχξηνη εθπξφζσπνί ηνπ direct cinema είλαη Frederick Wiseman, Robert Drew, D. A. Rennebaker 

Richard Leacock, νη αδειθνί Albert θαη David Maysles, κε ραξαθηεξηζηηθή ηαηλία απηνχ ηνπ είδνπο 

είλαη ν «Πξψηνο Γχξνο» (1960), ζε ζθελνζεζία ηεο νκάδαο Drew (Robert Drew, Terry Filgate, D. A. 

Rennebaker Richard Leacock, Albert Maysles. Αληίζηνηρα παηέξαο ηνπ cinema vérité ζεσξείηαη ν Jean 

Rouch, κε ραξαθηεξηζηηθή ηαηλία ην «Σν ρξνληθφ ελφο θαινθαηξηνχ» (1961) 
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3.2.1. Ο Γαιιηθόο Μάεο ’68 ζην πνιηηηθό ληνθηκαληέξ 

 Σα γεγνλφηα ηνπ Μάε ηνπ 1968 απνηεινχλ έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίνλ έλαο ζθελνζέηεο θαηαγξάθεη, δηαρεηξίδεηαη 

θηλεκαηνγξαθηθά ή ζρνιηάδεη κε ηδενινγηθή ηνπνζέηεζε ην ηζηνξηθφ γίγλεζζαη θαη ηε 

ζπιινγηθή κλήκε. Οη ζθελνζέηεο ηνπ πνιηηηθνχ ληνθηκαληέξ θαηέγξαςαλ ηνλ 

Γαιιηθφ Μάε ζηε γέλλεζε ηνπ, κε ηε θφξηηζε ηεο ηζηνξηθήο ζηηγκήο, ελψ 

εμαθνινπζνχλ λα ηνλ εμεηάδνπλ κέρξη ζήκεξα, ζηνραδφκελνη πάλσ ζε απηφλ θαη ζε 

φζεο εμειίμεηο ππξνδφηεζε ζε θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ επίπεδν, κε ηελ απφζηαζε ηνπ 

ρξφλνπ. Ζ πξνζέγγηζε ηνπ Μάε ηνπ 1968 απφ ην πνιηηηθφ ληνθηκαληέξ είλαη 

βαζηζκέλε ζήκεξα ζην αξρεηαθφ πιηθφ ηεο πεξηφδνπ, θαζψο θαη ζε καξηπξίεο 

αηφκσλ πνπ ελεπιάθεζαλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο ζηα γεγνλφηα (Κεξθηλφο 2018). 

Σν ζέκα ηνπ Μάε ηνπ 1968 απνηειεί έλα απφ ηα αγαπεκέλα ζέκαηα φζσλ 

αζρνιήζεθαλ κε ην πνιηηηθφ ληνθηκαληέξ. Σελ επνρή εθείλε, αιιά θαη ζε 

κεηαγελέζηεξεο επνρέο, ε κεγάιε απηή εμέγεξζε, απνηέιεζκα ησλ θνηλσληθψλ, 

ηδενινγηθψλ θαη πνιηηηθψλ δπκψζεσλ ηεο επνρήο, απνηππψζεθε ιεπηνκεξψο απφ 

πιήζνο θηλεκαηνγξαθηζηψλ, είηε αλψλπκσλ εξαζηηερλψλ είηε επαγγεικαηηψλ, 

απηνπηψλ καξηχξσλ, θνηηεηψλ θαη αθηηβηζηψλ. Σν πξσηνγελέο πιηθφ δηαπλέεηαη απφ 

κηα αίζζεζε απαζαλάηηζεο ηεο ηζηνξίαο θαη δηαθξίλεηαη απφ ακεζφηεηα (direct 

cinema), κε ηε ρξήζε ζθελψλ δξφκνπ πνπ αλαδεηθλχνπλ ηνλ παικφ, ηνλ ελζνπζηαζκφ 

θαη ην πάζνο ησλ δηαδεισηψλ, ηνπ μειψκαηνο ησλ πιαθφζηξσησλ δξφκσλ θαη 

πεδνδξνκίσλ, ησλ λπρηψλ ζηα νδνθξάγκαηα, ησλ νδνκαρηψλ ζην Quartier Latin, ηεο 

αζηπλνκηθήο θαηαζηνιήο, ησλ θαηαιήςεσλ, ησλ θνηηεηηθψλ θαη εξγαηηθψλ 

θηλεηνπνηήζεσλ, ησλ απεξγηψλ, θαζψο θαη ησλ θηλήζεσλ ηεο θπβέξλεζεο Νηε Γθσι 

θαη ηεο ζηάζεο ηεο απέλαληη ζηα γεγνλφηα. Απηά ήηαλ κφλν θάπνηα απφ ηα 

πνιπάξηζκα ζέκαηα κε ηα νπνία αζρνιήζεθαλ νη θηλεκαηνγξαθηζηέο ηνπ Μάε ηνπ 

1968 ζηε Γαιιία (Κεξθηλφο 2018). 

Μέζα απφ ηηο ηαηλίεο ηεθκεξίσζεο ηεο επνρήο, αλαδεηθλχεηαη ε ακθηζβήηεζε 

θαη ε ξήμε κε ηελ ηζρχνπζα θνηλσληθή θαη πνιηηηθή ηάμε πξαγκάησλ, ηνλ απηαξρηζκφ 

θαη ηνλ παηεξλαιηζκφ ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο, ε ξηδνζπαζηηθνπνίεζε θαη ε αλππαθνή 

ησλ λέσλ, ε δχκσζε ησλ ηδενινγηψλ θαη ε ακθηζβήηεζε ησλ παξαδνζηαθψλ 

θνηλσληθψλ αμηψλ, ε πξνζπάζεηα ζχγθιηζεο θαη ελφηεηαο κεηαμχ ηνπ θνηηεηηθνχ θαη 

ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο, ε ηδενινγηθή δηακάρε εληφο ηνπ ρψξνπ ηεο Αξηζηεξάο θαη 
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άιια δεηήκαηα πνπ απαζρνινχζαλ ηε γαιιηθή θνηλσλία θαηά ηελ επνρή εθείλε. Σν 

πνιηηηθφ ληνθηκαληέξ ηεο επνρήο αλαδεηθλχεη ηα γεγνλφηα απφ δηάθνξεο πηπρέο, κέζα 

απφ ηε ρξήζε κεγάινπ φγθνπ αξρεηαθνχ πιηθνχ θαη καξηπξηψλ, ψζηε λα δηδάζθεη ηηο 

επφκελεο, γεληέο, θάηη πνπ απνηειεί θαη ζήκεξα ζθνπφ ηνπ είδνπο (Κεξθηλφο 2018). 

Απηνί είλαη θαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη νκάδεο θηλεκαηνγξαθηζηψλ ηνπ 

Μάε ηνπ 68 κεηέβαιιαλ ην πεξηερφκελν θαη ηε κνξθή ηνπ πνιηηηθνχ ληνθηκαληέξ. 

Με άιια ιφγηα, νη θνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη νη ηδενινγηθέο αμίεο πνπ αλαδεηθλχνληαη 

κέζα απφ ηα ληνθηκαληέξ απηά, πξνσζνχλ ην αίηεκα γηα έλαλ θαιχηεξν θφζκν, ην 

νπνίν είλαη δηαρξνληθά θάηη πνπ απαζρνιεί ηελ θνηλσλία θαη θπξίσο ηνπο λένπο. Σν 

αίηεκα απηφ ζα εθθξαζηεί, απφ ηφηε θαη ζην εμήο, ζηα πεξηζζφηεξα πνιηηηθά 

ληνθηκαληέξ, πνιιά κάιηζηα, απφ ηα νπνία ζα ζπλδέζνπλ ηελ εμέγεξζε ηνπ γαιιηθνχ 

Μάε κε κεηαγελέζηεξεο εμεγέξζεηο θαη θηλεηνπνηήζεηο ζε δηάθνξεο ρψξεο
9
.  

3.2.2. Σξίηνο θηλεκαηνγξάθνο. Αλαθνξά ζηνλ Fernando Solanas 

 

Έλα ζεκαληηθφηαην θεθάιαην πνπ αθνξά ζηελ εμέιημε ηνπ πνιηηηθνχ 

ληνθηκαληέξ είλαη απηφ ηνπ επνλνκαδφκελνπ Σξίηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, πνπ 

αλαπηχρζεθε ζηελ Αξγεληηλή κεηά ην 1968, ελψ βαζηθφο εκπλεπζηήο ηνπ ήηαλ ν 

Fernando Solanas. Σν έξγν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δεκηνπξγνχ είλαη εκπλεπζκέλν απφ ηε 

κεγάιε πνιηηηθή θαη θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα πνπ ζεκάδεςε ηε δεθαεηία ηνπ 1960 ζε 

παγθφζκην επίπεδν θαη δεκηνχξγεζε λέεο ηδενινγηθέο θαη θαιιηηερληθέο ηάζεηο 

(Γεξκεηδφπνπινο 1990). 

Ζ δεθαεηία απηή έρεη κεγάιεο πνιηηηθέο, θνηλσληθέο θαη ηδενινγηθέο 

επηπηψζεηο θαη ζηηο θνηλσλίεο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο, ελψ αθφκε είλαη θαζνξηζηηθή 

γηα ηελ εμέιημε ηνπ ιαηηλνακεξηθαληθνχ θηλεκαηνγξάθνπ. Απηφο, αλ θαη αξρηθά ζην 

                                                           
9
ην ζεκείν απηφ, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί θαλείο ζε ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα ηαηληψλ, ηα 

νπνία αλαθέξνληαη ζηνλ Μάε ηνπ 1968 θαη επέδξαζαλ ζεκαληηθά ζηελ εμέιημε ηνπ πνιηηηθνχ 

ληνθηκαληέξ παγθνζκίσο, θαζψο ηνπ έδσζαλ λέα ραξαθηεξηζηηθά θαη πεξηερφκελν, φπσο αλαθέξζεθε 

παξαπάλσ. O Jean-Luc Godard, ν Chris Marker, ν Alain Resnais, κε ηαηλίεο επηθαίξσλ θαη 

επαλαζηαηηθά Ciné-Tracts, πεηξακαηίζηεθαλ θπξίσο κε ηε θφξκα πξνζπαζψληαο λα 

επαλαζηαηηθνπνηήζνπλ ηελ θηλεκαηνγξαθηθή γιψζζα, κε αζπξφκαπξα απφ 16mm θηικ, πιάλα θαη 

ζηαηηθέο θσηνγξαθίεο απφ ηηο θηλεηνπνηήζεηο, ηηο νπνίεο αληηπαξέζεηαλ κε ζχληνκεο θξάζεηο. Οη 

«Μεγάιεο Nχρηεο, Μηθξέο Μέξεο ηνπ ’68» (1968-78) ηνπ William Klein, «Σν Βάζνο ηνπ Οπξαλνχ 

Δίλαη Κφθθηλν» (1977) ηνπ Chris Marker θαη ην «Να πεζαίλεηο ζηα Σξηάληα» (1982) ηνπ Romain 

Goupil είλαη ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηαηληψλ ηεθκεξίσζεο ηεο επνρήο.  
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πεξηζψξην, ηειηθά αλαπηχρζεθε ζε έλα αμηφινγν είδνο, ζε κία επνρή θαηά ηελ νπνία 

αλαπηχζζνληαλ παγθνζκίσο νη εζληθνί θηλεκαηνγξάθνη. ην πιαίζην απηφ, 

εληάζζεηαη θαη ν Σξίηνο θηλεκαηνγξάθνο, ν θηλεκαηνγξάθνο ηνπ Σξίηνπ ή ηνπ Νένπ 

θφζκνπ, ν νπνίνο δηαθέξεη ζεκαληηθά ηφζν απφ ηε καδηθή θηλεκαηνγξαθηθή 

παξαγσγή ηνπ Υφιπγνπλη πνπ θπξηαξρεί ζηελ πνιηηηζηηθή βηνκεραλία φζν θαη απφ 

ηνλ ελαιιαθηηθφ θηλεκαηνγξάθν ησλ πξννδεπηηθψλ δηαλννχκελσλ, πνπ απνηέιεζε 

θαηά θαηξνχο ζχκα ηεο ινγνθξηζίαο ησλ νινθιεξσηηθψλ θαζεζηψησλ 

(Γεξκεηδφπνπινο 1990). 

ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960, ινηπφλ, θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ ν Fernando 

Solanas, κε ηελ εκβιεκαηηθή ηαηλία «Ώξα ησλ Τςηθακίλσλ», ε νπνία αλαθινχζε 

φιεο ηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο αλαηαξαρέο ηεο επνρήο, ελψ ηνπ θαηαινγίζηεθε 

ηφηε ν ξφινο ηνπ ζηξαηεπκέλνπ ζθελνζέηε θαη ηνπ επαλαζηάηε θαιιηηέρλε. Ο ίδηνο 

δηαθσλνχζε, σζηφζν, κε ηνλ ραξαθηεξηζκφ απηφ, θαζψο εθηφο απφ ην ληνθηκαληέξ, 

ήηαλ εμίζνπ θαιφο θαη ζηηο ηαηλίεο κπζνπιαζίαο, ελψ, ην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ 

απέδηδε ζην έξγν ηνπ ήηαλ απηφ ηεο κλήκεο, ε νπνία αλαδεηθλπφηαλ κέζα απφ ηηο 

ηαηλίεο ηνπ (Γεξκεηδφπνπινο 1990). 

Ζ πξναλαθεξζείζα ηαηλία απνηειεί κία επαλαζηαηηθή ηαηλία ε νπνία 

πεξηγξάθεη ηελ πνιηηηθή θαη θνηλσληθή θαηάζηαζε ζηελ Αξγεληηλή θαη, γεληθφηεξα, 

ηε Λαηηληθή Ακεξηθή θαη αλαδεηθλχεη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ρψξεο 

ηνπ Σξίηνπ θφζκνπ θαη πξαγκαηεχεηαη ηηο θνηλσληθέο αλαηαξαρέο θαη ηνπο αγψλεο 

ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ (Γεξκεηδφπνπινο 1990). 

Μέζα απφ ηα παξαπάλσ, κπνξεί θαλείο λα δηαθξίλεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ιεγφκελνπ Σξίηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, ζε αληηπαξάζεζε κε ηνλ πξψην, ηνλ εκπνξηθφ 

θαη ηνλ δεχηεξν, ηνλ θηλεκαηνγξάθν ηνπ δεκηνπξγνχ. Πξφθεηηαη γηα κία θαηεγνξία 

θηλεκαηνγξάθνπ απειεπζεξσηηθνχ, πνιεκηθνχ, κε βαζχ πνιηηηθφ πξνβιεκαηηζκφ, 

πνπ αλαθέξεηαη ζηα πξνβιήκαηα ηνπ Σξίηνπ θφζκνπ. Ζ ηάζε απηή αθνινπζείηαη θαη 

απφ άιινπο θαιιηηέρλεο, ελψ ν ίδηνο ν Solanas εμαθνινπζεί λα θάλεη πνιηηηθέο 

ηαηλίεο κηθξνχ κήθνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, θάηη πνπ κάιηζηα 

ηνλ νδεγεί ζηελ εμνξία ζην Παξίζη, αιιά θαη ζηε δεθαεηία ηνπ  1980. Ζ ζπκβνιή ηνπ 

ζηελ εμέιημε ηνπ πνιηηηθνχ θηλεκαηνγξάθνπ θαη θπξίσο ηνπ πνιηηηθνχ ληνθηκαληέξ 

είλαη αλεθηίκεηε (Γεξκεηδφπνπινο 1990). 
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3.2.3. ηξαηεπκέλεο ηαηλίεο 

 

ηελ παξνχζα ελφηεηα εμεηάδνληαη νη ζηξαηεπκέλνη ζθελνζέηεο ηνπ 

θηλεκαηνγξαθηθνχ είδνπο ηνπ ληνθηκαληέξ. ηαλ αλαθέξεηαη θαλείο ζηνπο 

ζηξαηεπκέλνπο θαιιηηέρλεο, ελλνεί εθείλνπο ηνπο θαιιηηέρλεο πνπ, κέζα απφ ηε 

δεκηνπξγία ηνπο, κεηαδίδνπλ ηδενινγηθά ζηνηρεία, εμππεξεηνχλ δειαδή θάπνηνλ 

ηδενινγηθφ ζθνπφ. Ζ ζηξαηεπκέλε θαιιηηερληθή δεκηνπξγία κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζε 

φια ηα είδε ηέρλεο, φπσο ε ινγνηερλία, ε κνπζηθή, νη εηθαζηηθέο ηέρλεο, ν 

θηλεκαηνγξάθνο, ην ζέαηξν, ν ρνξφο θ.ν.θ. θαη κπνξεί λα εμππεξεηεί πνιηηηθέο θαη 

θνηλσληθέο ηδενινγίεο, ζξεζθεπηηθέο αθεγήζεηο, πνιηηηθά θαζεζηψηα, θηινζνθηθέο 

ηάζεηο θαη πλεπκαηηθά θηλήκαηα θαη, γεληθφηεξα, δηάθνξεο πεπνηζήζεηο πνπ 

αζπάδεηαη ν θαιιηηέρλεο θαη ζέιεη λα ηηο κεηαδψζεη ζην θνηλφ (Μαξθαλησλάηνο 

2013). 

πγθεθξηκέλα, κηα ζηξαηεπκέλε ηαηλία «εγγξάθεηαη ζε έλαλ αγψλα πνιηηηθνχ, 

θνηλσληθνχ ή ηδενινγηθνχ ραξαθηήξα θαη θάλεη ηνλ απνινγηζκφ κηαο θαηάζηαζεο 

πνπ θξίλεηαη άδηθε, πξνθεηκέλνπ λα ηελ θαηαγγείιεη αλνηρηά.» (Pinel 2006, 226). 

Μεγάινη είλαη νη πξνβιεκαηηζκνί φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα ησλ έξγσλ ηεο 

ζηξαηεπκέλεο ηέρλεο. Δλ ηέιεη, απηή κπνξεί λα είλαη είηε πςειή είηε ρακειή, 

αλάινγα κε ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ θαιιηηέρλε, αιιά θαη ηηο εθάζηνηε ζθνπηκφηεηεο. Ζ 

ζηξάηεπζε ζηελ ηέρλε κπνξεί λα είλαη ειεχζεξε θαη λα θαζνξίδεηαη απφ αγλέο 

πξνζέζεηο ηνπ δεκηνπξγνχ, ν νπνίνο πηνζεηεί έλα ηδαληθφ, κία ζπγθεθξηκέλε 

ηδενινγία ή αμία, ελψ φηαλ απηή ζπλνδεχεηαη θαη απφ ηελ αληίζηνηρε αηζζεηηθή 

πνηφηεηα, ηφηε ε ηέρλε κπνξεί λα είλαη πςειήο πνηφηεηαο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, 

ππάξρεη ε θαζνδεγνχκελε ή επηβεβιεκέλε ζηξάηεπζε ηνπ θαιιηηέρλε, ε νπνία 

απνζθνπεί ζηελ πξνπαγάλδα θαη μεθεχγεη απφ ηνπο θαιιηηερληθνχο ζθνπνχο θαη ηελ 

ειεπζεξία ηεο ηέρλεο, επεξεάδνληαο αξλεηηθά θαη ηελ πνηφηεηά ηεο (Γθίθαο 1997).  

Τπνζηεξίδεηαη, επίζεο, φηη ε ζηξαηεπκέλε ηαηλία ππνγξακκίδεη ηελ ακθηζβήηεζε, 

αθφκα θαη αλ επηθαιείηαη εζεινληηθή ζηξάηεπζε, ζπλεπψο δηαθξίλεηαη απφ ηελ ηαηλία 

πξνπαγάλδαο, ε νπνία ηίζεηαη ππέξ ηεο «ππνηαγήο» κηαο ηδέαο ή ελφο ζθνπνχ (Pinel 

2006).
10
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 Βαζηθφο ζηξαηεπκέλνο ζθελνζέηεο είλαη ν Joris Ivens, (αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην), κε 

ραξαθηεξηζηηθέο ηαηλίεο ηε «Γπζηπρία ζηε Μπνξηλάδ» (1934), ηε «Νέα Γε» (1934) θαη ηελ «Ηζπαληθή 
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3.3. Πνιηηηθό ληνθηκαληέξ ζηελ Διιάδα 

 

Ο ειιεληθφο θηλεκαηνγξάθνο, ζε γεληθέο γξακκέο, δηαθξίλεηαη ζηνλ Παιηφ 

Διιεληθφ Κηλεκαηνγξάθν (ΠΔΚ) θαη ηνλ Νέν Διιεληθφ Κηλεκαηνγξάθν (ΝΔΚ). Σν 

ληνθηκαληέξ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, αξρίδεη σο θηλεκαηνγξαθηθή κνξθή, λα 

αλαπηχζζεηαη θαηά ην πέξαζκα απφ ηε κία πεξίνδν ζηελ άιιε, φηαλ γεληθφηεξα, ν 

θηλεκαηνγξάθνο απνθηά λέα ραξαθηεξηζηηθά θαη γίλεηαη πεξηζζφηεξν πνιηηηθφο θαη 

αθνινπζεί κία γεληθφηεξε πξννδεπηηθή θαηεχζπλζε. Πεξηζζφηεξν, βέβαηα, ην 

πνιηηηθφ ληνθηκαληέξ γλσξίδεη άλζηζε κεηά ην 1974, νπφηε πέθηεη ην δηθηαηνξηθφ 

θαζεζηψο, ην νπνίν κέρξη ηφηε, επέβαιε ινγνθξηζία ζε πνιιά θαιιηηερληθά έξγα 

(Λεβεληάθνο 2002).  

πσο θαη ζην πνιηηηθφ ληνθηκαληέξ άιισλ ρσξψλ, έηζη θαη ζηελ πεξίπησζε 

ηεο Διιάδαο, απηφ αλαπηχρζεθε θαη εμειίρζεθε κέζα ζε ζπγθεθξηκέλν ηζηνξηθφ θαη 

θνηλσληθφ πιαίζην θαη ηξνθνδνηήζεθε απφ ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο κεηαβνιέο θαη 

θνηλσληθά θαηλφκελα. ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, νη δηάθνξεο εμειίμεηο έπαημαλ 

ξφιν ηφζν ζηνλ ηξφπν δηακφξθσζήο ηνπ φζν θαη ζηε ζεκαηνινγία ηνπ, ε νπνία 

κπνξεί λα πξαγκαηεχεηαη γεγνλφηα ηφζν απφ ηελ πξνπνιεκηθή θαη κεζνπνιεκηθή φζν 

θαη απφ ηε κεηαπνιεκηθή επνρή. Βαζηθφο βέβαηα ζηαζκφο γηα ην πνιηηηθφ 

ληνθηκαληέξ απνηειεί ε πεξίνδνο ηεο δηθηαηνξίαο θαη ηεο Μεηαπνιίηεπζεο, φρη κφλν 

επεηδή επεξέαζαλ ζεκαληηθά ηε ζχγρξνλε ειιεληθή θνηλσλία, αιιά θαη επεηδή ηα 

γεγνλφηα απηά ζπκπίπηνπλ κε αληίζηνηρα γεγνλφηα ζε παγθφζκην επίπεδν, φπσο ηα 

γεγνλφηα ηνπ Γαιιηθνχ Μάε ηνπ ’68, φπσο αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, αιιά θαη κε κία 

δηεζλή άλζηζε ηνπ πνιηηηθνχ ληνθηκαληέξ.  

Ζ αθεηεξία ηνπ ειιεληθνχ θηλεκαηνγξάθνπ ηνπνζεηείηαη ην 1905, φηαλ νη 

αδεξθνί Μαλάθε ζθελνζέηεζαλ ην πξψην ειιεληθφ ληνθηκαληέξ «Τθάληξεο». ηε 

ζπλέρεηα, ην 1906 θηλεκαηνγξαθήζεθε ην πξψην ειιεληθφ δνπξλάι (επίθαηξα) απφ ην 

γάιιν θηλεκαηνγξαθηζηή Λεφλο κε ζέκα Μεζννιπκπηάδα ηεο Αζήλαο (Βαινχθνο 

2011). Σα θηλεκαηνγξαθηθά επίθαηξα, δεθάιεπηεο ελεκεξσηηθέο ηαηλίεο, κε ζέκαηα 

                                                                                                                                                                      
Γε» (1937). Σε δεθαεηία ηνπ 1950, μερψξηζε ζηηο ΖΠΑ ν Herbert J. Biberman κε ηελ ηαηλία «Αιάηη 

ηεο Γεο» (1953). Ζ επφκελε δεθαεηία ζεκαδεχηεθε κε ην θίλεκα ηνπ Μάε ηνπ 68 κε ζεκαληηθέο 

ζηηγκέο ηνπ ζηξαηεπκέλνπ θηλεκαηνγξάθνπ (αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην). Αληίζεηα, απφ 

ηε δεθαεηία ηνπ 1980 θαη χζηεξα ζεκεηψλεηαη χθεζε ηεο ζηξαηεπκέλεο ηαηλίαο, εμαηηίαο ηεο παξαθκήο 

ηεο πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο ζηξάηεπζεο. Σέινο, άμηα αλαθνξάο είλαη ηα «Roger and Me» ηνπ 

Michael Moore (1989), «The Liverpool dockers» ηνπ Ken Loach (1996), «Ma 6-T va crack-er» 

ηνπJean Francois Richet (1997) (Pinel 2006). 
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πνπ θάιππηαλ δξαζηεξηφηεηεο ηεο πνιηηεηαθήο θαη πνιηηηθήο εγεζίαο, ηελ πξνβνιή 

ηνπ εθάζηνηε θπβεξλεηηθνχ έξγνπ, θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο, πνιηηηζηηθέο θαη 

αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηνπηθά θαη δηεζλή λέα, επηθξάηεζαλ κέρξη θαη ηηο αξρέο 

ηνπ 1960.  

εκαληηθφο παξάγνληαο αλάδεημεο λέσλ θηλεκαηνγξαθηζηψλ είλαη, απφ ηελ 

ίδξπζή ηνπ ην 1960, ην Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ Θεζζαινλίθεο. Υάξε ζηελ 

χπαξμή ηνπ λένη ζθελνζέηεο έρνπλ ηελ επθαηξία λα εθζέζνπλ ηα έξγα ηνπο θαη λα 

επηθνηλσλήζνπλ κε ην θνηλφ, πξνβάιινληαο ηνπο ζηφρνπο θαη ηα νξάκαηά ηνπο. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηνλ Σάθε Καλειιφπνπιν ν νπνίνο πξσηνεκθαλίζηεθε κε ην 

ληνθηκαληέξ «Μαθεδνληθφο γάκνο» (1960) θαη αξγφηεξα κε ηε «Θάζν» (1961) θαη 

ηνλ Λένληα Λνΐζην κε ηα δχν ληνθηκαληέξ κηθξνχ κήθνπο «Φαξάδεο θαη ςαξέκαηα» 

θαη «Ζ δσή ζηε Μπηηιήλε» (1961) (Βαινχθνο 2011, 29). 

Χο ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, ν θηλεκαηνγξάθνο ζηελ Διιάδα είλαη 

θπξίσο εκπνξηθφο, σζηφζν, αξρίδεη λα ζεκεηψλεη εηζπξαθηηθή πηψζε, ελψ ην θνηλφ 

αλαδεηά πεξηζζφηεξν πνηνηηθέο ηαηλίεο, κε κεγαιχηεξν θνηλσληθφ πξνβιεκαηηζκφ. 

Σφηε αξρίδνπλ θαη εκθαλίδνληαη θνηλσληθέο ηαηλίεο κπζνπιαζίαο, πνπ 

πξαγκαηεχνληαη δεηήκαηα φπσο νη θνηλσληθέο αληζφηεηεο, θαη νη ιατθνί αγψλεο, θάηη 

πνπ, κεηά ηελ πηψζε ηεο δηθηαηνξίαο, γίλεηαη νινέλα θαη ζπρλφηεξν (νιδάηνο 

1999).  

Σν πνιηηηθφ ληνθηκαληέξ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηθηαηνξίαο, δελ απνηειεί 

έθπιεμε φηη εμέιηπε ζρεδφλ νινθιεξσηηθά. Παξά φκσο ην θαζεζηψο ηεο ινγνθξηζίαο 

ην νπνίν θαζφξηδε ηα επηηξεπηά φξηα ησλ πξνβαιιφκελσλ ηαηληψλ, λένη 

θηλεκαηνγξαθηζηέο θαηάθεξαλ λα απνζαλαηίζνπλ ζεκαληηθέο αληηδηθηαηνξηθέο 

ζηηγκέο. Αμίδεη λα αλαθεξζεί ε ηαηλία κηθξνχ κήθνπο «100 ηνπ Μάε» ησλ Γήκνπ 

Θένπ θαη Φψηε Λακπξηλνχ, σο ειάρηζηε εμαίξεζε δεκηνπξγίαο πνιηηηθνχ 

ληνθηκαληέξ πξν δηθηαηνξίαο (1963), κε ζέκα ηε δνινθνλία ηνπ Γξεγφξε Λακπξάθε. 

Σν πξψην αληηζηαζηαθφ ληνθηκαληέξ ήηαλ ην «Cen’ est quele debut» (Γελ 

είλαη παξά ε αξρή) ηνπ Παληειή Βνχιγαξε, φπνπ νινθιεξψζεθε ζην Παξίζη ην 1971 

κε ηε ζπλεξγαζία ζηνπ Κψζηα Γαβξά θαη ηνπ Βαζίιε Βαζηιηθνχ. Ο Βνχιγαξεο 

ρξεζηκνπνίεζε πιηθφ θαη πιάλα απφ ηα επίθαηξα ηεο ρνχληαο γηα λα ελεκεξψζεη θαη 

λα επαηζζεηνπνηήζεη ην επξσπατθφ θνηλφ γηα ηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε ηεο Διιάδαο. 

Δπίζεο, ν ζπνπδαζηήο ηφηε ηνπ International Film School, Κψζηαο Υξνλφπνπινο, 
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παξνπζίαζε ζην Λνλδίλν ην ληνθηκαληέξ ηδενινγηθνχ κνληάδ «Διιάο, Διιήλσλ 

Υξηζηηαλψλ» (1971), πξνζπαζψληαο «λα αληηζηαζκίζεη ηε ρνπληηθή πξνπαγάλδα θαη 

λα δηαηεξήζεη αθκαίν ην δεκνθξαηηθφ θξφλεκα ησλ Διιήλσλ νηθνλνκηθψλ 

κεηαλαζηψλ» (Κνιψληαο 1974, 91). Ζ απνπζία ηνπ ζπηθάδ θαη ην ξπζκηθφ κνληάδ 

απεπζπλφηαλ θπξίσο ζην ζπλαίζζεκα θαη φρη ζηε ζθέςε ηνπ ζεαηή ψζηε λα κελ 

ππνλνκεχεηαη ηελ ηδενινγία ηεο ηαηλίαο. Σξία ρξφληα αξγφηεξα, ν Jules Dassin σο 

ζθελνζέηεο, καδί κε ηελ Μειίλα Μεξθνχξε, σο παξαγσγφ, παξνπζηάδνπλ ζηελ 

Αγγιία ηε «Γνθηκή» (1974). Υξεζηκνπνίεζε σο νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ θαη ηεθκήξηα 

θαηαγγειίεο ζπκάησλ βαζαληζηεξίσλ θαη ζηνπληηαθέο αλαπαξαζηάζεηο αλαθξίζεσλ 

θαη γεγνλφησλ ηεο λχρηαο ηνπ Πνιπηερλείνπ.
11

 χκθσλα κε ηνλ Βαινχθν (2011) 

ζεσξήζεθε ηνικεξή θαη πξσηφηππε γηα ηα δεδνκέλα ηεο επνρήο. ην ίδην 

θαηαγγειηηθφ χθνο αλαθέξεηαη θαη ην «Δδψ Πνιπηερλείν» ηνπ Γεκήηξε Μαθξή. 

Πξφθεηηαη γηα ζεαηξηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ γεγνλφησλ ησλ εκεξψλ, νη νπνίεο κε ηε 

βνήζεηα ηνπ κνληάδ ελζσκαηψζεθαλ ζηηο ζθελέο ησλ επίθαηξσλ δίλνληαο κε απηφλ 

ηνλ ηξφπν ηελ αίζζεζε φηη απνηεινχλ θαη απηέο κέξνο ηνπο (Βαινχθνο 2011, 101).  

Σν πνιηηηθφ ληνθηκαληέξ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 εκθαλίδεηαη πην δπλακηθά 

κεηά ηα γεγνλφηα ηνπ Πνιπηερλείνπ  θαη ηελ πηψζε ηεο δηθηαηνξίαο, κέζα ζε έλα 

θιίκα πνιηηηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχο αλαβξαζκνχ, πνπ εθθξάδεηαη θπξίσο απφ ηηο λέεο 

γεληέο. Πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ εμέιημε ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηθνχ ληνθηκαληέξ ήηαλ ε 

ζπλεηζθνξά ησλ θνηηεηψλ πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηελ θηλεκαηνγξάθεζε ηεο ειιεληθήο 

απηήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηελ απφδνζε ζε απηή έληνλνπ πνιηηηθνχ θαη θνηλσληθνχ 

πξνβιεκαηηζκνχ (Κνιηνδήκνο 1978).  

ην πνιηηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ πιαίζην ηεο Μεηαπνιίηεπζεο, «ην πξψην 

θηλεκαηνγξαθηθφ είδνο πνπ γλσξίδεη εθξεθηηθή άλζηζε είλαη ην ληνθηκαληέξ» 

(Βαινχθνο 2011, 107-108). Ζ πιεηνςεθία ησλ ληνθηκαληεξηζηψλ αλήθεη ζην ρψξν 

ηνπ αξηζηεξνχ ξηδνζπαζηηζκνχ θαη νη ζηφρνη ηνπο, επεξεαζκέλνη απφ ηνλ θιίκα 

ελζνπζηαζκνχ ησλ εκεξψλ, ζπλνςίδεηαη ζηε θξάζε: «λα κηιήζνπκε γηα ηα δηθά καο 

πξάγκαηα, γηα ηα ζέκαηα πνπ καο θαίλε, λα δείμνπκε ηελ αιεζηλή φςε ηεο θνηλσλίαο 

καο, λα επαλεμεηάζνπκε ην παξειζφλ θαη λα νξακαηηζηνχκε ην κέιινλ» (Λακπξηλφο 

2003, 202). 

                                                           
11

 Οθείινπκε λα ππνγξακκίζνπκε θαη ηε δηαθνξεηηθή άπνςε ε νπνία δελ νξηνζεηεί ηε «Γνθηκή» ζηε 

ζηελή έλλνηα ηνπ ληνθηκαληέξ, αθνχ παξαθνινπζεί θαη αλαπαξηζηά ηελ πξνεηνηκαζία κηαο ηαηλίαο 

ληνθηκαληέξ γηα ηελ εμέγεξζε ηνπ Πνιπηερλείνπ. 
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Ζ αλάπηπμε ηνπ πνιηηηθνχ ληνθηκαληέξ, απηή ηελ πεξίνδν, ην νπνίν ήηαλ 

επεξεαζκέλν θαη απφ ην θίλεκα ηνπ Μάε ηνπ 68 ζηε Γαιιία, νθείιεηαη αθελφο ην 

κηθξφ θφζηνο παξαγσγήο ηνπ θαη αθεηέξνπ ζηελ ηδενινγηθή ακεζφηεηα θαη ζην 

άκεζν πνιηηηθφ κήλπκα.  

Υαξαθηεξηζηηθέο ζπιινγηθέο ηαηλίεο πνπ επεξεάζηεθαλ απφ ην γαιιηθφ Μάε 

είλαη ν «Νένο Παξζελψλαο» (1975) ηεο νκάδαο ησλ Σεζζάξσλ (Κψζηαο 

Υξνλφπνπινο, Γηψξγνο Υξπζνβηηζηάλνο, πχξνο Εάρνο θαη Θαλάζεο θξνπκπέινο) 

θαη ν «Αγψλαο» (1975) ηεο νκάδαο ησλ Έμη (Γεκήηξεο Γηαλληθφπνπινο, Ζιίαο 

Εαθεηξφπνπινο, Γηψξγνο Θαλαζνχιαο, Θεφδσξνο Μαξαγθφο, Φνίβνο Οηθνλνκίδεο 

θαη Κψζηαο Παπαληθνιάνπ). Ο «Νένο Παξζελψλαο» πξαγκαηεχεηαη ηνπο πνιηηηθνχο 

αγψλεο απφ ηε δεθαεηία ηνπ 40, ηε δηθηαηνξία ηνπ Μεηαμά, ηνλ Δκθχιην θαη ηηο 

ζπλέπεηέο ηνπ. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο ηαηλίαο είλαη ν πνιηηηθφο ιφγνο θξηηηθήο πνπ 

εηζάγεη, παξακεξίδνληαο ην ζπλήζε θνξηηζκέλν ζπλαηζζεκαηηθά πνιηηηθφ ιφγν ηεο 

επνρήο, θαη «ε απφδνζε επζπλψλ ζηελ εγεζία ηεο Αξηζηεξάο γηα ιάζε ηνπ 

παξειζφληνο». Ο «Αγψλαο» παξνπζηάδεη ηα γεγνλφηα θαη ηνπο αγψλεο ηνπ ειιεληθνχ 

ιανχ απφ ηελ θαηάιεςε ηεο Ννκηθήο ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 73 κέρξη θαη ηηο πξψηεο 

κεγάιεο απεξγίεο θαηά ηελ Κπβέξλεζε Καξακαλιή ην 1975. ηφρνο ηεο, ζχκθσλα κε 

ηνπο δεκηνπξγνχο, είλαη «ε ακθηζβήηεζε ηνπ επίζεκνπ ιφγνπ φπσο δηαδίδεηαη απφ ηα 

θέληξα πιεξνθφξεζεο ηεο εμνπζίαο, παξνπζηάδνληαο φια φζα ε νιηγαξρία 

πξνζπαζεί λα θαηαπλίμεη» (Βαινχθνο 2011, 110). 

Δπηπξφζζεηα, ζεκαληηθφ είλαη λα παξαζέζνπκε ηηο «Μαξηπξίεο» ηνπ Νίθνπ 

Καβνπθίδε, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ απνπζία αθήγεζεο θαη άιισλ ζρνιίσλ, 

ελψ ππνγξακκίδεηαη σο κηα ηαηλία πνπ κε ην πινχζην θαη άξηζηεο πνηφηεηαο πιηθφ 

ηεο απνηειεί ην πιεξέζηεξν θηλεκαηνγξαθηθφ ρξνληθφ ηεο πεξηφδνπ 73-74. 

Γηαθνξεηηθήο ζεκαηνινγίαο θαη ζην κεηαίρκην ηνπ cinema vérité  είλαη ην «Γάδσξν 

εξξψλ» (1974) ηνπ Σάθε Υαηδφπνπινπ. Ζ ηαηλία πξαγκαηεχεηαη ηνλ ηξφπν δσήο 

φπσο απηφο δηακνξθψλεηαη απφ ηηο ππάξρνπζεο παξαγσγηθέο ζρέζεηο, ηνλ ηξφπν 

εκπνξίαο θαη δηάζεζεο θαπλνχ, ην πξφβιεκα ηεο κεηαλάζηεπζεο εμαηηίαο ηεο 

αλεξγίαο αιιά θαη ηνλ ξφιν ηεο Δθθιεζίαο ζηελ θνηλσλία (Βαινχθνο 2011). 

πσο έρεη αλαθεξζεί παξαπάλσ, ην direct cinema «παξαζέηεη ην πιηθφ ηνπ 

ρσξίο άκεζν ζρνιηαζκφ  αθήλνληαο ηνλ ζεαηή λα δψζεη ηε δηθή ηνπ εξκελεία θαη 

βγάιεη ηα δηθά ηνπ ζπκπεξάζκαηα». ηελ Διιάδα, ζεκαληηθέο ηαηλίεο ηνπ 
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ζπγθεθξηκέλνπ χθνπο είλαη: ε «24 Ηνχιε» (1975) ηνπ Λεπηέξε Υαξσλίηε, ηα 

«Μέγαξα» ησλ άθε Μαληάηε θαη Γηψξγν Σζεκπεξφπνπινπ, ηα «Σξαγνχδηα ηεο 

θσηηάο» (1974) ηνπ Νίθνπ Κνχλδνπξνπ θαη ηνλ «Αηηίια ΄74» ηνπ Μηράιε 

Καθνγηάλλε. Δλψ ε «Ζιηθία ηεο ζάιαζζαο» (1978) ηνπ Σάθε Παπαγηαλλίδε, ε 

«Παξάζηαζε γηα έλαλ ξφιν» ηνπ Γηνλχζε Γξεγνξάηνπ θαη ν «Δκθχιην ιφγν» ηνπ 

Γηακάληε Λεβεληάθνπ, απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθέο ηαηλίεο «ηδενινγηθνχ κνληάδ
12

» 

(Βαινχθνο 2011). 

ε ζπλέρεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ Θεζζαινλίθεο, 

ην 1999, ηδξχεηαη ε κεγαιχηεξε δηνξγάλσζε ληνθηκαληέξ ζηε ρψξα καο, ην Φεζηηβάι 

Νηνθηκαληέξ Θεζζαινλίθεο, ην νπνίν δηνξγαλψλεηαη θάζε ρξφλν θαη ζην νπνίν 

παξνπζηάδνληαη δηάθνξα ληνθηκαληέξ κε πνιηηηθά θαη άιια ζέκαηα, φπσο 

πεξηβαιινληηθά, βηνγξαθηθά, θεκηληζηηθά, ηαμηδησηηθά, γαζηξνλνκηθά, θνηλσληθά, 

θαιιηηερληθά θαη επηζηεκνληθά. ηφρνο ηνπ, φπσο αλαθέξεη ν ηδξπηήο ηνπ Γεκήηξεο 

Δτπίδεο είλαη λα παξνπζηάδεη ηηο εηθφλεο ηεο «θνηλσληθήο, ηζηνξηθήο, πνιηηηθήο θαη, 

θπξίσο, αλζξψπηλεο πξαγκαηηθφηεηαο ηνπ λένπ αηψλα, πνπ ιεηηνπξγνχλ σο 

εθαιηήξην γηα θηλεκαηνγξαθηθέο πεξηπιαλήζεηο, λα ελεκεξψζεη, λα 

επαηζζεηνπνηήζεη θαη λα θηλεηνπνηήζεη ην θνηλφ, γχξσ απφ θξίζηκεο ζεκαηηθέο πνπ 

απαηηνχλ ηελ θξηηηθή ζηάζε θαη ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ.» (Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ 

θαη Αζιεηηζκνχ n.d.)  

Καηά ηα ηειεπηαία ρξφληα, ε πνιηηηθή, νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιιά πξνβιήκαηα, γεγνλφο πνπ γελλά 

κεγάινπο πξνβιεκαηηζκνχο. Σα ζέκαηα ηα νπνία πξαγκαηεχεηαη ην ζχγρξνλν 

ειιεληθφ ληνθηκαληέξ είλαη πνηθίια θαη θπξίσο αθνξνχλ ηε ζχγρξνλε θνηλσληθή, 

νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ηελ ζχγρξνλε ηζηνξία. Απφ ην 21ν 

Φεζηηβάι Νηνθηκαληέξ Θεζζαινλίθεο, παξαηίζεληαη θάπνηα απφ ηα ληνθηκαληέξ 

πνιηηηθνχ ραξαθηήξα (Ενπκπνπιάθεο 2019): 

1. «Ζ ζηηγκή ζνπ ζηε δσή κνπ» ηεο Υαξάο Φξάγθνπ: Ζ εζεινληηθή 

νξγάλσζε ΓΑΗΑ ζηνλ Άγην Νηθφιαν Γπηηθήο Μάλεο, ρσξίο θακία θξαηηθή 

νηθνλνκηθή ππνζηήξημε, εθθξάδεη ζηαζεξά ηελ αιιειεγγχε κεηαμχ Διιήλσλ θαη 

αιινδαπψλ εδψ θαη δέθα ρξφληα, πξνζηαηεχνληαο ηελ ηνπηθή θνηλσλία.  

                                                           
12

 Σνλ φξν εηζήγαγε ν γάιινο ζεσξεηηθφο Αληξέ Μπαδέλ γηα λα πεξηγξάςεη ηαηλίεο πνπ είλαη 

ζπληεζεηκέλεο απνθιεηζηηθά απφ ζθελέο επηθαίξσλ. 
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2. «Βίνο… Ο άιινο δξφκνο» ησλ Γεκήηξε Παπαδφπνπινπ & Ησάλλε 

Κνιαμίδε: Απφ ην 2013, ν κε θεξδνζθνπηθφο Κνηλσληθφο Καηαλαισηηθφο 

πλεηαηξηζκφο ‘Βίνο Coop’ πξνζθέξεη ηνπηθά πξντφληα ρσξίο κεζάδνληεο ζηελ 

Θεζζαινλίθε, ιεηηνπξγψληαο βαζηζκέλνο ζηηο αξρέο ηεο άκεζεο δεκνθξαηίαο, ηεο 

θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο. 

3. «Γελ ζα πνπιήζνπκε ην κέιινλ καο» ηεο Νίθεο Βειηζζαξνπνχινπ: Γχν 

έθεβεο απνθαζίδνπλ κε αζσφηεηα θαη δπλακηζκφ λα αγσληζηνχλ γηα ην κέιινλ ηνπο 

ζηελ Υαιθηδηθή, ε νπνία απεηιείηαη κε ξαγδαία πεξηβαιινληηθή θαηαζηξνθή απφ ηελ 

θαηαζθεπή ελφο κεηαιιείνπ αλνηρηήο εμφξπμεο ρξπζνχ. 

4. «Εψλεο θαη πεξάζκαηα» ηεο Ζξψο ηαθιηάθε: Αζήλα, Πέξακα, 

Θεζζαινλίθε, θνπξηέο.  Ζ ηαηλία παξνπζηάδεη εηθφλεο ηεο εξγαζίαο θαη ηεο αλεξγίαο 

ζήκεξα. ηηγκηφηππα ξήμεο κε φ,ηη ζα έπξεπε λα νξίδεη ηνλ ρψξν ηεο εξγαζίαο. Κη 

φκσο, νξηζκέλνη άλζξσπνη αθφκε αγσλίδνληαη ζζελαξά. 

5. «Ακπγδαιηά» ηεο Υξηζηίλαο Φνίβε: Πέληε γπλαίθεο κνηξάδνληαη 

πξνζσπηθέο εκπεηξίεο γηα ην ηη ζεκαίλεη λα ληψζεηο «μέλνο» ζηελ Διιάδα. ε δηαξθή 

δηαπξαγκάηεπζε κε ηελ έλλνηα ηεο «ειιεληθφηεηαο», πξνζπαζνχλ λα 

επαλαπξνζδηνξίζνπλ ηηο ηαπηφηεηέο ηνπο ζηε ζχγρξνλε Διιάδα. 

6. «Make the Economy Scream» ηνπ Άξε Υαηδεζηεθάλνπ: Έλαο Έιιελαο 

δεκνζηνγξάθνο ηαμηδεχεη ζηε Βελεδνπέια. Με ζπλερείο δηαδξνκέο απφ ηηο 

παξαγθνππφιεηο ηεο κέρξη ηα ζχλνξα ηεο Κνινκβίαο θαη πίζσ ζηελ Δπξψπε, 

αλαθαιχπηεη κηα άιιε πξαγκαηηθφηεηα απφ απηή πνπ πεξηγξάθνπλ ηα ειιεληθά θαη 

ηα δηεζλή ΜΜΔ. 

7. «Sugartown – γηα κηα ρνχθηα ςήθνπο» ηνπ Κίκσλα Σζαθίξε: Ο έθπησηνο 

Γήκαξρνο Εαράξσο, Παληαδήο Υξνλφπνπινο θαηαθέξλεη κηα εβδνκάδα πξηλ ηηο 

εθινγέο λα ηνπ επηηξαπεί λα βάιεη μαλά ππνςεθηφηεηα γηα ην ίδην αμίσκα, ψζηε λα 

γίλεη απφιπηνο άξρνληαο ηνπ δήκνπ γηα 12 ζπλερή ρξφληα.  

8. «Σα ξφδα, ηα ηξηαληάθπιια (ην κπιφθν ηεο Καιακαξηάο)» ηνπ Μηράιε 

Αγξαθηψηε: ηηο 13 Απγνχζηνπ 1944, Έιιελεο ζπλεξγάηεο ησλ Ναδί εηζέβαιαλ ζηελ 

Καιακαξηά κε κηα ιίζηα ππνςεθίσλ ζπκάησλ. Μέρξη ην κεζεκέξη είραλ δνινθνλήζεη 

11 άηνκα. Μεηά φκσο απφ έλα γιέληη, κέζπζαλ θαη απνρψξεζαλ ρσξίο λα 

νινθιεξψζνπλ ηε ιίζηα. 

9. «Απφ ηνλ Σξφκν ζηελ Αληίζηαζε – Ναδηζηηθφ ηξαηφπεδν Παχινπ Μειά 

Θεζζαινλίθε 1941-1944» ηνπ Γηψξγνπ Κεξακηδηψηε: Μέζα απφ ζπδεηήζεηο κε 

λένπο απφ ηε Γεξκαλία θαη ηελ Διιάδα γηα ην παξειζφλ θαη ην παξφλ, ην ληνθηκαληέξ 
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αλαηξέρεη ζηα γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ ζην Ναδηζηηθφ ηξαηφπεδν Παχινπ Μειά 

Θεζζαινλίθεο, ηε Βφξεηα Διιάδα, αιιά θαη ηε λαδηζηηθή Γεξκαλία ηελ πεξίνδν 

1941-1944. 

10. «Ίρλε» ηνπ Θάλνπ Σζάληα: Ξεηπιίγνληαο ην λήκα ηεο βαζαληζηηθήο 

ηζηνξίαο ησλ αγλννπκέλσλ ηεο εηζβνιήο ζηελ Κχπξν, δίπια ζηα αλζξψπηλα δξάκαηα 

θαη ηνπο αγλννχκελνπο, νη θιεκκέλνη αξραηνινγηθνί ζεζαπξνί ηνπ λεζηνχ γίλνληαη 

αθφκε κηα θαηάζεζε αδηθίαο, απηή ηε θνξά ζησπεξήο. 

11. «The Fig House» ηνπ Πίηδη Κακπνχξνγινπ: Γέθα άηνκα δηαθνξεηηθψλ 

εζληθνηήησλ, πξφζθπγεο θαη αθηηβηζηέο, παξακέλνπλ ζε κηα θαηάιεςε ζηελ 

Θεζζαινλίθε κε ην φλεηξν ηεο δηαθπγήο ζηε Γεξκαλία κέζσ ησλ Βαιθαλίσλ, 

αληηκεησπίδνληαο  θαζεκεξηλέο αλαπνδηέο θαη θηλδχλνπο. 

12. «Ο Αληηθαζηζηηθφο αγψλαο ζηε Μέζε Αλαηνιή» ηνπ Λεσλίδα 

Βαξδαξνχ: 1941. Απφ ηελ θαηερφκελε Διιάδα, πξφζθπγεο πεξλνχλ πξνο ηα ηνπξθηθά 

παξάιηα θη απφ εθεί γηα Κχπξν, Αίγππην, πξία. Οη γπλαίθεο κε ηα παηδηά θαη ηνπο 

ειηθησκέλνπο ζηνπο θαηαπιηζκνχο. Οη άληξεο, ζηηο ειιεληθέο έλνπιεο δπλάκεηο ηεο 

Μέζεο Αλαηνιήο. 

πσο κπνξεί θαλείο λα δηαπηζηψζεη κε βάζε φζα κειεηήζεθαλ παξαπάλσ, ην 

πνιηηηθφ ληνθηκαληέξ ζηελ Διιάδα έρεη πνηθίιε ζεκαηνινγία. ζνλ αθνξά ηα 

ηζηνξηθά ζέκαηα, αζρνιείηαη κε κεγάια γεγνλφηα, φπσο ε Μηθξαζηαηηθή 

θαηαζηξνθή, ν Β’ Παγθφζκηνο πφιεκνο θαη ν εκθχιηνο. Χζηφζν, νη ζθελνζέηεο 

πξαγκαηεχνληαη θαη πνιιά επίθαηξα ζέκαηα, φπσο ην πξνζθπγηθφ δήηεκα, ν πφιεκνο 

ζηε Μέζε Αλαηνιή, ε νηθνλνκηθή θξίζε θαη ε πνιηηηθή δηαθζνξά. 
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4. Ο θαζηζκόο ωο έλλνηα θαη ωο ζέκα ζην πνιηηηθό ληνθηκαληέξ 

 

ην παξφλ θεθάιαην εμεηάδνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζην ζέκα ηνπ 

θαζηζκνχ, κίαο ηδενινγηθήο θαη πνιηηηθήο αθήγεζεο ε νπνία γελλά κεγάινπο 

πξνβιεκαηηζκνχο γηα ην κέιινλ, δεδνκέλνπ φηη ζπλδέεηαη κε ζθνηεηλέο ζειίδεο ηεο 

παγθφζκηαο ηζηνξίαο. ην πιαίζην απηφ, επηρεηξείηαη ελλνηνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο 

ηνπ φξνπ, θαζψο θαη ζπλαθψλ κε απηφλ ελλνηψλ, ελψ εμεηάδεηαη ε ζέζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηνπ θαζηζκνχ σο αληηθεηκέλνπ ηνπ παγθφζκηνπ θαη ηνπ ειιεληθνχ 

ληνθηκαληέξ.  

4.1. Δλλνηνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ θαζηζκνύ 

 

Ο θαζηζκφο απνηειεί έλα ηδενιφγεκα θαη κία πνιηηηθή πξνζέγγηζε ε νπνία 

εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο αθξνδεμηάο. Ζ Άθξα Γεμηά είλαη ν πνιηηηθφο ρψξνο, έλα 

απφ ηα βαζηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νπνίνπ είλαη ε έληνλε αληίζεζε πξνο ηηο 

δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ε εγγχηεηα κε ηελ ηδενινγία θαη ηελ ηαθηηθή ησλ 

νινθιεξσηηθψλ θαζεζηψησλ. Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ηα θφκκαηα θαη νη νξγαλψζεηο 

ηεο Άθξαο Γεμηάο δελ ζπκκεηέρνπλ ζηηο εθινγηθέο δηαδηθαζίεο ή δελ δηεθδηθνχλ ηε 

ζέζε ηνπο ζηε Βνπιή, σζηφζν, απηέο ηνπο νη πξαθηηθέο πεξηθιείνπλ άιινπο ζηφρνπο, 

πνπ ελαληηψλνληαη ζηε δεκνθξαηία (Eley 2010). 
13

 

Με ηνλ φξν δεκνθξαηία, αλαθέξεηαη θαλείο ζε έλα πνιηηηθφ ζχζηεκα ην νπνίν 

ζπκκνξθψλεηαη κε νξηζκέλεο αξρέο θαη θαλφλεο, φπσο ε ηζφηεηα θαη ε ειεπζεξία. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, απφ λνκηθήο άπνςεο, ε δεκνθξαηία πξνυπνζέηεη ηελ δηεμαγσγή 

ειεχζεξσλ εθινγψλ κε θαζνιηθή, ηζφηηκε θαη κπζηηθή ςεθνθνξία, αιιά θαη 

εμαζθάιηζε αηνκηθψλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ, φπσο ε ειεπζεξία ηνπ ιφγνπ, ην 

δηθαίσκα ηνπ ζπλέξρεζζαη θαη ζπλεηαηξίδεζζαη, ην δηθαίσκα ηεο έθθξαζεο κέζσ ηνπ 

Σχπνπ, ε απαγφξεπζε ηεο θπιάθηζεο ρσξίο ηε δηεμαγσγή δηθαζηηθήο δηαδηθαζίαο  

(Eley 2010).  

 O φξνο θαζηζκφο είλαη ηδηαίηεξα πνιπζχλζεηνο, θαζψο, κε ην πέξαζκα ηνπ 

ρξφλνπ, έρεη ιάβεη πνιιέο ζεκαζίεο, φρη ηδηαίηεξα δηαθνξνπνηεκέλεο κεηαμχ ηνπο, 

νκνινγνπκέλσο. Πξσηνεκθαλίζηεθε ην έηνο 1915 ζηελ ηηαιηθή εθεκεξίδα Il Popolo, 

                                                           
13

 Ο ηδενινγηθφο απηφο ρψξνο ζα πξνζεγγηζηεί εθηελέζηεξα παξαθάησ. 
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πξνζδηνξίδνληαο έλα πνιηηηθφ θίλεκα πνπ πξφηεηλε ξηδνζπαζηηθέο θνηλσληθέο θαη 

νηθνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο, ελψ ππνζηήξηδε ηελ έκπξαθηε βία θαη ηε δηεθδίθεζε 

ησλ ηηαιηθψλ εδαθηθψλ αμηψζεσλ. Σν ίδην θίλεκα ήηαλ αληίζεην κε ηνλ θιήξν, κε ηνλ 

θνηλνβνπιεπηηζκφ θαη ηνλ θνκκνπληζκφ. Σν 1919 ζρεκαηίζηεθαλ νη πξψηεο νκάδεο 

δξάζεηο ηνπ θηλήκαηνο νη νπνίεο νλνκάζηεθαλ Fasci Di Combattimento (νκάδεο 

δξάζεο), θαζψο θαη πην κεγάιεο νξγαλψζεηο, νη νπνίεο κάιηζηα ελεπιάθεζαλ ελεξγά 

ζηνλ Α’ Παγθφζκην Πφιεκν. Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο εθπξνζψπνπο ηνπ 

θηλήκαηνο ηνπ θαζηζκνχ, ν νπνίνο έκειιε λα γίλεη θαη ν εγέηεο ηνπ ζηελ πεξίπησζε 

ηεο Ηηαιίαο, ήηαλ ν Μνπζνιίλη, ν νπνίνο πξνεξρφηαλ απφ ην νζηαιηζηηθφ Κφκκα ηεο 

Ηηαιίαο (Sternhell 1994) (Craver 1996).  

Ο θαζηζκφο, σο νξγαλσκέλε πνιηηηθή παξάηαμε, ηδξχζεθε ζηελ Ηηαιία ην 

1919 απφ ηνλ Μπελίην Μνπζνιίλη, κεηά ην ηέινο ηνπ Α’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη 

ηελ ήηηα ηεο ρψξαο, πνπ βξέζεθε ζην πιεπξφ ησλ θεληξηθψλ δπλάκεσλ. Ο Μνπζνιίλη 

ίδξπζε ηελ νξγάλσζε Fasci di Combattimento ζην Μηιάλν ζηηο 13 Μαξηίνπ 1919 θαη 

αξρηθά, ηα πξψηα ιίγα κέιε ήηαλ πξψελ ζηξαηηψηεο πνπ είραλ απνγνεηεπηεί απφ ηελ 

έθβαζε ηνπ πνιέκνπ. Σν 1921, ν Μνπζνιίλη ίδξπζε ην Δζληθφ Φαζηζηηθφ Κφκκα, ην 

νπνίν κάιηζηα, ακέζσο εθιέρζεθε ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ. Ζ αξρή είρε 

πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο εμνπζίαο απφ ηνλ Μνπζνιίλη θαη ηελ 

επηθξάηεζε ηνπ θαζηζκνχ ζηελ Ηηαιία (Tames 2004).  

Χζηφζν, ζήκεξα, ε έλλνηα ηνπ θαζηζκνχ, ρξεζηκνπνηείηαη φρη κφλν γηα λα 

δειψζεη ην θίλεκα θαη ηελ πνιηηηθή ηνπ Μνπζνιίλη ζηελ Ηηαιία, αιιά έλα πιήζνο 

νινθιεξσηηθψλ θαζεζηψησλ πνπ εκθαλίζηεθαλ ζε δηάθνξα κέξε ηνπ θφζκνπ, θαζψο 

θαη κία γεληθφηεξε ηδενινγία πνπ βαζίδεηαη ζηηο αξρέο νη νπνίεο πξναλαθέξζεθαλ.  

Παξάιιεια, ν λαδηζκφο νλνκάζηεθε θαη εζληθνζνζηαιηζκφο θαη γελλήζεθε 

ζηε Γεξκαλία ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930, κε επηθεθαιήο ηνλ Αδφιθν Υίηιεξ. Βαζηθφο 

ζθνπφο ηνπ λαδηζκνχ ήηαλ ε θαηάιπζε ηεο δεκνθξαηίαο θαη ε αληηθαηάζηαζε ηεο 

απφ έλα απνιπηαξρηθφ θαζεζηψο, φπνπ ε θνηλφηεηα ζα δηαθξηλφηαλ απφ ηα ζηνηρεία 

ηεο εζληθήο θαη βηνινγηθήο νκνηνγέλεηαο, ππφ ηελ εμνπζία ηνπ Φχξεξ. Ζ θνηλφηεηα 

απηή ζα έπξεπε λα παιέςεη γηα ηελ επέθηαζε ηνπ δσηηθνχ ηεο ρψξνπ θαη λα 

πνιεκήζεη γηα ηελ θπξηαξρία ηεο αλψηεξεο θπιήο, εηο βάξνο ησλ άιισλ. Ο λαδηζκφο 

ελαληησλφηαλ ζηνλ θαπηηαιηζκφ θαη πηνζεηνχζε θάπνηεο αξρέο απφ ηνλ ζνζηαιηζκφ, 

φπσο ν θξαηηθφο έιεγρνο ηεο παξαγσγήο, ε θαηαπνιέκεζε ηεο ηνθνγιπθίαο θαη ε 
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δηαλνκή ησλ θεξδψλ ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ.  Ο λαδηζκφο αζπάδεηαη ηηο 

ηδενινγίεο ηνπ θνηλσληθνχ δαξβηληζκνχ
14

, ηνπ ξαηζηζκνχ, ηνπ αληηζεκηηηζκνχ θαη 

ηνπ αληηθνκκνπληζκνχ. Οη ηδέεο απηέο εθαξκφζηεθαλ ζηελ πξάμε κεηά ηελ άλνδν 

ηνπ Υίηιεξ ζηελ εμνπζία θαη νδήγεζαλ ηνλ πιαλήηε ζε έλαλ απφ ηνπο πην 

θαηαζηξνθηθνχο πνιέκνπο ζηελ ηζηνξία ηεο αλζξσπφηεηαο, ηνλ Β’ Παγθφζκην 

Πφιεκν (Tames 2004).  

Μεηά ηνλ Β’ Παγθφζκην Πφιεκν, νη ηδενινγίεο ηνπ θαζηζκνχ θαη ην λαδηζκνχ 

ππέζηεζαλ κεγάιε ήηηα, σζηφζν, δελ εμαθαλίζηεθαλ απφ ηνλ ηξφπν ζθέςεο ησλ 

αλζξψπσλ, κε απνηέιεζκα, θαηά ηα επφκελα ρξφληα, εηδηθά κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο 

θνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, λα θεξδίδνπλ πάιη έδαθνο θαη 

απήρεζε ζε κεγάια ηκήκαηα ηνπ πιεζπζκνχ. Οη έλλνηεο ηνπ λενθαζηζκνχ θαη ηνπ 

λενλαδηζκνχ αλαθέξνληαη ζηελ εθδήισζε ηέηνησλ θαηλνκέλσλ, δειαδή ηελ 

αλάπηπμε αθξνδεμηψλ ηδενινγηψλ, αιιά θαη ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηνπο ζηελ 

πξάμε, κε εθδειψζεηο βίαο, θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 20νχ θαη ηηο πξψηεο 

δεθαεηίεο ηνπ 21νπ αηψλα. Σέηνηα θαηλφκελα άξρηζαλ λα γελλνχλ πξνβιεκαηηζκνχο, 

απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 θαη, θπξίσο, απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 θαη εμήο, 

φηαλ εθδειψλνληαλ καδηθά ζε δηάθνξεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, φπσο ε Γεξκαλία, ε 

Ηηαιία, ε Γαιιία θαη νη ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο (Andersen 2004) (Backer 2004) 

(Gallagher 2004) (Ρ. Hainsworth 2004). Παξφκνηα θαηλφκελα, φπσο αλαιχεηαη 

παξαθάησ, εθδειψλνληαη θαη ζηελ Διιάδα. 

Ζ Άθξα Γεμηά απνηειεί ην πην αθξαίν θνκκάηη ηνπ δεμηνχ πνιηηηθνχ ρψξνπ, νη 

νπαδνί ηνπ νπνίνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ εμηξεκηζηηθέο ζέζεηο θαη ηάζεηο, ελψ 

ππνζηεξίδνπλ ππεξβνιηθά ζπληεξεηηθέο αληηιήςεηο. Αθφκε, είλαη ππέξκαρνη βίαησλ 

ιχζεσλ, νη νπνίεο αληηηίζεληαη ζην χληαγκα θαη ηε δεκνθξαηία (Μπακπηληψηεο, 

2000). Γηα ην ιφγν απηφ, νη νξγαλψζεηο ηεο Άθξαο Γεμηάο ζπρλά θαηαθεχγνπλ ζε 

επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη ζπγθξνχζεηο κε άιιεο πνιηηηθέο ή θνηλσληθέο νκάδεο. Ζ 

έλλνηα ηεο Άθξαο Γεμηάο είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηεί κε αθξίβεηα. Σν 

γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζηελ εηεξνγέλεηά ηεο θαη ζηελ ακθηιεγφκελε ζρέζε ηεο κε 
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 Ο θνηλσληθφο δαξβηληζκφο αλαθέξεηαη ζηελ ηάζε πηνζέηεζεο ησλ ζεσξηψλ πεξί θπζηθήο επηινγήο 

ηνπ Γαξβίλνπ ζηνλ θνηλσληθφ ρψξν. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη νπαδνί ηεο ηάζεο απηήο πηζηεχνπλ φηη νη 

αλζξψπηλεο θνηλσλίεο ιεηηνπξγνχλ αλάινγα κε ηνπο θπζηθνχ λφκνπο θαη ηε ζεσξία ηεο εμέιημεο ησλ 

εηδψλ. Ζ θνηλσληθή εθαξκνγή ησλ ζεσξηψλ ηνπ Γαξβίλνπ είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηελ πεπνίζεζε γηα 

χπαξμε αλψηεξσλ θαη θαηψηεξσλ θπιψλ, θάηη πνπ λνκηκνπνηεί θαηλφκελα φπσο ε επγνληθή θαη ε 

γελνθηνλία νιφθιεξψλ, πιεζπζκψλ, ηα νπνία ζπλέβεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηθξάηεζεο ηνπ 

λαδηζκνχ, αιιά θαη ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ (Paul 2003).  
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άιια θνκκάηηα ηνπ δεμηνχ πνιηηηθνχ ρψξνπ, αιιά θαη ζηε ζπλζεηφηεηα ηεο σο 

θαηλνκέλνπ. Μάιηζηα, εηδηθά ζηελ πεξίπησζε ηεο κεηαπνιεκηθήο επνρήο, ε 

εηεξνγέλεηα ηεο αθξνδεμηάο είλαη εκθαλήο ζε δηάθνξα ζηνηρεία, φπσο είλαη νη 

επηδηψμεηο, ν ιφγνο ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη θαη ηα κέζα πνπ επηζηξαηεχνληαη γηα 

ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο (Γεσξγηάδνπ 2008). 

 χκθσλα κε ηε Γεσξγηάδνπ (2004; 2008; 2019, 133-134) ε αλάπηπμε ηεο 

Άθξαο Γεμηάο ζηε κεηαπνιεκηθή Δπξψπε είλαη «θπκαηνεηδήο». Σν πξψην θχκα 

εκθαλίδεηαη σο ππφιεηκκα νινθιεξσηηθψλ θαζεζηψησλ ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1930 θαη 

1940. Σν δεχηεξν θχκα ιακβάλεη ρψξα θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1970 κε 

ραξαθηεξηζηηθή ηελ ελαληίσζή ηνπ ζηηο θξαηηθέο πνιηηηθέο θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη 

ζηε δηεχξπλζε ηεο θξαηηθήο παξέκβαζεο ζε ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη Βφξεηαο 

Δπξψπεο. Ζ εθδνρή ηνπ θαζηζκνχ ζηελ Δπξψπε αληηκεησπίζηεθε σο κία παζνινγηθή 

θαηάζηαζε ησλ ζχγρξνλσλ βηνκεραληθψλ θνηλσληψλ θαη έλα απνηέιεζκα ησλ 

αθξαίσλ αληηδξάζεσλ απέλαληη ζηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηνπ εθζπγρξνληζκνχ θαη 

ηεο κεηαβηνκεραληθήο πεξηφδνπ, θαζψο θαη απέλαληη ζηηο πνιηηηθέο ησλ κεηξηνπαζψλ, 

δεκνθξαηηθψλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ. Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990 εκθαλίδεηαη ην ηξίην 

θχκα ηεο άθξαο δεμηάο κε θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνλ αληηκεηαλαζηεπηηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ, ηελ ελαληίσζή ηεο θαηά ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ελψ ππεξαζπίδεηαη 

έλα εζληθφ θξάηνο απνθιεηζηηθά απφ γεγελείο (λαηηβηζκφο). Ζ δπζαξέζθεηα θαη ε 

δηακαξηπξία απνηεινχλ δηαζηάζεηο ησλ παξαπάλσ εθθάλζεσλ, νη νπνίεο νδεγνχλ, 

πνιχ ζπρλά, ζηελ εθδήισζε εθδηθεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ.
15

 

 Έλαο απφ ηνπο θεληξηθνχο ηδενινγηθνχο άμνλεο ηεο Άθξαο Γεμηάο είλαη ν 

εζλνθεληξηζκφο, θαζψο ππνζηεξίδεη ηελ πξνηεξαηφηεηα ηνπ έζλνπο, ηελ αλσηεξφηεηά 

ηνπ θαη, θαη’ επέθηαζε, ηελ ππνβάζκηζε ή θαη ηελ εμαθάληζε ησλ άιισλ εζλψλ. 

Κάπνηεο απφ ηηο ζπλέπεηεο ηνπ εζλνθεληξηζκνχ απηνχ είλαη ε εζληθηζηηθή πξαθηηθή, ν 

ξαηζηζκφο θαη ε κηζαιινδνμία, θαζψο θαη ε ππνζηήξημε ησλ θπιεηηθψλ θαη εζληθψλ 

δηαθξίζεσλ κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ ην πιαίζην απηφ κάιηζηα εληάζζεηαη θαη ε 

ερζξηθή ζηάζε ησλ αθξνδεμηψλ νξγαλψζεσλ θαη θνκκάησλ απέλαληη ζηνπο 

κεηαλάζηεο (P. Hainsworth 2004) 
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 Δπίζεο, γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ εθθφιαςε ελφο ηέηαξηνπ θχκαηνο ηεο Άθξαο Γεμηάο. Απφ ηελ κηα 

πιεπξά ην ιατθηζηηθφ/ξηδνζπαζηηθφ ξεχκα πεξηνξίδεη ηελ ελαληίσζή ηνπ ζην πνιηηηθφ ζχζηεκα, ελψ, 

αληίζεηα, ην εμηξεκηζηηθφ ξεχκα ηεο αθξνδεμηάο θαίλεηαη λα εληζρχεη ηα αληηζπζηεκηθά θαη 

αληηδεκνθξαηηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά (Mudde 2016). 
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 Δπηπιένλ, αθφκε έλαο βαζηθφο ηδενινγηθφο άμνλαο ηεο Άθξαο Γεμηάο είλαη ε 

ερζξφηεηά ηεο πξνο ηελ θνκκνπληζηηθή ηδενινγία θαη, γεληθφηεηα, ε αληηπαιφηεηα 

πξνο ηελ Αξηζηεξά. Οη θπξηφηεξνη ιφγνη πνπ επζχλνληαη γηα ηελ ερζξφηεηα απηή 

είλαη νη θαηεπζχλζεηο ηεο Αξηζηεξάο, πνπ ηείλνπλ πξνο ην δηεζληζκφ θαη ηελ ηαμηθή 

πάιε, ελψ αθφκε ζε απηφ επηδξά θαη ν αληηδεκνθξαηηθφο ραξαθηήξαο ηεο 

αθξνδεμηάο. Χζηφζν, ππάξρνπλ θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ζα κπνξνχζε 

θαλείο λα απνδψζεη θαηά θαηξνχο ζηελ αθξνδεμηά, φπσο ν αληηζεκηηηζκφο, ε εκπινθή 

ζε ζέκαηα ζξεζθείαο θ.ν.θ. (P. Hainsworth 2004) 

 ζνλ αθνξά ηελ Διιάδα, ε Άθξα Γεμηά θαη ε θαζηζηηθή ηδενινγία θαη 

πξαθηηθή, κε ηελ επξχηεξή ηεο ζεκαζία, έρνπλ κεγάιν παξειζφλ, θαζψο νη απαξρέο 

ηνπο αλάγνληαη ζηελ πεξίνδν ηνπ Δζληθνχ Γηραζκνχ, σζηφζν, εκθαλίδνληαη πην 

νξγαλσκέλεο θαη ηζρπξνπνηεκέλεο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1930, κε ηελ επηβνιή ηνπ 

δηθηαηνξηθνχ θαζεζηψηνο απφ ηνλ Ησάλλε Μεηαμά (1936), ν νπνίνο δηακφξθσζε έλα 

νινθιεξσηηθφ θαζεζηψο επεξεαζκέλν απφ ηα θαζηζηηθά θαζεζηψηα ηεο επνρήο ζηελ 

Δπξψπε θαη ηδηαίηεξα ζηελ Ηηαιία (Γηαλνπιφπνπινο 2016) (Πινπκίδεο 2010).  

 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη ηεο Καηνρήο, ζηελ 

Διιάδα δξνχζαλ θαζηζηηθέο δπλάκεηο νη νπνίεο ππνζηήξηδαλ ηνπο λαδί θαη ηνπο 

βνεζνχζαλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, φπσο νη πξνδνζίεο θαη νη επηζέζεηο ζε 

ζπκπαηξηψηεο ηνπο πνπ αληηζηέθνληαλ ελάληηα ζηνπο θαηαθηεηέο. Μεηά ηε ιήμε ηνπ 

πνιέκνπ, νη νκάδεο απηέο έπαημαλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηνλ εκθχιην πφιεκν, θαζψο, 

ζηελ νπζία, ζπκκάρεζαλ κε ηελ θπβεξλεηηθή παξάηαμε, ζηνλ πφιεκν γηα ηελ 

εμφλησζε ησλ θνκκνπληζηψλ, δηαπξάηηνληαο πνιιά θξηθαιέα εγθιήκαηα 

(Παλαγηψηνπ 2015) (Γεκεξηδήο 2011).  

 Καηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1950 θαη 1960, ζηελ Διιάδα, ραξαθηεξηζηηθά είλαη ην 

Κφκκα ηεο 4εο Απγνχζηνπ (Κ4Α) θαη ην Δληαίν Δζληθηζηηθφ Κίλεκα (ΔΝΔΚ), ηα 

νπνία παξά ηελ ειαρίζηε θνηλνβνπιεπηηθή ηνπο παξνπζία, ζεσξνχληαη ζεκαληηθά γηα 

ηε ζεκεξηλή δηακφξθσζε ηεο αθξνδεμηάο ζθελήο (Γεσξγηάδνπ 2019). Δπηπξφζζεηα 

δξνπλ δηάθνξεο παξαθξαηηθέο νξγαλψζεηο ηεο αθξνδεμηάο νη νπνίεο επηδίδνληαη ζε 

πιήζνο επηζέζεσλ θαη βίαησλ πξάμεσλ. Έηζη, πξφθεηηαη φρη κφλν γηα κηθξέο 

πεξηζσξηαθέο νκάδεο, αιιά γηα έλα παξαθξάηνο, ην νπνίν κάιηζηα δείρλεη λα είλαη 

θαιά νξγαλσκέλν, κε ραξαθηεξηζηηθφ γεγνλφο ηε δνινθνλία ηνπ ηφηε βνπιεπηή ηεο 

ΔΓΑ θ. Γξεγνξίνπ Λακπξάθε, ηνλ Μάην ηνπ 1963, απφ ηνπο παξαθξαηηθνχο 
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Γθνηδακάλε ππξίδσλα θαη Δκκαλνπειίδε Μαλψιε, κε ηελ αλνρή ησλ αζηπλνκηθψλ 

αξρψλ. Απνθνξχθσκα ηεο θαηάζηαζεο απηήο απνηειεί ην πξαμηθφπεκα ηεο 21
εο

 

Απξηιίνπ 1967 θαη ε επηβνιή δηθηαηνξηθνχ θαζεζηψηνο απφ αμησκαηνχρνπο ηνπ 

ειιεληθνχ ζηξαηνχ.  

 ηαλ αλαθέξεηαη θαλείο ζηνλ λενθαζηζκφ, ελλνεί θπξίσο ηελ αλάπηπμε 

θαζηζηηθήο ηδενινγίαο θαη δξάζεο θπξίσο απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη εμήο. ζνλ 

αθνξά ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, κεηά ηε Μεηαπνιίηεπζε, ην 1974, ν θαζηζκφο 

ππνρψξεζε σο ηδενινγία, ελψ νη νξγαλψζεηο ηνπ ηέζεθαλ ζην πεξηζψξην, εμαηηίαο 

ηνπ εθδεκνθξαηηζκνχ ηεο θνηλσλίαο. Χζηφζν, απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980, αξρίδνπλ 

θαη εκθαλίδνληαη λέεο νξγαλψζεηο νη νπνίεο φρη κφλν λνζηαιγνχλ ην δηθηαηνξηθφ 

θαζεζηψο, αιιά πηνζεηνχλ θαη ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο ελαληίνλ πνιηηψλ ζε 

δηάθνξνπο ρψξνπο, εξγαηηθνχο, θνηηεηηθνχο, αιιά θαη ζην πιαίζην αληίζηνηρσλ 

θηλεηνπνηήζεσλ (Αιεμάηνο 2019). Ζ Δζληθή Πνιηηηθή Έλσζε (ΔΠΔΝ)
16

 θαη ην 

Δζληθφ Κφκκα απνηεινχλ πνιηηηθνχο εθθξαζηέο ηεο Άθξαο Γεμηάο ηεο επνρήο. 

(Γεσξγηάδνπ 2019). 

Ζ θαηάζηαζε απηή ζπλερίδεηαη κέρξη ζήκεξα, πφηε θεξδίδνληαο έδαθνο απφ 

ηελ πιεπξά ηεο αθξνδεμηάο θαη πφηε ππνρσξψληαο ππφ ηελ πίεζε πην ξηδνζπαζηηθψλ 

θαη πξννδεπηηθψλ εμειίμεσλ. ηελ επφκελε ελφηεηα εμεηάδνληαη θνηλσληθέο, 

πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο νη νπνίεο έπαημαλ ξφιν ζηελ ελδπλάκσζε ηνπ 

λενθαζηζκνχ θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία.  

4.2. Ο θαζηζκόο ζην ληνθηκαληέξ 

 

Ο θαζηζκφο, φπσο αλαιχζεθε παξαπάλσ, απνηειεί έλα απφ ηα ζνβαξφηεξα 

πνιηηηθά θαηλφκελα ηεο ζχγρξνλεο επνρήο, ην νπνίν έρεη πξνθαιέζεη πιήζνο πιεγψλ 

ζηηο θνηλσλίεο νιφθιεξνπ ηνπ πιαλήηε. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, απνηειεί έλα ζέκα 

ηδηαίηεξα δεκνθηιέο ζην πνιηηηθφ ληνθηκαληέξ παγθνζκίσο θαη νη πξννδεπηηθνί 

δεκηνπξγνί, νη νπνίνη θάλνπλ ηαηλίεο κε βαζχ πνιηηηθφ πξνβιεκαηηζκφ, επηρεηξνχλ λα 
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Ζ ΔΠΔΝ σο θφκκα εθπξνζσπνχληαλ απφ ηνπο Υξχζαλζν Γεκεηξηάδε, Αξηζηείδε Γεκφπνπιν, 

πχξν Ενπξλαηδή, Παχιν Μαλσιφπνπιν θαη Νίθν ηεηξφπνπιν, πνπ απνηεινχζαλ ηελ εθηειεζηηθή 

γξακκαηεία ηνπ, ελψ νη ηέζζεξηο πξψηνη είραλ θαηαιάβεη πνιηηηθέο ζέζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

Υνχληαο. Πξψηνο γξακκαηέαο ηεο λενιαίαο ηεο ΔΠΔΝ ήηαλ ν Νίθνο Μηραινιηάθνο, ελψ κεηά ηελ 

παξαίηεζή ηνπ ην 1985 αλέιαβε ηε ζέζε ν Μαξνπδήο (Μάθεο) Βνξίδεο. ην θνκκαηηθφ έκβιεκα 

απεηθνληδφηαλ ν ηφηε θπιαθηζκέλνο Γ. Παπαδφπνπινο (Γεσξγηάδνπ 2019). 
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αλαδείμνπλ ην θαηλφκελν απηφ, ππφ ηε δηάζηαζε ηεο δηαηήξεζεο κάιηζηα ηεο 

ηζηνξηθήο κλήκεο, θαζψο πξφθεηηαη γηα έλα θαηλφκελν δηαρξνληθφ, επνκέλσο θαη 

επηθίλδπλν. Απφ ηε ιήμε ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη έπεηηα, πνιιά είλαη ηα 

ληνθηκαληέξ πνπ έρνπλ γπξηζηεί θαη πξαγκαηεχνληαη ην ζπγθεθξηκέλν θαηλφκελν.
17

 

Ζ Διιάδα είλαη κία ρψξα, ε νπνία θαηά ηε ζχγρξνλε ηζηνξία ηεο, έρεη 

ππνθέξεη πνιιά απφ ηελ ηδενινγία θαη ηηο πξαθηηθέο ηνπ θαζηζκνχ θαη ηνπ λαδηζκνχ. 

Σα ζέκαηα απηά βξίζθνληαλ θαη βξίζθνληαη πάληνηε ζην επίθεληξν ηνπ 

ελδηαθέξνληνο φρη κφλν γηα ηελ ηζηνξηθή έξεπλα, αιιά θαη γηα ηελ θαιιηηερληθή θαη 

δεκνζηνγξαθηθή δεκηνπξγία, θαζψο ππάξρνπλ πάληνηε δηάθνξεο πηπρέο ηνπ 

θαζηζκνχ πνπ ζα πξέπεη λα θσηηζηνχλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαηά 

θαηξνχο πνιιέο ηαηλίεο ηεθκεξίσζεο νη νπνίεο έρνπλ σο ζέκα ηνπο ηνλ θαζηζκφ, φρη 

κφλν κε αλαθνξά ζηα ηειεπηαία ρξφληα, αιιά θαη ζε παιαηφηεξεο πεξηφδνπο, φπσο ε 

πεξίνδνο ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη ηνπ Δκθπιίνπ, ε δεθαεηία ηνπ 1960 θαη ε 

πεξίνδνο ηεο δηθηαηνξίαο θαη ηεο Μεηαπνιίηεπζεο.  

Δθηφο απφ ηα ληνθηκαληέξ ηα νπνία αλαιχνληαη εθηελψο ζην Μέξνο Β ηεο 

εξγαζίαο, ππάξρνπλ πνιιά ειιεληθά ληνθηκαληέξ ηα νπνία αλαθέξνληαη ζην 

θαηλφκελν ηνπ θαζηζκνχ θαη ηνπ λενθαζηζκνχ, κέζα απφ ηελ θαηαγξαθή δηάθνξσλ 

γεγνλφησλ θαη καξηπξηψλ. Κάπνηα απφ απηά είλαη ηα αθφινπζα
18

:  

1. «Νενλαδί: Σν νινθαχησκα ηεο κλήκεο» ηνπ ηέιηνπ Κνχινγινπ: ε ηαηλία 

αλαθέξεηαη ζηηο καξηπξηθέο πεξηνρέο ησλ Καιαβξχησλ θαη ηνπ Γηζηφκνπ, ζηηο νπνίεο 

ε Υξπζή Απγή είρε κεγάια πνζνζηά ζηηο εθινγέο ηνπ 2012.  

2. «Κξάηνο θαη παξαθξάηνο», ηνπ Κψζηα Βαμεβάλε: Απφ ηε γέλεζή ηεο 

ζρεδφλ ε Υξπζή Απγή είρε χπνπηεο ζρέζεηο κε θνκκάηηα ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ, 

                                                           
17

 Δλδεηθηηθά, παξαζέηνπκε ηαηλίεο ηεθκεξίσζεο, αιιά θαη κπζνπιαζίαο, απφ ην αθηέξσκα ηεο 

Σαηληνζήθεο ηεο Διιάδαο κε ζέκα: «Ο Ναδηζκφο απφ ηε ζθνπηά ησλ ληθεηψλ θαη ησλ εηηεκέλσλ». 

(Σαηληνζήθε ηεο Διιάδνο 2018):  

 Αιεζηλφο θαζηζκφο ηνπ Mikhail Romm (1965) 

 Οη δνινθφλνη είλαη αλάκεζά καο ηνπ Wolfagang Staudte (1946) 

 Ζ δσή κνπ ζηε ρηηιεξηθή Γεξκαλία, ηνπ Jérôme Prieur (1946) 

 Ζ γέθπξα ηνπ Bernhard Wicki (1959) 

 Αζηέξηα, ηνπ Konrad Wolf (1959) 

Καη επηπξφζζεηα: 

 Das Ghetto – A film Unfinished, ηνπΓηαέιΥεξζφλζθη (2010) 

 Ζ ειιεληθή λχρηα ησλ θξπζηάιισλ, ηνπ JohnBurry(2010) 

 Μία ηάμε θπιεηηθά δηαρσξηζκέλε, ηνπ WilliamPeters, (1985) 

 Σα πέηξηλα ιηνληάξηα ζηε καζηά ηεο λχρηαο, ηνπ ΟιηβηέΕηζνπά, (2008) 
18

 (Δθμοκρατικι Παιδεία, Σαινιοκικθ n.d.) 

https://www.youtube.com/watch?v=48fZLHjhLuM
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εηδηθά ζηα ζψκαηα αζθαιείαο. Οη έληνλεο ζπκπάζεηεο ζηειερψλ ηνπ ηξαηνχ θαη ηεο 

Αζηπλνκίαο ζηνπο λενλαδί είλαη θαιά θαηαγεγξακκέλεο. Σν ληνθηκαληέξ ηνπ Κ. 

Βαμεβάλε εζηηάδεη ζηε ζπλεξγαζία θεληξηθψλ ζηειερψλ ηεο Υξπζήο Απγήο κε ηελ 

πξψελ ΚΤΠ, λπλ ΔΤΠ (Δζληθή Τπεξεζία Πιεξνθνξηψλ) σο πιεξνθνξηνδφηεο. 

3. «Φαζηζκφο Α.Δ.» ηνπ Άξε Υαηδεζηεθάλνπ: ν ηδηαίηεξα δεκνθηιήο 

δεκνζηνγξάθνο κειεηά ην θαηλφκελν ηνπ λενθαζηζκνχ, επξχηεξα απφ ηελ 

νξγάλσζεο ηεο Υξπζήο Απγήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, κειεηάηαη νιφθιεξν ην θαηλφκελν 

ηεο αλφδνπ ηνπ λενθαζηζκνχ ζηελ Δπξψπε, ζε κία πξνζπάζεηα λα αλαδεηρζνχλ νη 

αδηακθηζβήηεηεο ζρέζεηο ηνπ κε κεξίδεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ειίη. Δίλαη γλσζηφ 

άιισζηε πσο θη ν Υίηιεξ αλέβεθε ζηελ εμνπζία κε ηηο επινγίεο πνιιψλ βηνκεράλσλ 

ηεο Γεξκαλίαο, ελψ θαη ζηε ρψξα καο αθνχγεηαη έληνλα γηα ζπκθσλίεο 

επηρεηξεκαηηψλ κε ηε Υξπζή Απγή.  

4. «The Rise of Golden Dawn» ηεο αγγιηθήο εθεκεξίδαο Guardian: Πξηλ 

απφ πνιινχο Έιιελεο ζθελνζέηεο θαη πξηλ ηε δνινθνλία ηνπ Παχινπ Φχζζα, ε 

Guardian έθαλε ην δηθφ ηεο ληνθηκαληέξ γηα ηελ άλνδν ηεο Υξπζήο Απγήο. ηελ 

ηαηλία δίλεηαη κεγάιε έκθαζε ζηηο βαζηέο ζρέζεηο κεηαμχ Υξπζήο Απγήο θαη ΔΛ.Α., 

γεγνλφο ην νπνίν επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηε καξηπξία αλψλπκνπ αλψηεξνπ 

αμησκαηηθνχ ηεο Αζηπλνκίαο, ν νπνίνο επηβεβαίσζε απηφ ην νπνίν πνιινί 

ππνςηάδνληαλ: ηη ε δηείζδπζε ηεο λαδηζηηθήο νξγάλσζεο ζηελ ΔΛ.Α. θαη ε αλνρή 

πνπ απνιακβάλεη είλαη πνιχ πην βαζηέο απ’φ, ηη πηζηεπφηαλ. 

5. «Ζ αγέιε ησλ Λεπθψλ Λχθσλ» ηνπ Γηψξγνπ Απγεξφπνπινπ: Ζ ηαηλία 

θαηαγξάθεη ηε ζαλάζηκε δξάζε Ρψζσλ θίλρελη, ηηο ηζηνξίεο ησλ αζψσλ ζπκάησλ 

ηνπο θαη ηελ ηξνκαθηηθή απεηιή πνπ μεπξνβάιιεη ζην Βνξξά ηεο Δπξψπεο. 

Δμηξεκηζηηθέο ηδέεο πεξί θπιεηηθήο θαζαξφηεηαο θαη εμνιφζξεπζεο ησλ κεηαλαζηψλ, 

ησλ νκνθπιφθηισλ, ησλ ηνμηθνκαλψλ θαη φισλ «ησλ άρξεζησλ δηδαλίσλ πνπ 

κνιχλνπλ ηε Ρσζηθή Λεπθή Φπιή», βξίζθνπλ εχθνξν έδαθνο ζε έλα πιεζπζκφ ηνπ 

νπνίνπ ε εζληθή πεξεθάληα πιεγψζεθε ζηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ ηελ 

θαηάξξεπζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο. 

6. «Ζ απεηιή ησλ λενλαδί» ηνπ ηέιηνπ Κνχινγινπ: Σνλ Ννέκβξην ηνπ 

2011, ζηε Γεξκαλία, δχν απηνθηνλίεο θαη κηα έθξεμε ζε δηακέξηζκα ηεο πφιεο ηνπ 

Σζβίθανπ θέξλνπλ ζην θσο ηελ αθξνδεμηά λενλαδηζηηθή νξγάλσζε National 

Sozialistischer Untergrund, ππεχζπλε γηα κηα ζεηξά ζηπγλέο, αλεμηρλίαζηεο 

δνινθνλίεο πνπ έρνπλ απαζρνιήζεη γηα πεξηζζφηεξν απφ κηα δεθαεηία ηηο γεξκαληθέο 

αξρέο. Ζ ηαηλία θέξλεη ζην πξνζθήλην καξηπξία εγεηηθνχ ζηειέρνπο ηνπ NPD, ν 
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νπνίνο κηιά γηα ηε ζρέζε ηνπ θφκκαηφο ηνπ κε ηνλ εζληθνζνζηαιηζκφ θαη ηηο επαθέο 

ηνπ κε ειιεληθέο νξγαλψζεηο θαη θφκκαηα. 

7. «Σν απγφ ηνπ θηδηνχ: ε πεξίπησζε ηεο λενλαδηζηηθήο νξγάλσζεο ΟΔΡ» 

ηεο Newsreel: Μηθξνχ κήθνπο ληνθηκαληέξ γηα ηελ αθξνδεμηά νξγάλσζε ηεο Ο.Δ.Ρ. 

(Οξγάλσζε Δζληθηζηψλ Ρεζχκλνπ). ην ληνθηκαληέξ κηιάλε καζεηέο γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο Ο.Δ.Ρ. κέζα ζηα ζρνιεία ηνπ Ρεζχκλνπ θαη ηε ζρέζε ηεο νξγάλσζεο κε 

ηε Υξπζή Απγή. Ζ έξεπλα δηήξθεζε απφ ην 2010 έσο ην 2012 θαη είλαη αθηεξσκέλε 

ζηνλ ΈληηζνλΓηαράη απφ ηελ Αιβαλία ν νπνίνο δνινθνλήζεθε απφ θαζίζηεο ζην 

Ρέζπκλν ηελ Πξσηνρξνληά ηνπ 2006. 

8. «Burning from the inside» ηεο Μάξζηα Σδηβάξα: Αληηθαζηζηηθφ 

ληνθηκαληέξ πνπ δηαδξακαηίδεηαη ζην Βεξνιίλν θαη ζηελ Αζήλα. Υξεζηκνπνηψληαο 

σο άμνλα ηελ άλνδν ηεο Υξπζήο Απγήο, παξνπζηάδεη ηνλ εθθαζηζκφ θαη ηελ 

απνζχλζεζε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο φπσο ηελ βηψλνπλ νη Έιιελεο κεηαλάζηεο ζηε 

Γεξκαλία, πνπ αγσλίδνληαη απφ καθξηά. Με αθεηεξία ηε δνινθνλία ηνπ Παχινπ 

Φχζζα θαη ηνλ αληίθηππφ ηεο ζε Διιάδα θαη Γεξκαλία, ε ηαηλία ακθηζβεηεί ηε 

ιεηηνπξγία ησλ πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δνκψλ, θαζψο θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ 

θαπηηαιηζκνχ θαη ηεο δεκνθξαηίαο. Αληηπαξαζέηνληαο ηηο εμειίμεηο ζηελ Διιάδα κε 

ηνλ αληίθηππφ ηνπο ζηε Γεξκαλία, δίλεη παγθφζκηα δηάζηαζε ζην πξφβιεκα ηνπ 

λαδηζκνχ, ζέηεη εξσηήκαηα γηα ηε ζέζε ηεο Γεξκαλίαο ζηελ Δπξψπε, παξνπζηάδεη ηε 

δχλακε ηνπ ιανχ φηαλ απηφο είλαη ελσκέλνο θαη αλαδεηθλχεη ηνπο ιφγνπο πνπ έθαλαλ 

ηελ Διιάδα κηα ρψξα «θιεγφκελε εθ ησλ έζσ». 

9. «Ζ Διιάδα ηνπ Υίηιεξ: απφ ηελ Αιβαλία ζηελ Κξήηε» ηνπ ηέιηνπ 

Κνχινγινπ: ηηο 5.30 ην πξσί ηεο 28εο Οθησβξίνπ, νη ηηαιηθέο δπλάκεηο επηηίζεληαη 

ζηελ Διιάδα απφ ηα αιβαληθά ζχλνξα. Οη εηζβνιείο είλαη πάλνπινη θαη ν 

ζηξαηησηηθφο αθφινπζνο ηεο βξεηαληθήο πξεζβείαο πξνβιέπεη «ειιεληθή ζπληξηβή». 

Μφιηο φκσο ερνχλ νη ζεηξήλεο ηνπ πνιέκνπ, νιφθιεξε ε Διιάδα ζπγθινλίδεηαη απφ 

δηαδειψζεηο. ηελ Αζήλα, νη δηαδεισηέο ζπάλε ηα γξαθεία ηεο Alitalia θαη 

θαηεπζχλνληαη ζηελ Βξεηαληθή πξεζβεία. Με ζχλζεκα «Γψζηε καο φπια». Ο 

Μνπζνιίλη γίλεηαη αληηθείκελν ριεπαζκνχ θαη βαζηθφ ζέκα πνιιψλ πνιεκηθψλ 

επηζεσξήζεσλ.  

10. «Ζ Διιάδα ηνπ Υίηιεξ: ηξφκνο θαη αληίζηαζε ζην Γ’ Ράηρ» ηνπ 

ηέιηνπ Κνχινγινπ: ε ηαηλία θαηαγξάθεη πνιπάξηζκεο πξάμεηο αληίζηαζεο ησλ 

Διιήλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο γεξκαληθήο θαηνρήο. Γχν θνηηεηέο, ν Μαλψιεο 

Γιέδνο θαη ν Λάθεο άληαο πεγαίλνπλ ζηε Μπελάθεην Βηβιηνζήθε, βξίζθνπλ θαη 
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κειεηνχλ φια ηα ζρεδηαγξάκκαηα ηεο Αθξφπνιεο. ηαλ ζα θαηεβάζνπλ ηε γεξκαληθή 

ζεκαία απφ ηνλ ηεξφ βξάρν, ζα αθήζνπλ επίηεδεο επάλσ ζηνλ ηζηφ ηα δαρηπιηθά ηνπο 

απνηππψκαηα γηα λα κελ θαηεγνξεζνχλ νη Έιιελεο θχιαθεο. Απφ ηνπο πξψηνπο 

θηφιαο κήλεο ηεο θαηνρήο, νξγαλψλεηαη αληίζηαζε ζηα ρσξηά ηεο Μαθεδνλίαο ππφ 

ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Μαθεδνληθνχ Γξαθείνπ ηνπ ΚΚΔ. Σν ζχλζεκα δίλεηαη ην βξάδπ 

ηεο 28εο επηεκβξίνπ ηνπ 1941 κε ηελ αλαηίλαμε ηνπ ειεθηξηθνχ εξγνζηαζίνπ ηεο 

Γξάκαο. 22 ρσξηά εμεγείξνληαη, νη αληάξηεο θσλάδνπλ επαλάζηαζε θαη ζθνηψλνπλ 

35 Βνπιγάξνπο θαη 12 ζπλεξγάηεο ηνπο. Ήηαλ ε 1ε εμέγεξζε ζηελ θαηερφκελε 

Διιάδα θαη δεχηεξε ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε. 

11. «Ζ Διιάδα ηνπ Υίηιεξ: Ζ πηθξή απειεπζέξσζε» ηνπ ηέιηνπ 

Κνχινγινπ: Ζ ήηηα ησλ Γεξκαλψλ είλαη πξνδηαγεγξακκέλε, φκσο ε εζληθή νκνςπρία 

πνπ επηθξάηεζε ηα πξψηα δπν ρξφληα ηεο θαηνρήο δελ ππάξρεη πηα. Γηα λα 

αληηκεησπίζεη ηνλ θνκκνπληζηηθφ θίλδπλν, ε θαηνρηθή θπβέξλεζε ηνπ Ησάλλε Ράιιε 

ηδξχεη ην 1943 ζηελ Αζήλα θαη ηελ Πεινπφλλεζν ηα ηάγκαηα αζθαιείαο. ηε βφξεηα 

Διιάδα, εκθαλίδνληαη πνιιέο αληηθνκνπληζηηθέο νκάδεο πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο 

Γεξκαλνχο. Οη ηειεπηαίνη κήλεο ηεο Καηνρήο βάθνληαη κε αίκα. Οη Γεξκαλνί, 

ζίγνπξνη πιένλ γηα ηελ ήηηα ηνπο εθδηθνχληαη. Κνκκέλν, Καιάβξπηα, Γίζηνκν, 

Δχβνηα, Υνξηηάηεο θαη Γηαλληηζά. Βαζηθά ζέκαηα ηεο ηαηλίαο είλαη ε εθδίθεζε ησλ 

εηηεκέλσλ Γεξκαλψλ, ε αξρή ελφο λένπ εζληθνχ δηραζκνχ θαη ε πηθξή 

απειεπζέξσζε.  

12. «Πνπιηά ζηνλ βάιην» ηεο Αιίληαο Γεκεηξίνπ: Πξφθεηηαη γηα έλα 

βξαβεπκέλν ληνθηκαληέξ, βαζηζκέλν ζε καξηπξίεο γπλαηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 

αληίζηαζε θαη βαζαλίζηεθαλ απφ ηνπο θαηαθηεηέο θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο.  

13. «Ζ δσή ζηνπο βξάρνπο» ηεο Αιίληαο Γεκεηξίνπ: ε ηαηλία 

πξαγκαηεχεηαη ηε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηελ αληίζηαζε θαη ηνλ εκθχιην. 

Γπλαίθεο πνπ πνιέκεζαλ ζηνλ Δκθχιην κε ην Γεκνθξαηηθφ ηξαηφ αθεγνχληαη ηε 

δσή ηνπο ζην βνπλφ, ηε ζχιιεςή ηνπο θαη ηα ρξφληα ηεο εμνξίαο ηνπο ζηε Υίν, ζην 

Σξίθεξη θαη ζηε Μαθξφλεζν. Ζ ηαηλία θαηαγξάθεη ηε δσή 33 γπλαηθψλ κεηά ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζπκθσλίαο ηεο Βάξθηδαο. Κάπνηεο νδεγήζεθαλ ζηνλ Γεκνθξαηηθφ 

ηξαηφ γηα λα ζσζνχλ, ελψ άιιεο ζπλειήθζεζαλ, θπιαθίζηεθαλ, θαηαδηθάζηεθαλ ζε 

ηζφβηα, εμνξίζηεθαλ ή εθηειέζηεθαλ. 

14. «Σα θνξίηζηα ηεο βξνρήο» ηεο Αιίληαο Γεκεηξίνπ: ε ηαηλία έρεη σο 

ζέκα ηνπο αγψλεο θαη ηηο δνθηκαζίεο ησλ γπλαηθψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηθηαηνξίαο 

ησλ ζπληαγκαηαξρψλ.  
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15. «Σν ρξνληθφ ηεο δηθηαηνξίαο» ηνπ Παληειή Βνχιγαξε: Αλέθδνην 

ληνθηκαληέξ γηα ηα ρξφληα ηεο ρνχληαο κε πνιχηηκν αξρεηαθφ πιηθφ (απφ ηελ θεδεία 

ησλ Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ θαη Γηψξγνπ εθέξε σο ηηο δίθεο ηνπ Αιέθνπ Παλαγνχιε 

θαη άιισλ αγσληζηψλ).  

16. «100 ψξεο ηνπ Μάε», ησλ Γήκνπ Θένπ θαη Γεκήηξε Φσηεηλνχ: 

Γξακαηνπoηεκέλν ληνθηκαληέξ γηα ηε δνινθνλία ηνπ βνπιεπηή ηεο ΔΓΑ Γξεγφξε 

Λακπξάθε ζηε Θεζζαινλίθε, ηνλ Μάε ηνπ 1963. Απνθαιχπηεη ηε ζχλζεζε ησλ 

κεραληζκψλ ηνπ παξαθξάηνπο ηεο επνρήο, θσηίδεη ηελ ηεξαξρία ησλ παξαθξαηηθψλ 

νξγαλψζεσλ, ζηελ θνξπθή ηεο νπνίαο βξίζθνληαη επίζεκα φξγαλα ηνπ θξάηνπο θαη 

θπβεξλεηηθά ζηειέρε. Αθνινχζσο, απνδεηθλχεη φηη ε δνινθνλία ηνπ Γξεγφξε 

Λακπξάθε ήηαλ κηα απζαίξεηε κέξνο ησλ ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ ηνπ θαζεζηψηνο 

ηεο επνρήο ελαληίνλ ησλ αληηθξνλνχλησλ. Ο ζθελνζέηεο Γήκνο Θεφογξάθεη γηα ηελ 

ηαηλία: «Μέζα ζηελ αιακπνπξλέδηθε θνηλσλία, φπσο εθείλε ζηηο δεθαεηίεο 1950-

1970, πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία ν ραδνραξνχκελνο θηλεκαηνγξάθνο ηεο Φίλνο Φηικ 

βξηζθφηαλ ζην δελίζ ηνπ, ην θηικ 100 ψξεο ηνπ Μάε ζπληζηά κηα εμέγεξζε. Δξρφηαλ 

λα ζέζεη ηα δάρηπια επί ησλ ηχπσλ ησλ ήισλ. Φπζηθά ε ηαηλία απαγνξεχηεθε. 

Υξεηάζηεθε λα πεξάζνπλ θάπνπ δεθαπέληε ρξφληα γηα λα κπνξέζεη, κεηά ηελ 

Μεηαπνιίηεπζε λα πξνβιεζεί ζηελ Διιάδα».  
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5. Πνιηηηθό πιαίζην αλαθνξάο (2012-2019) 

 

 Ζ ρξνληθή πεξίνδνο ε νπνία επηιέρζεθε γηα ηελ κειέηε ηνπ πνιηηηθνχ 

ληνθηκαληέξ ζηελ Διιάδα θαη, πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηελ αλάιπζε ληνθηκαληέξ πνπ 

πξαγκαηεχνληαη ηνλ λενθαζηζκφ είλαη ε πεξίνδνο κεηαμχ 2010 θαη 2019. Καηά ηελ 

πεξίνδν απηή, ζηελ Διιάδα ππήξμαλ δηάθνξεο εμειίμεηο, νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο θαη 

θνηλσληθέο, νη νπνίεο επεξέαζαλ ζεκαληηθά ην ξεχκα ηνπ λενθαζηζκνχ, ην νπνίν 

κάιηζηα, βξήθε ηδηαίηεξα πξφζθνξν έδαθνο γηα ηελ αλάπηπμή ηνπ. ην παξφλ 

θεθάιαην, εμεηάδνληαη νη ζεκαληηθφηεξεο εμειίμεηο γηα ηελ ειιεληθή θνηλσλία θαηά 

ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν, θαζψο θαη νη ζεκαληηθφηεξνη ζηαζκνί αλάπηπμεο θαη 

δξάζεο ηνπ λενθαζηζηηθνχ ξεχκαηνο, ην νπνίν εθπξνζσπείηαη θαηά θχξην ιφγν απφ 

ηελ νξγάλσζε ηεο Υξπζήο Απγήο.  

5.1. Κνηλωληθέο, πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο εμειίμεηο θαηά ηα έηε 2010-2019 

 

Ζ πεξίνδνο απηή ραξαθηεξίδεηαη απφ πιήζνο πνιηηηθψλ, θνηλσληθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Ζ Διιάδα καζηίδεηαη απφ 

κεγάιε νηθνλνκηθή θξίζε απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο, ε νπνία κεηά ην 2011 αξρίδεη 

λα επηδεηλψλεηαη θαη λα ηαιαλίδεη ηα ρακειά, αιιά θαη ηα κεζαία θνηλσληθά 

ζηξψκαηα. Οη επηπηψζεηο ηεο θξίζεο ζηελ ειιεληθή ε θνηλσλία είλαη πνιπάξηζκεο θαη 

ζνβαξέο, ελψ γελλνχλ πνηθίιεο αληηδξάζεηο. 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε εθθξάζηεθε θπξίσο κέζα απφ πνιηηηθέο εθαξκνγέο 

δαλεηαθψλ ζπκβάζεσλ
19

 κε ηνπο επξσπατθνχο ζεζκνχο (Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη 

                                                           
19

    Απφ ην 2010 κέρξη θαη ην 2017 έρνπλ ππνγξαθεί θαη θπξσζεί απφ ην ειιεληθφ Κνηλνβνχιην ηξεηο 

δαλεηαθέο ζπκβάζεηο θαη ηξία κεζνπξφζεζκα πιαίζηα δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο.  

1. Νφκνο 3845 ΦΔΚ Α΄65/6.5.2010 «Μέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ κεραληζκνχ ζηήξημεο ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο απφ ηα θξάηε-κέιε ηεο Εψλεο ηνπ επξψ θαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ 

Σακείν.» 

2. Νφκνο 3985 ΦΔΚ Α’ 151/1.7.2011 «Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 

2012 - 2015.» 

3. Νφκνο 4046  ΦΔΚ Α΄28/14.2.2012 «Έγθξηζε ησλ ρεδίσλ πκβάζεσλ Υξεκαηνδνηηθήο 

Γηεπθφιπλζεο κεηαμχ ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο (Δ.Σ.Υ..), ηεο 

Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ηνπ ρεδίνπ ηνπ Mλεκνλίνπ πλελλφεζεο 

κεηαμχ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη 

άιιεο επείγνπζεο δηαηάμεηο γηα ηε κείσζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο θαη ηε δηάζσζε ηεο εζληθήο 

νηθνλνκίαο.» 

4. Νφκνο 4093 ΦΔΚ Α΄222/12.12.0212 «Έγθξηζε Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο 

ηξαηεγηθήο 2013-2016 - Δπείγνληα Μέηξα Δθαξκνγήο ηνπ Ν. 4046/2012 θαη ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ 

Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2013-2016.» 
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Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα) θαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν, νη νπνίεο είραλ 

άκεζν αληίθηππν ζηελ ειιεληθή θνηλσλία αθνχ πξνέβιεπαλ, κεηαμχ άιισλ, κείσζε 

κηζζψλ θαη ζπληάμεσλ, πεξηθνπή επηδνκάησλ, αχμεζε θνξνινγίαο ηελ 

ππνρξεκαηνδφηεζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο πγείαο, θαζψο θαη ηελ ππνβάζκηζε ηνπ 

θνηλσληθνχ θξάηνπο πξφλνηαο θαη αιιαγή εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ κε ζπλέπεηα ηελ 

ξαγδαία αχμεζε ηεο αλεξγίαο. (Πίλαθαο 1)  

Δθηφο απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, 

απηή νδήγεζε θαη ζε άιιεο, πνιηηηθέο. Κάπνηεο απφ απηέο ήηαλ ε πξνιεηαξηνπνίεζε 

επξέσλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ, ε ηαμηθή πφισζε θαη ε ελίζρπζε ησλ πνιηηηθψλ 

θαηαζηνιήο. Αθφκε, ν λένο ξφινο ηεο Δ.Δ., φπσο εθθξάζηεθε κέζα απφ ηα κλεκφληα 

, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δχλακεο ησλ αληηπξνζσπεπηηθψλ ζεζκψλ. 

πλέπεηεο ησλ παξαπάλσ απνηέιεζαλ νη ηζρπξέο θηλεηνπνηήζεηο ηεο πεξηφδνπ 2010-

2013, θαζψο θαη ε πηψζε ηνπ δηθνκκαηηζκνχ, ε νπνία εγθαηληάζηεθε κε ηε λίθε ηνπ 

ΤΡΗΕΑ ζηηο Δπξσεθινγέο ηνπ 2014 (αθειιαξφπνπινο 2014). 

Δπηπξφζζεηα, ραξαθηεξηζηηθή είλαη θαη ε πνιηηηθή αζηάζεηα ησλ ηειεπηαίσλ 

ρξφλσλ. Απφ ην 2009 κέρξη θαη ζήκεξα δηεμήρζεζαλ έμη! εζληθέο εθινγηθέο 

δηαδηθαζίεο20, εθ ησλ νπνίσλ ε κηα εμαηηίαο ηεο αδπλακίαο ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ 

λα εθιέμνπλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο (Ηαλνπάξηνο 2015) θαη ζπγθξνηήζεθαλ κηα, 

δηνξηζκέλε, θπβέξλεζε ζπλεξγαζίαο (Λνπθά Παπαδήκνπ Ννέκβξηνο 2011-Μάηνο 

2012) θαη δχν ππεξεζηαθέο θπβεξλήζεηο (Παλαγηψηε Πηθξακέλνπ Μάηνο 2012-

Ηνχληνο 2012, Βαζηιηθήο Θάλνπ Αχγνπζηνο 2015-επηέκβξηνο 2015). 

Δπίζεο, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη βξεη ηελ ειιεληθή 

θνηλσλία, αιιά θαη νιφθιεξε ηελ επξσπατθή θνηλφηεηα, ζην πιαίζην ηεο 

νηθνλνκηθήο παγθνζκηνπνίεζεο, «κηα δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία απηνλνκνχληαη απφ 

ηνλ έιεγρν ησλ θξαηψλ ην θεθάιαην, ην εκπφξην, ε ηερλνινγία θηι, κε ηε δεκηνπξγία 

ππεξεζληθψλ νηθνλνκηθψλ γηγάλησλ» (Φξαγθνπδάθε 2013, 110). πλέπεηα απηήο 

δηαδηθαζίαο είλαη ε κεησκέλε απηνλνκία ζηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο απφ ηελ 

                                                                                                                                                                      
5. Νφκνο 4336 ΦΔΚ Α’ 94/14.8.2015 «πληαμηνδνηηθέο δηαηάμεηο − Κχξσζε ηνπ ρεδίνπ 

χκβαζεο Οηθνλνκηθήο Δλίζρπζεο απφ ηνλ Δπξσπατθφ Μεραληζκφ ηαζεξφηεηαο θαη ξπζκίζεηο 

γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πκθσλίαο Υξεκαηνδφηεζεο.» 

6. Νφκνο 4472 ΦΔΚ Α΄ 74/19.05.2017 «πληαμηνδνηηθέο δηαηάμεηο Γεκνζίνπ θαη ηξνπνπνίεζε 

δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4387/2016, κέηξα εθαξκνγήο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ θαη κεηαξξπζκίζεσλ, 

κέηξα θνηλσληθήο ζηήξημεο θαη εξγαζηαθέο ξπζκίζεηο, Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο 

ηξαηεγηθήο 2018-2021 θαη ινηπέο δηαηάμεηο.» 
20

 Οθηψβξηνο 2009, Μάηνο 2012, Ηνχληνο 2012, Ηαλνπάξηνο 2015, επηέκβξηνο 2015, Ηνχιηνο 2019 
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θάζε θπβέξλεζε, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο απμάλεη ην αίζζεκα αλαζθάιεηαο ησλ 

πνιηηψλ γηα ηα πνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά ηεθηαηλφκελα.
21

 Ζ αλαζθάιεηα, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ θξίζε εκπηζηνζχλεο θαη λνκηκφηεηαο ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο 

θνηλσλίαο, ζα αλαηξέςεη ηελ πνιηηηθή ηζνξξνπία πνπ βαζηδφηαλ ζην πειαηεηαθφ 

θξάηνο.
22

 Ζ πνιιαπιή απηή αλαζθάιεηα θαιιηεξγεί ζηνπο πνιίηεο κηα θνηλσληθή 

αλεθηηθφηεηα ζε θάηη πνπ ληψζνπλ σο ζηέξεν, βέβαην θαη αζθαιέο θαη βξίζθνπλ 

θαηαθχγην ζηνλ εζληθφ απηνπξνζδηνξηζκφ (Φξαγθνπδάθε 2013). 

Αθφκε έλα ζηνηρείν ην νπνίν, εθηφο απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, απαζρνιεί ηα 

ηειεπηαία ρξφληα θαη, ηδηαίηεξα κεηά ην 2015, ηελ ειιεληθή θνηλσλία είλαη ην 

κεηαλαζηεπηηθφ – πξνζθπγηθφ δήηεκα, ην νπνίν νμχλζεθε ζεκαληηθά κε ηηο 

πνιεκηθέο ζπγθξνχζεηο ζηε Μέζε Αλαηνιή θαη είρε σο απνηέιεζκα ηεο είζνδν 

ρηιηάδσλ πξνζθχγσλ ζηε ρψξα. Σν πξνζθπγηθφ δήηεκα είλαη κέρξη ζήκεξα νμχ θαη 

πξνθαιεί κεγάινπο πξνβιεκαηηζκνχο θαη αληηδξάζεηο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία φζνλ 

αθνξά ηε δηαρείξηζε ηνπ. Άιια ζεκαληηθά πνιηηηθά ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηελ 

ειιεληθή θνηλσλία ζήκεξα είλαη ε δηαρείξηζε ηνπ Μαθεδνληθνχ Εεηήκαηνο κε ηε 

ζπκθσλία ησλ Πξεζπψλ, νη πξνθιεηηθέο ελέξγεηεο ηεο Σνπξθίαο ζην Αηγαίν, θαζψο 

θαη ε έμαξζε ησλ θαηαζηαιηηθψλ κέηξσλ ηεο αζηπλνκίαο ζην θέληξν ηεο Αζήλαο, ζε 

βαζκφ πνπ ηίζεηαη πιένλ δήηεκα δεκνθξαηίαο θαη λνκηκφηεηαο.  

πλνςίδνληαο, «ην κείδνλ νηθνλνκηθφ πξφβιεκα θαη ε απνηπρεκέλε 

δηαρείξηζή ηνπ, κε θξηηήξην ην πνιηηηθφ θφζηνο, ζα κεηαηξέςεη ζαλ ρηνλνζηηβάδα ηελ 

θξίζε λνκηκφηεηαο ησλ θνκκάησλ εμνπζίαο ζε θξίζε λνκηκφηεηαο ηνπ ίδηνπ ηνπ 

θνηλνβνπιεπηηζκνχ, πνπ απνηειεί ζέζε ηεο αθξνδεμηάο» θαη ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηδενινγηθνχο παξάγνληεο, φπσο ε ειιηπήο αληίζηαζε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, 

απνηεινχλ παξάγνληεο αλφδνπ ηεο Άθξαο Γεμηάο ζηελ Διιάδα (Φξαγθνπδάθε 2013). 

                                                           
21

Ζ νηθνλνκηθή παγθνζκηνπνίεζε ψζεζε ηηο επξσπατθέο νηθνλνκίεο ζε ζπξξίθλσζε θαη εγθαηάιεηςε 

ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο θπξίσο γηα ηηο πην αδχλακεο θαη νηθνλνκηθά αζζελείο θαηεγνξίεο πνιηηψλ κε 

απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζεί έλα θιίκα γεληθεπκέλεο αλαζθάιεηαο ηδίσο ζηα κηθξνκεζαία θνηλσληθά 

ζηξψκαηα (Φξαγθνπδάθε 2013). 
22

Αλαθέξεηαη φηη «ε θαηάρξεζε πνιηηηθήο εμνπζίαο κε ζηφρν ηνλ πινπηηζκφ (ε ιεγφκελε δηαπινθή) 

θαη ε αληίζηνηρε θαηάρξεζε εμνπζίαο κε ζηφρν ηελ θαηάιεςε ή ηε δηαηήξεζε ηεο εμνπζίαο κε ηνλ 

πξνζεηαηξηζκφ ςήθσλ κε θάζε επλνηνθξαηηθφ κέζν πνπ παξαβηάδεη ηνπο θαλφλεο ηεο δεκνθξαηίαο θαη 

ηεο αμηνθξαηίαο (ην ιεγφκελν πειαηεηαθφ θξάηνο)» νδήγεζαλ ζηελ θξίζε εκπηζηνζχλεο ησλ πνιηηψλ 

πξνο ηα θφκκαηα εμνπζίαο. Αλεζπρεηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ απηήο είλαη ζπιινγηθέο πξάμεηο δεκφζηαο 

δηακαξηπξίαο, νη νπνίεο «πήξαλ ηε κνξθή καδηθήο θαηαγγειίαο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ σο ζπκβνιηθνχ 

ζεζκνχ, άξα ηνπ δεκνθξαηηθνχ θαζεζηψηνο.» (Φξαγθνπδάθε 2013, 101). 
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5.2. Η νξγάλωζε Χξπζή Απγή. Ιζηνξηθή αλαδξνκή θαη ηδενινγία 

 

 Μεηά ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκνθξαηίαο ην 1974, ε παξάηαμε ηεο 

αθξνδεμηάο, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ηέζεθε ζην πεξηζψξην, σζηφζν, ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, νη δπλάκεηο ηεο μεθίλεζαλ θάπνηεο δηαδηθαζίεο αλαζπγθξφηεζεο. 

Μία απφ ηηο πξψηεο ελέξγεηεο ήηαλ ε αλαζχζηαζε ηνπ Κφκκαηνο ηεο 4εο Απγνχζηνπ, 

επαλεθδφζεθε ε εθεκεξίδα ηνπ θαη αλαζπγθξνηήζεθαλ κε κηθξή φκσο ζπκκεηνρή ε 

Φνηηεηηθή Δζληθή Παξάηαμε θαη ην Μαζεηηθφ Δζληθηζηηθφ Κίλεκα. Σν θφκκα 

δηαιχζεθε ιίγν αξγφηεξα, σζηφζν, ζπλέρηζε λα δξαζηεξηνπνηείηαη ε αληίζηνηρε 

θνηηεηηθή παξάηαμε σο ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 (Αιεμάηνο 2019). 

 ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ηδξχζεθε ε νξγάλσζε Υξπζή Απγή, ε 

κεγαιχηεξε θαη καθξνβηφηεξε αθξνδεμηά νξγάλσζε ζηε ρψξα, ε νπνία κάιηζηα, 

κέρξη πξφζθαηα θαηείρε ζέζε θαη ζην Κνηλνβνχιην επεξεάδνληαο ζεκαληηθά ηηο 

πνιηηηθέο εμειίμεηο. Ηδξπηήο ηεο νξγάλσζεο είλαη ν Νίθνο Μηραινιηάθνο.
23

 Ζ αξρηθή 

δξάζε ηεο νξγάλσζεο πεξηνξηδφηαλ ζηελ έθδνζε πεξηνδηθνχ θηινλαδηζηηθήο 

ηδενινγίαο, ελψ έπεηηα άξρηζε λα επηδίδεηαη ζε δηάθνξεο δξάζεηο (Φξαγθνπδάθε 

2013) (Φαξάο 2012). ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, ζην πιαίζην ηεο θξίζεο θαη 

ηεο φμπλζεο ηνπ Μαθεδνληθνχ Εεηήκαηνο, ε Υξπζή Απγή ζπκκεηείρε ελεξγά ζηηο 

εζληθηζηηθέο δηαδειψζεηο, κε απνηέιεζκα λα απμήζεη ηα κέιε ηεο (Υαζαπφπνπινο 

2013). Απηή ήηαλ θαη ε πξψηε δεκφζηα εκθάληζε ηεο νξγάλσζεο ζηηο πνιηηηθέο 

εμειίμεηο ηεο επνρήο. πσο αλαθέξεη ν δεκνζηνγξάθνο Γεκήηξεο Φαξξάο 

(Μαξαγθίδνπ 2017): «Άξρηζαλ λα βγαίλνπλ απφ ηα γξαθεία ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ '80. Έγξαθαλ ζπλζήκαηα ξαηζηζηηθά θαη θηινρηηιεξηθά ζηνπο δξφκνπο. Οη 

πξψηεο βίαηεο επηζέζεηο μεθίλεζαλ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1992, ζην κεγάιν Μαθεδνληθφ 

ζπιιαιεηήξην. Ζ Υξπζή Απγή κπήθε κέζα θαη αηζζάλζεθε ηελ άλεζε λα πάεη ζε έλα 

παλεπηζηήκην θαη λα ρηππήζεη αληηεμνπζηαζηέο. Δίλαη ε πξψηε θαηαγξαθή ζηα ΜΜΔ 

ηεο βίαηεο δεκφζηαο δξάζεο ηεο Υξπζήο Απγήο». 

Ζ Υξπζή Απγή είλαη κέρξη ζήκεξα ε κεγαιχηεξε αθξνδεμηά νξγάλσζε πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα. Χζηφζν, άμην αλαθνξάο είλαη πσο παιαηφηεξα κέιε 

αθξνδεμηψλ παξαηάμεσλ (ΔΠΔΝ, ΛΑΟ) ζπκκεηέρνπλ θαη ζηα θφκκαηα ηεο 

                                                           
23

 Ο Ν. Μηραινιηάθνο είρε ρξηζηεί σο ν πξψηνο γξακκαηέαο ηεο λενιαίαο ηεο ΔΠΔΝ, απφ ηνλ αξρεγφ 

ηεο ΔΠΔΝ Γ. Παπαδφπνπιν κε ηνλ νπνίν είραλ γλσξηζηεί ζηνλ Κνξπδαιιφ, φηαλ ν πξψηνο εμέηηε 

πνηλή γηα ζπκκεηνρή ζε βνκβηζηηθέο επηζέζεηο θαηά αξηζηεξψλ ζηφρσλ ηνλ Ηνχιην ηνπ 1978 

(Γεσξγηάδνπ 2019) 
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παξαδνζηαθήο θνηλνβνπιεπηηθήο δεμηάο, φπσο ζηε Νέα Γεκνθξαηία. Ζ δξάζε ηεο 

αθξνδεμηάο θαηά ηελ πεξίνδν απηή είλαη ηφζν παξαθξαηηθή θαη παξάλνκε φζν θαη 

λφκηκε, ζην πιαίζην ηνπ θνηλνβνπιεπηηζκνχ, ηνλ νπνίνλ απηή ρξεζηκνπνηεί σο κέζν 

θάιπςεο θαη επίηεπμεο ησλ ζθνπψλ ηνπο κε κεγαιχηεξε επθνιία. Δθηφο απφ ηε 

Υξπζή Απγή, θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1980 δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ε Δζληθή Πνιηηηθή 

Έλσζε (ΔΠΔΝ), ε νπνία ζπκκεηέρεη ζηηο εθινγέο, ελψ πξνβάιιεη ηε ζρέζε ηεο κε 

ηνλ Γεψξγην Παπαδφπνπιν, φκσο ε δξάζε ηεο έρεη κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα 

(Κνπθνπξάθεο n.d.) (Υαζαπφπνπινο 2013). 

 Οη πξψηεο αθξνδεμηέο νξγαλψζεηο ηεο Μεηαπνιίηεπζεο ππνζηήξηδαλ αλνηθηά 

ηε δηθηαηνξία ησλ ζπληαγκαηαξρψλ, θαζψο θαη ην πξνγελέζηεξν δηθηαηνξηθφ 

θαζεζηψο ηνπ Ησάλλε Μεηαμά. Χζηφζν, απφ ηδενινγηθήο άπνςεο, ε Υξπζή Απγή θαη 

νη άιιεο αθξνδεμηέο νξγαλψζεηο  άξρηζαλ λα αζρνινχληαη κε πην ζχγρξνλα δεηήκαηα 

πνπ απαζρνινχζαλ ηελ ειιεληθή θνηλσλία. Έλα απφ ηα δεηήκαηα απηά, φπσο 

πξναλαθέξζεθε, ήηαλ ην Μαθεδνληθφ, ελψ άιια αθνξνχζαλ ζην Κππξηαθφ Εήηεκα, 

ηηο ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο θαη ην κεηαλαζηεπηηθφ, εηδηθά θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 

1990, φηαλ ε Διιάδα άξρηζε λα απνηειεί ρψξα ππνδνρήο ρηιηάδσλ κεηαλαζηψλ. ζνλ 

αθνξά ηα ζέκαηα απηά, ε ηδενινγία ηεο αθξνδεμηάο ήηαλ μεθάζαξα εζληθηζηηθή θαη 

ξαηζηζηηθή, ελψ ε ξεηνξεία ηεο απνηεινχζε κία πξνζπάζεηα ηξνκνθξάηεζεο ηεο 

θνηλήο γλψκεο, κπξνζηά ζηνλ «εζληθφ θίλδπλν»
24

.  

Σν κεηαλαζηεπηηθφ, εθηφο απφ θνηλσληθφ, απνηειεί θαη πνιηηηθφ δήηεκα, ην 

νπνίν ζπλέβαιε ζηελ άλνδν ηεο Άθξαο Γεμηάο. Ζ παξνπζία κεηαλαζηψλ θαη 

πξνζθχγσλ πεξηγξάθεηαη σο ν βαζηθφο παξάγνληαο ηεο αλεξγίαο θαη θίλδπλνο 

αιινίσζεο γεγελψλ, αλψηεξσλ, πνιηηηζκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Οη ζέζεηο ηεο 

Υξπζήο Απγήο πεγάδνπλ απφ ην ηδενιφγεκα ηεο «θπιεηηθήο θαζαξφηεηαο», πνπ έρεη 

ηα ζεκέιηά ηνπ ζηνλ παξσρεκέλν βηνινγηθφ ξαηζηζκφ πεξί θπιήο θαη «θαζαξφηεηαο» 

ηνπ αίκαηνο θαη ην ζπζρεηίδεη κε ζπλσκνηηθά ζρέδηα
25

 πνπ ζηφρν έρνπλ ηελ 

εμφλησζε ησλ Διιήλσλ (Φξαγθνπδάθε 2013). 

                                                           
24

 Ο Ζιίαο Καζηδηάξεο, ζηηο 23-08-2012, πξνθάιεζε αίζζεζε ζηε Βνπιή φηαλ αλαθέξζεθε φηη έρεη 

θάζε «δηθαίσκα» λα απνθαιεί άιινπο αλζξψπνπο «ζθνππίδηα», εθφζνλ «θάζε κέξα κπαίλνπλ ζηε 

ρψξα εγθιεκαηηθά ζηνηρεία θαη ηελ έρνπλ κεηαηξέςεη ζε ζθνππηδφηνπν ηεο Δπξψπεο», ελψ ιίγν 

αξγφηεξα, ζηηο 18-10-2012, ε ζχδπγνο ηνπ αξρεγνχ, Δ. Εαξνχιηα, απνθαιεί ηνπο κεηαλάζηεο 

«ππάλζξσπνπο» (Φξαγθνπδάθε 2013). 
25

 Βηβιηνγξαθηθά αλαθέξνληαη ηξεηο «ζπλσκνζίεο» πεξί εμφλησζεο ησλ Διιήλσλ, νη νπνίεο, φπσο 

αλαθέξεηαη, έρνπλ λαδηζηηθή πξνέιεπζε (Φξαγθνπδάθε 2013) 
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ρεηηθά κε ηελ ηδενινγηθή ηνπνζέηεζε ηεο Υξπζήο Απγήο, απηή θαίλεηαη λα 

θαζνδεγείηαη απφ ηα δχν βαζηθά ζηνηρεία ηα νπνία ζπληζηνχλ θαη ην ζχλζεκά ηεο 

(Αίκα, Σηκή, Υξπζή Απγή). Σν αίκα αλαθέξεηαη ζηε θπιεηηθή θαηαγσγή θαη 

θαζαξφηεηα, ελψ ε ηηκή απνηειεί κία έλλνηα εζηθή, πνπ αλαθέξεηαη ζε κία ππέξηαηε 

εζηθή αμία. Χζηφζν, ζπρλά ε νξγάλσζε εθκεηαιιεχεηαη θαη ην ζξεζθεπηηθφ αίζζεκα 

ψζηε λα πξνσζεί ηελ πνιηηηθή ηεο, ρξεζηκνπνηψληαο πξνο φθειφο ηεο ηνλ 

ζπληεξεηηζκφ ηεο Δθθιεζίαο (Υαιηθηνπνχινπ 2015). 

Ζ Υξπζή Απγή ππνζηεξίδεη ηελ αλσηεξφηεηα ηεο ιεπθήο θπιήο, ελψ ηαπηίδεη 

ην θξάηνο κε ην έζλνο. Σν ειιεληθφ έζλνο ζπγθξνηείηαη απφ δηάθνξεο παξακέηξνπο 

εζλνηηθέο, θάπνηεο απφ ηηο νπνίεο είλαη ε θνηλή θαηαγσγή, ε γιψζζα, ε ζξεζθεία, 

αιιά θαη ε βηνινγία. Ο ξαηζηζκφο απνηειεί βαζηθφ άμνλα ηεο ηδενινγίαο ηεο 

νξγάλσζεο, ελψ δίλεηαη έκθαζε ζηελ αλάγθε δηαθχιαμεο ηεο «θαζαξφηεηαο» ηνπ 

ειιεληθνχ έζλνπο. Δπνκέλσο, ε Υξπζή Απγή απνηειεί κία λαδηζηηθή νξγάλσζε, ε 

νπνία, αλ θαη είλαη πξνζεθηηθή φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ηνπ πξνζψπνπ ηνπ Υίηιεξ, 

σζηφζν, δελ αξλείηαη ηελ ππνζηήξημή ηνπ ζε απηφ θα ζηελ αληίζηνηρε ηδενινγία ηνπ 

λαδηζκνχ.
26

 Άιισζηε, αθφκε θαη ην ινγφηππφ ηεο, ν ειιεληθφο καίαλδξνο, έρεη 

ζρεδηαζηεί κε ηέηνηνλ ηξφπν, ψζηε λα παξαπέκπεη ζην ζήκα ηεο ζβάζηηθαο 

(Υαιηθηνπνχινπ 2015). 

 ηελ πξνζπάζεηα δαηκνλνπνίεζεο ησλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ γεηηνληθψλ ιαψλ, 

ε αθξνδεμηά βξήθε ππνζηήξημε θαη ζηνλ ρψξν ησλ ΜΜΔ, ηα νπνία παξνπζηάδνπλ ην 

κεηαλαζηεπηηθφ κε ηέηνηνλ ηξφπν, ψζηε λα αλαδεηθλχνληαη ζπγθεθξηκέλεο πιεπξέο, 

φπσο ε πξνβιεκαηηθή ηνπ θαηάζηαζε, ε παξαβαηηθφηεηα θαη ε αλεξγία. Μάιηζηα, ην 

γεγνλφο φηη ε εηδεζενγξαθία ηεο επνρήο βαζηδφηαλ θαηά βάζε ζηηο πεγέο ηεο 

θπβέξλεζεο θαη ηεο αζηπλνκίαο, θαιιηεξγνχζε γεληθά ζηελ θνηλή γλψκε ηελ εηθφλα 

ηνπ εγθιεκαηία-κεηαλάζηε θαη ηνπ ιαζξνκεηαλάζηε (Κνπληνχξε 2009). 

                                                                                                                                                                      
1. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηα κέηξα ιηηφηεηαο, κε ππεχζπλεο ηηο θπβεξλήζεηο πνπ ηα επέβαιαλ, 

είλαη έλα παγθφζκην ζρέδην γελνθηνλίαο ησλ Διιήλσλ 

2. Ο ζησληζκφο επέβαιε ηελ παγθνζκηνπνίεζε γηα λα εμνληψζεη ηνλ ειιεληζκφ επεηδή ππεξηεξεί 

ηνπ εβξατζκνχ 

3. Ζ παξνπζία κεηαλαζηψλ εθζέηεη ζε θίλδπλν νκαδηθνχ εθθπιηζκνχ κε ςπρνζσκαηηθέο 

αλσκαιίεο ην θαζαξφ αίκα ησλ Διιήλσλ 
26

 «Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2011 ν Ν. Μηραινιηάθνο απαζρφιεζε γηα κέξεο ηα ΜΜΔ φηαλ ραηξέηεζε 

λαδηζηηθά ζε ζπλεδξίαζε ηεο 17/1 ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ.» (Φξαγθνπδάθε 

2013)https://tvxs.gr/news 

https://tvxs.gr/news/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1/%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF-%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%AF-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD
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Αθφκε, ε ηδενινγηθή ηνπνζέηεζε ηεο Υξπζήο Απγήο πξνζνκνηάδεη ζηνλ 

θαζηζκφ εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη απνξξίπηεη ηφζν ηνλ θνκκνπληζκφ φζν θαη ηνλ 

θηιειεπζεξηζκφ, ζπζηήκαηα ηα νπνία ζεσξεί ηπξαλληθά. χκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο, ν 

εθεζπραζκφο ηεο κέζεο ηάμεο, ε θηιειεχζεξε δεκνθξαηία θαη ν θνκκνπληζκφο 

απνηεινχλ εζσηεξηθνχο ερζξνχο, πνπ απνηεινχλ θηλδχλνπο γηα ην έζλνο. Έηζη 

εμεγείηαη θαη ην γεγνλφο φηη δειψλεη αληηζπζηεκηθή θαη απνξξίπηεη ηελ νπζηαζηηθή 

δεκνθξαηία. Ζ ελαληίσζε ηεο Υξπζήο Απγήο πξνο ηε δεκνθξαηία εμεγείηαη απφ 

δηάθνξα επηρεηξήκαηα, φπσο, γηα παξάδεηγκα, φηη δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζηελ 

πξάμε, φηη δελ είρε ηελ έγθξηζε ησλ αξραίσλ Διιήλσλ, θαη φηη παξαρσξεί εμνπζία 

ζηνλ νπνηνλδήπνηε «ακχεην» πνπ κπνξεί λα κελ αζπάδεηαη ηα εζληθηζηηθά ηδαληθά.
27

 

Ζ άξλεζε απηή ηεο δεκνθξαηίαο νδεγεί βέβαηα θαη ζηελ πηνζέηεζε ηεο βίαο σο 

ζεκηηνχ κέζνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηεο νξγάλσζεο.
28

 Αθφκε, ν ηξφπνο 

νξγάλσζεο ηεο Υξπζήο Απγήο αθνινπζεί ηα ζηξαηησηηθά πξφηππα, θαζψο ηα κέιε 

ηεο πηνζεηνχλ ηελ πεηζαξρία θαη ηνλ ππέξηαην ζεβαζκφ ζηνλ αξρεγφ, ζε ζεκείν πνπ 

αλαγθάδνληαη λα ζεθψλνληαη φξζηνη θαη λα ραηξεηνχλ θαηά ηελ άθημή ηνπ, θάηη 

αλάινγν κε ην κνληέιν πνπ είρε επηβάιεη ν Υίηιεξ (Υαιηθηνπνχινπ 2015). 

Ζ πηνζέηεζε θαη «λνκηκνπνίεζε» ηεο άζθεζεο βίαο θαη απηνδηθίαο, εθηφο απφ 

αμηφπνηλε πξάμε, έρεη θαη θνηλσληθέο πξνεθηάζεηο. χκθσλα κε ηελ εηήζηα έθζεζε 

ηνπ Γηθηχνπ Καηαγξαθήο Πεξηζηαηηθψλ Ραηζηζηηθήο Βίαο γηα ην έηνο 2013 (έηνο 

δνινθνλίαο Λνπθκάλ
29

 θαη Φχζζα
30

), ην Γίθηπν θαηέγξαςε, κέζσ ζπλεληεχμεσλ κε 

                                                           
27

 Έρεη αλαθεξζεί φηη ε Υξπζή Απγή «ζπκκεηέρεη ζην θαχιν θνηλνβνπιεπηηθφ θαζεζηψο γηα λα 

εθκεηαιιεπηεί ηνπο θαλφλεο» θαη λα απνθηήζεη πξνβνιή κε ζηφρν λα επηβάιεη ην «αμηνθξαηηθφ» 

θαζεζηψο ζην νπνίν ζα θπβεξλνχλ νη άξηζηνη, φπνπ άξηζηνο είλαη απηφο κε ηηο «ζσζηέο εζληθέο 

απφςεηο» (Φξαγθνπδάθε 2013, 72-73) 
28

 Άμηα αλαθνξάο είλαη ε ζεκαζία πνπ δίλεηαη ζην βεβαξεκέλν πνηληθά παξειζφλ εγεηηθψλ κειψλ ηεο 

Υξπζήο Απγήο, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη σο «αγσληζηηθφ». Καηά ηνλ Ν. Μηραινιηάθν, ν ίδηνο θαη 

«αξθεηνί άιινη εθιεθηνί αγσληζηέο ηεο εζληθηζηηθήο ηδέαο» έρνπλ βξεζεί «ζηηο θπιαθέο 

θαηαδησθφκελνη απφ ην θαξακαλιηθφ θαζεζηψο.» (Φξαγθνπδάθε 2013) (Φαξάο 2012). 
29

ηηο 17 Ηαλνπαξίνπ 2013 ν αρδάη Λνπθκάλ πήγαηλε κε ην πνδήιαηφ ηνπ απφ ην Πεξηζηέξη ζηα 

Πεηξάισλα γηα λα δνπιέςεη ζηε ιατθή αγνξά. Μέιε ηεο Υξπζήο Απγήο ηνλ εληφπηζαλ ζηηο 3 ε ψξα ηε 

λχρηα ζηελ νδφ Σξηψλ Ηεξαξρψλ ζηα Πεηξάισλα. Σα δχν κέιε ηεο νξγάλσζεο ήηαλ, νπιηζκέλνη κε 

πηπζζφκελν καραίξη ηχπνπ «πεηαινχδα», κε ην νπνίν ρηχπεζαλ ην λεαξφ θαη ηνλ ζθφησζαλ αθαξηαία. 

πλειήθζεζαλ ζηελ πιαηεία πληάγκαηνο, κε ην καραίξη κε ην αίκα ηνπ ζχκαηνο πάλσ ηνπο. ηα 

ζπίηηα ηνπο βξέζεθαλ άιιεο ηξεηο «πεηαινχδεο», ξφπαια, ζθαίξεο πνιεκηθνχ φπινπ, ζθεληφλεο θαη 

αεξνβφιν, θαζψο θαη κεηαιιηθά ζθαηξίδηα, αιιά θαη πξνεθινγηθά θπιιάδηα ηεο Υξπζήο Απγήο. 

Πξνθπιαθίζηεθαλ θαη νδεγήζεθαλ ζηνλ εηζαγγειέα φπνπ ηνπο απαγγέιζεθαλ θαηεγνξίεο γηα 

αλζξσπνθηνλία απφ πξφζεζε, νπινθνξία, νπινρξεζία θαη νπινθαηνρή, ρσξίο φκσο ζην 

θαηεγνξεηήξην λα ζπκπεξηιεθζεί ε ξαηζηζηηθή επίζεζε. Μάιηζηα, νη θσηνγξαθίεο ησλ δχν δξαζηψλ 

δελ δφζεθαλ πνηέ ζηε δεκνζηφηεηα γηα λα αλαγλσξηζηνχλ απφ πηζαλφλ άιια ζχκαηα πξνεγνχκελσλ 

επηζέζεσλ, ελψ δελ πξαγκαηνπνηήζεθε άξζε ηνπ ηειεθσληθνχ ηνπο απνξξήηνπ ψζηε λα εληνπηζηνχλ 

νη εληνινδφρνη ηεο πξάμεο ηνπο (Jail Golden Dawn n.d.) 
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ηα ζχκαηα, 166 πεξηζηαηηθά ξαηζηζηηθήο βίαο κε ηνπιάρηζηνλ 320 ζχκαηα: ηα 143 

πεξηζηαηηθά αθνξνχλ κεηαλάζηεο ή πξφζθπγεο, ελψ ηα ππφινηπα 22 ήηαλ θαηά 

ΛΟΑΣ αηφκσλ θαη 1 ελαληίνλ ππεξαζπίζηξηαο αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ (ζπλεγφξνπ 

ζπκάησλ), ελψ ζηελ ηειεπηαία δεκνζηεπκέλε εηήζηα έθζεζή ηνπ (έηνο 2017) 

θαηέγξαςε κέζσ ζπλεληεχμεσλ κε ηα ζχκαηα 102 πεξηζηαηηθά ξαηζηζηηθήο βίαο κε 

πεξηζζφηεξα απφ 120 ζχκαηα. Σα 34 πεξηζηαηηθά αθνξνχζαλ κεηαλάζηεο/ηξηεο ή 

πξφζθπγεο ιφγσ εζληθήο θαηαγσγήο, ζξεζθείαο, ρξψκαηνο ή/θαη ηαπηφηεηαο θχινπ, 

ηα 7 πεξηζηαηηθά ππεξαζπηζηέο αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη εξγαδφκελνη 

νξγαλψζεσλ ή θνξέσλ πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο ζε πξφζθπγεο, ζε 47 πεξηζηαηηθά 

ζηνρνπνηήζεθαλ ΛΟΑΣKI άηνκα, ζε 11 πεξηζηαηηθά ζηνρνπνηήζεθαλ ηεξνί ή 

ζπκβνιηθνί ρψξνη θαη ε εβξατθή θνηλφηεηα θαη ζε 2 πεξηζηαηηθά ζηνρνπνηήζεθαλ 

εκεδαπνί ιφγσ ζξεζθείαο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ζε 55 πεξηζηαηηθά ε επίζεζε 

ηειέζηεθε απφ νκάδα (ηνπιάρηζηνλ 2 αηφκσλ).
31

 

 ζνλ αθνξά ηε δξάζε ηεο Υξπζήο Απγήο θαηά ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν, 

είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζνχκε θαη ζηελ θνηλνβνπιεπηηθή ηεο πνξεία. Ζ νξγάλσζε 

έγηλε θφκκα ην 1993, σζηφζν, ε εθινγηθή ηεο παξνπζία ήηαλ κηθξή θαη αλεπηηπρήο. 

Χζηφζν, απφ ην 2009 άξρηζε λα αλαπηχζζεη κεγαιχηεξε δξάζε ζηηο γεηηνληέο ηεο 

Αζήλαο, κε επίθεληξν ηνλ Άγην Παληειεήκνλα, πεξηνρή ππνβαζκηζκέλε κε πνιινχο 

κεηαλάζηεο, ελψ ην 2010, θαηάθεξε λα θεξδίζεη κία έδξα ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην 

ησλ Αζελψλ.  

 Σν 2012, θαη ελ κέζσ ηεο θξίζεο, ησλ κλεκνλίσλ θαη ησλ θηλεηνπνηήζεσλ 

ησλ αγαλαθηηζκέλσλ πνιηηψλ, ε Υξπζή Απγή εηζήιζε ζην ειιεληθφ θνηλνβνχιην, 

ιακβάλνληαο κάιηζηα πςειφ πνζνζηφ, ζρεδφλ 7% θαη πξνθαιψληαο κεγάινπο 

πξνβιεκαηηζκνχο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. Μάιηζηα, θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν, 

παξαηεξνχληαλ κεγάιε αχμεζε ησλ πνζνζηψλ αληίζηνηρσλ αθξνδεμηψλ θνκκάησλ 
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ηηο 17 επηεκβξίνπ 2013, ζην Κεξαηζίλη, δνινθνλείηε ν κνπζηθφο θαη αθηηβηζηήο Παχινο Φχζζαο, 

απφ ηα ρέξηα ηνπ Γεσξγίνπ Ρνππαθηά θαη κε ηε ζπλέξγεηα πνιιψλ αθφκε κειψλ ηεο Υξπζήο Απγήο. Ο 

Ρνππαθηάο νκνιφγεζε ηελ πξάμε ηνπ, σζηφζν, ηζρπξίζηεθε φηη είρε ραιαξέο ζρέζεηο κε ηε Υξπζή 

Απγή θαη φηη δελ ήηαλ κέινο ηεο, θάηη πνπ ηζρπξίζηεθε θαη ε ίδηα ε νξγάλσζε. Χζηφζν, κεηά απφ 

έξεπλεο, πξνέθπςε φηη ν Ρνππαθηάο ειάκβαλε κηζζφ απφ ηελ νξγάλσζε, θαη φηη ην έγθιεκα είρε 

ζρεδηαζηεί απφ αλσηέξνπο ηνπ. Μεηά ηηο επηζέζεηο απηέο, ζπλειήθζεζαλ πνιιά εγεηηθά κέιε ηεο 

Υξπζήο Απγήο, ελψ μεθίλεζε κία δίθε ρσξίο πξνεγνχκελν γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα, κε αίηεκα λα 

αλαγλσξηζηεί ε Υξπζή Απγή σο εγθιεκαηηθή νξγάλσζε θαη φρη λα ελνρνπνηεζνχλ αλεμάξηεηα νη 

θπζηθνί απηνπξγνί ησλ επηζέζεσλ, θαζψο πίζσ απφ απηέο θξπβφηαλ ε εγεζία ηεο νξγάλσζεο θαη ηα 

εγθιήκαηα δελ ήηαλ πνηληθά, αιιά είραλ πνιηηηθά θίλεηξα. (Jail Golden Dawn n.d.) 
31 (Δίκτυο Καταγραφισ Ρατςιςτικισ Βίασ 2017) 
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ζε φιε ηελ Δπξψπε. Σα πνζνζηά ηεο νξγάλσζεο ήηαλ ηδηαίηεξα κεησκέλα ζηηο 

επξσεθινγέο, αιιά θαη ηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο ηνπ 2019, κεηά ηηο νπνίεο ε 

νξγάλσζε έκεηλε εθηφο βνπιήο (Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ 2012). ήκεξα, πξνζπαζεί 

λα εθκεηαιιεπηεί ζέκαηα φπσο ην καθεδνληθφ θαη ην κεηαλαζηεπηηθφ, ψζηε λα 

απμήζεη ηελ απήρεζή ηεο, ελψ επσθειείηαη, αθφκε θαη αλ ε δίθε δελ έρεη ηειεηψζεη 

αθφκε, απφ ηελ επηείθεηα πνιιψλ δηθαζηηθψλ νξγάλσλ
32

, αιιά θαη ηεο δεμηάο 

θπβέξλεζεο θαη ηεο αζηπλνκίαο
33

.  

  

                                                           
32

 Ο θ. Κακπαγηάλλεο αλαθέξεη φηη, ε εηζαγγειέαο ζηε δίθε ηεο Υξπζήο Απγήο, Αδακαληία 

Οηθνλφκνπ,  δηαηχπσζε κία εμαηξεηηθά πξνθιεηηθή θαη ππεξαζπηζηηθή γηα ηελ νξγάλσζε πξφηαζε, ε 

νπνία ζα κπνξνχζε λα ηεο απνδψζεη ηδηαίηεξα επηεηθείο πνηλέο. ηελ νπζία, ε εηζαγγειέαο δελ 

ηνπνζεηήζεθε επί ηνπ πξαγκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ ηνπ θαηεγνξεηεξίνπ θαη ηνπ παξαπεκπηηθνχ 

βνπιεχκαηνο. Ζ δίθε ηεο Υξπζήο Απγήο δελ είλαη κηα δίθε ηξηψλ «κεκνλσκέλσλ» πνηληθψλ 

εγθιεκάησλ ησλ κειψλ ηεο νξγάλσζεο, αθελφο, θαη πνηληθνπνίεζεο ιφγνπ ησλ ζηειερψλ θαη 

δηεπζπληψλ ηεο, αθεηέξνπ. Απηνί νη ηζρπξηζκνί αλήθνπλ ζηελ ππεξάζπηζε ηεο νξγάλσζεο, ηνπο 

νπνίνπο κάιηζηα ε εηζαγγειέαο απνδέρζεθε, αληίζεηα κε φζα ιέεη ην θαηεγνξεηήξην θαη κε φζα 

απνδεηθλχνληαη εδψ θαη 4,5 ρξφληα, πνπ δηεμάγεηαη ε δίθε (Κακπαγηάλλεο 2019). 
33

Πνιιά είλαη ηα παξαδείγκαηα επηζέζεσλ ηεο Υξπζήο Απγήο κε ηελ επηείθεηα θαη ηελ αλνρή ησλ 

δπλάκεσλ ηεο αζηπλνκίαο, ηα νπνία ζπκβαίλνπλ ζε δηαδειψζεηο θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο δεκφζηαο 

εθδήισζεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ην πην πξφζθαην, κηαο θαη ε επίζεζε είρε σο ζχκα ηνλ Σνκάο 

Ηαθφκπη, έλαλ απφ ηνπο δεκηνπξγνχο ηνπ ληνθηκαληέξ Υξπζή Απγή: Πξνζσπηθή ππφζεζε, πνπ 

αλαιχεηαη παξαθάησ. πσο δήισζε ν ίδηνο: «Αθξηβώο πέξπζη έγηλε ην ίδην ζε έλα ζπιιαιεηήξην γηα ην 

Μαθεδνληθό. Με αλαγλώξηζαλ επεηδή θάλακε ην ληνθηκαληέξ “Φξπζή Απγή: Πξνζσπηθή Υπόζεζε”. Μνπ 

ηελ πέζαλε θαη κε ρηππνύζαλ γηα πεξίπνπ πέληε ιεπηά, ώζπνπ ήξζαλ ΜΑΤαδεο θαη εμαθαλίζηεθαλ. 

Καλείο δελ επέκβαηλε θαη απηό ήηαλ ην πην ζνθαξηζηηθό. Δελ πεξίκελα ηίπνηε άιιν από απηνύο, δελ έρνπλ 

ηίπνηε άιιν ζηε γθάκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο παξά βία θαη κίζνο. Γηα δεύηεξε θνξά ήκνπλ πνιύ 

ηπρεξόο πνπ δελ έβγαιαλ καραίξη, γθινκπ, ζηδεξνγξνζηέο. Νόκηδα όηη κε ηόζε πνιιή αζηπλνκία 

κπνξνύζα λα θάλσ ηε δνπιεηά κνπ, έθαλα ιάζνο. Δελ ζα θξπθηώ όκσο θαη δελ ζα θνβεζώ. Καη ζα βγεη 

θαη απηό ζηε δεύηεξε καο ηαηλία πνπ εηνηκάδνπκε γηα ηε Φξπζή Απγή» (Γηαθνκπί 2020). 
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6. Πνιηηηθό Νηνθηκαληέξ: εξεπλεηηθά εξωηήκαηα 

 

 Μέζα απφ φζα κειεηήζεθαλ παξαπάλσ, είλαη δπλαηφλ λα θζάζεη θαλείο ζε 

ζπγθεθξηκέλα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ην πνιηηηθφ ληνθηκαληέξ, ηα ραξαθηεξηζηηθά 

θαη ηνλ ξφιν πνπ απηφ δηαδξακαηίδεη ζήκεξα. Κάπνηα απφ ηα ζπκπεξάζκαηα απηά 

είλαη ηα εμήο: 

• Τπάξρνπλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο ηάζεηο φζνλ αθνξά ζηηο ηαηλίεο ηεθκεξίσζεο, 

ελψ αθφκε, νη δεκηνπξγνί ηνπ επηιέγνπλ ζπγθεθξηκέλε νπηηθή θαη ζπγθεθξηκέλα 

κέζα γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ γεγνλφησλ.  

• Σν πνιηηηθφ ληνθηκαληέξ πξαγκαηεχεηαη ζέκαηα είηε απφ ηελ ηζηνξία είηε απφ 

ηελ επηθαηξφηεηα, ηα νπνία αθνξνχλ ζε πνιηηηθέο φςεηο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη 

πξνβιεκαηίδνπλ ην θνηλφ.  

• Οη δεκηνπξγνί ηνπ πνιηηηθνχ ληνθηκαληέξ κπνξεί λα ραξαθηεξίδνληαη απφ 

ζηξάηεπζε, δειαδή λα πηνζεηνχλ ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή ηδενινγία, κε βάζε ηελ 

νπνία δεκηνπξγνχλ ηηο ηαηλίεο ηνπο θαη κεηαδίδνπλ ηα δηθά ηνπο πνιηηηθά κελχκαηα 

αλάινγα κε ηελ ηδενινγία ηνπο.  

• Σν πνιηηηθφ ληνθηκαληέξ έρεη ζθνπφ ηελ θαηαγξαθή πνιηηηθψλ θαηλνκέλσλ 

θαη γεγνλφησλ, κέζα απφ καξηπξίεο θαη ηεθκήξηα, ζπλεπψο, κπνξεί λα απνηειέζεη 

πεγή αμηφπηζηεο ελεκέξσζεο, σζηφζν, ζε άιιεο πεξηπηψζεηο, ζα κπνξνχζε λα 

εμππεξεηεί θαη ζθνπνχο πξνπαγάλδαο θαη λα ππνλνκεχεηαη ηφζν ε αμηνπηζηία φζν θαη 

ε πνηφηεηά ηνπ.  

• Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζέκαηα ηα νπνία πξαγκαηεχεηαη ην πνιηηηθφ 

ληνθηκαληέξ δηαρξνληθά απνηειεί ην θαηλφκελν ηνπ θαζηζκνχ, γηα ην νπνίν έρνπλ, ζε 

παγθφζκην επίπεδν, γπξηζηεί πνιπάξηζκεο ηαηλίεο ηεθκεξίσζεο γηα δηάθνξεο επνρέο, 

θπξίσο γηα ηελ πεξίνδν ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ, αιιά θαη γηα κεηαγελέζηεξεο 

επνρέο.  

• ήκεξα, ην θαηλφκελν ηνπ θαζηζκνχ είλαη πην επίθαηξν απφ πνηέ, δεδνκέλνπ 

φηη παγθνζκίσο παξαηεξείηαη κία αχμεζε ησλ νπαδψλ ηέηνησλ αθξαίσλ ηδενινγηψλ, 

ε νπνία κάιηζηα ζπλνδεχεηαη θαη απφ δηάθνξεο εθινγηθέο λίθεο αθξνδεμηψλ 

θνκκάησλ.  
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• ηελ Διιάδα παξαηεξείηαη κία αληίζηνηρα αλεζπρεηηθή άλνδνο ηεο 

αθξνδεμηάο, κέζσ θπξίσο απφ ηελ νξγάλσζε Υξπζή Απγή, ε νπνία κέρξη πξφζθαηα 

θαηείρε έδξεο ζην ειιεληθφ θνηλνβνχιην, σζηφζν, επζχλεηαη γηα πιήζνο ξαηζηζηηθψλ 

θαη άιισλ επηζέζεσλ, θαζψο θαη δηάθνξεο εγθιεκαηηθέο πξάμεηο, φπσο δνινθνλίεο, 

κε απνηέιεζκα λα δηελεξγείηαη κία καθξνρξφληα δηθαζηηθή δηαδηθαζία γηα ηα κέιε 

ηεο.  

• Δθηφο απφ ηε δξάζε ηεο Υξπζήο Απγήο, ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, κεηά απφ 

πεξίπνπ κία δεθαεηία νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη, ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο ζπγθπξίεο, 

φπσο ε έμαξζε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ δεηήκαηνο θαη νη εζληθέο δηεθδηθήζεηο, 

παξαηεξείηαη κία ηάζε ζπληεξεηηθνπνίεζεο, ε νπνία εθδειψλεηαη κε πνιινχο 

ηξφπνο, ζε ζεζκηθφ θαη φρη κφλν επίπεδν.  

 Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο επηιέρζεθε ε δηεξεχλεζε ηνπ είδνπο ηνπ πνιηηηθνχ 

ληνθηκαληέξ ζηελ παξνχζα κειέηε είλαη πνηθίινη. Καηαξράο, πξφθεηηαη γηα έλα απφ 

ηα ζεκαληηθφηεξα είδε ηαηληψλ ηεθκεξίσζεο, θαζψο αλαθέξνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα 

θνηλσληθά θαη πνιηηηθά θαηλφκελα πνπ απαζρνινχλ ηελ θνηλσλία ζε βάζνο ρξφλνπ, 

κε ζθνπφ λα παξέρεη ηε γλψζε, αιιά θαη λα ηνπνζεηεζεί απέλαληη ζηα γεγνλφηα κε 

ζπγθεθξηκέλν ηξφπν. Ζ πνιηηηθή ηνπνζέηεζε είλαη αλάινγε κε ηνπο ζθνπνχο θαη ηελ 

ηδενινγία ηνπ δεκηνπξγνχ, θαζψο θαη κε ηελ νπηηθή απφ ηελ νπνία θαηαγξάθεη ηα 

γεγνλφηα θαη είλαη ζεκαληηθή, θαζψο κπνξεί λα βνεζήζεη ηνλ ζεαηή λα 

πξνβιεκαηηζηεί πνιηηηθά θαη λα αζθήζεη θξηηηθή ζε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα, κε άιια 

ιφγηα, λα θαιιηεξγήζεη ηελ θξηηηθή ηνπ ζθέςε θαη ηελ πνιηηηθή ηνπ ζπλείδεζε, λα 

ζρνιηάζεη, λα θξίλεη, λα θάλεη δηάινγν, λα δερζεί ή λα απνξξίςεη. 

 Αθφκε, ην ζέκα ηνπ λενθαζηζκνχ απνηειεί έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πνιηηηθά 

δεηήκαηα ηα νπνία απαζρνινχλ ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο θαη, γηα ηνλ ιφγν απηφ, είλαη 

ζεκαληηθφ λα κειεηεζεί ε πξνζέγγηζή ηνπ κέζα απφ ην είδνο ηνπ πνιηηηθνχ 

ληνθηκαληέξ, δεδνκέλνπ φηη ππάξρνπλ πνιιά αμηφινγα έξγα ηνπ ζήκεξα πνπ 

αλαθέξνληαη ζε απηφ. Δπίζεο, είλαη ζεκαληηθφ νη ζεαηέο λα πξνβιεκαηηζηνχλ πάλσ 

ζην ζέκα ηνπ θαζηζκνχ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηηο αξρέο πνπ πξεζβεχεη απηή ε 

ηδενινγία, ε νπνία απνηειεί κεγάιε απεηιή γηα ηε δεκνθξαηία θαη ηελ ειεπζεξία. 

Μέζα απφ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ, αιιά θαη ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, ν θαζηζκφο 

παξνπζηάδεηαη φπσο αθξηβψο είλαη, ρσξίο σξαηνπνίεζε, ψζηε ην πξφβιεκα λα 

θαηαλνεζεί θαη λα θαηαπνιεκεζεί.  
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 ην επφκελν κέξνο ηεο κειέηεο, ζρεδηάδεηαη θαη πξαγκαηνπνηείηαη έξεπλα, 

πνπ αθνξά ζηε κειέηε θαη αλάιπζε ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηθψλ ληνθηκαληέξ πνπ 

αλαθέξνληαη ζην θαηλφκελν ηνπ λενθαζηζκνχ ζηελ Διιάδα, κέζα απφ ηελ εμέηαζε 

δηάθνξσλ ζεκάησλ θαη γεγνλφησλ ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο. Ζ έξεπλα απηή έρεη 

ζθνπφ ηελ δηαιεχθαλζε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηνπ λενθαζηζκνχ κέζα απφ ην ζχγρξνλν πνιηηηθφ ληνθηκαληέξ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, κέζα απφ ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, θηινδνμνχκε λα απαληήζνπκε ζηα 

εμήο εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 

• Πψο πεξηγξάθεηαη ην θαηλφκελν ηνπ λενθαζηζκνχ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, 

κέζα απφ ην πνιηηηθφ ληνθηκαληέξ; 

• Ση είδνπο καξηπξίεο αμηνπνηνχληαη γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

θαηλνκέλνπ θαη πφζν αμηφπηζηεο είλαη; 

• Πνηνη παξάγνληεο θαη ζπλζήθεο απφ ηε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα ζπλδένληαη 

κε ην θαηλφκελν ηεο αλφδνπ ηνπ λενθαζηζκνχ ζηελ Διιάδα;  

• Πψο δηαγξάθεηαη ε πνιηηηθή ηνπνζέηεζε ησλ δεκηνπξγψλ ησλ ληνθηκαληέξ; 
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7. Αλάιπζε ληνθηκαληέξ ζρεηηθά κε ηελ άλνδν ηεο Άθξαο Γεμηάο ζηελ Διιάδα 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, φπσο έρεη ήδε αλαιπζεί ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο 

κειέηεο, απμήζεθε ζε κεγάιν βαζκφ ε απήρεζε ηεο Άθξαο Γεμηάο ζηελ Διιάδα 

εμαηηίαο δηάθνξσλ παξαγφλησλ, θνηλσληθψλ, πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ. Σν 

θαηλφκελν απηφ γέλλεζε κεγάινπο πξνβιεκαηηζκνχο ζηνλ πνιηηηθφ, ηνλ 

επηζηεκνληθφ, αιιά θαη ηνλ θαιιηηερληθφ θφζκν, θαζψο ζα έπξεπε λα εξκελεπζεί θαη 

λα θαηαλνεζεί, ψζηε λα είλαη δπλαηφλ λα αληηκεησπηζηεί. Έλαο απφ ηνπο θιάδνπο πνπ 

αζρνιήζεθαλ κε ηελ εμέηαζε, ηελ παξνπζίαζε θαη ηελ εξκελεία ηνπ θαηλνκέλνπ 

απηνχ είλαη θαη ην πνιηηηθφ ληνθηκαληέξ. ηηο επφκελεο ελφηεηεο πεξηγξάθνληαη θαη 

αλαιχνληαη δχν πνιηηηθνχ ληνθηκαληέξ, ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα, ηα νπνία 

έρνπλ σο ζέκα ηνπο ηελ άλνδν ηνπ λενθαζηζκνχ ζηελ Διιάδα θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ 

άλνδν ηεο νξγάλσζεο Υξπζή Απγή, θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα, απφ ηε δηθή ηνπ 

νπηηθή ην θαζέλα.  

Σα παξαθάησ δχν πνιηηηθά ληνθηκαληέξ επηιέρζεθαλ, κεηαμχ αξθεηψλ πνπ 

πξαγκαηεχνληαη ην ζέκα ηνπ θαζηζκνχ
34

, θαζψο ηθαλνπνηνχλ ηνπο ζθνπνχο ηεο 

έξεπλαο. πγθεθξηκέλα, ε ζεκαηνινγία ηνπο αληαπνθξίλεηαη ζηελ αλάδεημε ηεο 

αλφδνπ θαη ηεο δξάζεο ηεο Άθξαο Γεμηάο ζηελ Διιάδα θαζψο θαη ζηελ αλάιπζε ησλ 

αηηηψλ ηεο αλφδνπ, κέζα ζην πιαίζην αλαθνξάο πνπ ηέζεθε. Δπηπξφζζεηα, ε πνιηηηθή 

ηνπνζέηεζε ησλ δεκηνπξγψλ κπνξεί λα αλαδεηρζεί κε ζαθήλεηα κέζα απφ ηα 

ληνθηκαληέξ. 
35

 

7.1. «Σα θνξίηζηα ηεο Χξπζήο Απγήο», Χόβαξλη Μπνύζηλεο (Håvard 

Bustnes) 

 

«Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε εηθφλα ηεο Διιάδαο σο κηαο ρψξαο κε ειηφινπζηεο 

παξαιίεο θαη θηιηθνχο αλζξψπνπο έρεη επηζθηαζηεί απφ πνιηηηθέο ηδενινγίεο πνπ 

βξίζθνληαη ηξνκαθηηθά θνληά ζηνλ λαδηζκφ. Με πνιιά απφ ηα εμέρνληα κέιε ηνπ 

αθξνδεμηνχ θφκκαηνο ηεο Υξπζήο Απγήο λα βξίζθνληαη ηψξα ζηε θπιαθή, κηα θφξε, 
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 Βι. ζει. 35 
35

 Ζ αξρηθή καο πξφζεζε ήηαλ ε αλάιπζε ελφο αθφκα πνιηηηθνχ ληνθηκαληέξ, ην «Γεκνθξαηία, ν 

δξφκνο ηνπ ζηαπξνχ» ηνπ Marco Gastine. ε επηθνηλσλία κε ηνλ ίδην γηα παξαρψξεζε ηνπ 

ληνθηκαληέξ γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο, καο εμέθξαζε ηηο αλεζπρίεο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ πξνβνιή ηνπ 

γηα ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο πνπ καο εμήγεζε θαη γηα ιφγνπο δηαθξηηηθφηεηαο θαη ζεβαζκνχ δελ ζα 

αλαθέξνπκε.  
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κηα ζχδπγνο θαη κηα κεηέξα ζπλερίδνπλ λα δηαδίδνπλ ην κήλπκά ηεο θαη φιεο ηνπο 

είλαη αξθεηά ζθιεξαγσγεκέλεο γηα λα απνθχγνπλ ηπρφλ παξεθθιίζεηο θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ», πεξηγξάθεη ν ίδηνο ν ζθελνζέηεο.
36

 

Ο Ννξβεγφο, Υφβαξλη Μπνχζηλεο, απνθάζηζε λα δηεξεπλήζεη απφ απφζηαζε 

αλαπλνήο ην θαηλφκελν ηεο ξαγδαίαο αχμεζεο ηεο ηζρχνο ηεο ειιεληθήο αθξνδεμηάο.  

Πιεζίαζε ηξία εγεηηθά ζηειέρε ηεο Υξπζήο Απγήο, πνπ είλαη γπλαίθεο, ηελ Οπξαλία, 

θφξε ηνπ «κνλαδηθνχ αξρεγνχ» φπσο απνθαζίδεη λα ηνλίζεη ε ίδηα ζηνλ Μπνχζηλεο, 

φηαλ εθείλνο αηπρψο αλαθέξεη ηνλ Υξήζην Παππά σο «δεχηεξν αξρεγφ», ηε Γάθλε, 

κεηέξα ηνπ Παλαγηψηε Ζιηφπνπινπ, πξψελ βνπιεπηή θαη εγεηηθφ ζηέιερνο θαη ηε 

Σδέλε, ζχδπγν ηνπ Γηψξγνπ Γεξκελή, επίζεο πξψελ βνπιεπηή θαη εγεηηθφ ζηέιερνο. 

Μέζα απφ ηε κειέηε ηνπ, πξνζπαζεί λα εηζρσξήζεη ζηνλ θφζκν ησλ λενλαδί, ζε κία 

πεξίνδν πνπ ήδε έρεη μεθηλήζεη ε δηθή ηεο νξγάλσζεο κε ηελ θαηεγνξία ηεο 

εγθιεκαηηθήο δξάζεο. Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπ ζθελνζέηε 

απνηειεί ε πηζαλφηεηα ζχλδεζεο ηεο αλφδνπ ηεο αθξνδεμηάο κε ην γεγνλφο φηη νη 

γπλαίθεο βγήθαλ ζηελ εκπξνζζνθπιαθή (Μαξαγθίδνπ 2017). 

 Ζ ηαηλία απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ηεθκήξην ην νπνίν πεξηγξάθεη ηε δξάζε ηεο 

Υξπζήο Απγήο, κέζα απφ ηα ιεγφκελα θαη ηηο απφςεηο ησλ πξσηαγσληζηξηψλ ηεο 

νξγάλσζεο. Μεγάιν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίνλ 

ζπλδπάδνληαη δηάθνξα ζηεξεφηππα ηεο παξαδνζηαθήο ειιεληθήο νηθνγέλεηαο, φπσο ε 

βάπηηζε, ην νηθνγελεηαθφ ηξαπέδη θαη νη νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο κε ηα φπια, ηε 

ζβάζηηθα, ηελ ηεξαξρία θαη ηε ζηξαηησηηθή πεηζαξρία  (Μαξαγθίδνπ 2017). 

 Ζ εμέηαζε ηνπ ξφινπ ησλ γπλαηθψλ ηεο Υξπζήο Απγήο είλαη ζεκαληηθή, 

θαζψο εθείλεο αλέιαβαλ ηα ελία ηεο νξγάλσζεο κεηά ηελ πξνθπιάθηζε ηεο εγεζίαο 

ηεο κέρξη θαη ηελ απνθπιάθηζή ηεο. Σν ληνθηκαληέξ απνηππψλεη ηελ θαζεκεξηλφηεηα 

ησλ κειψλ ηεο νξγάλσζεο, ηελ απζηεξή ηεξαξρία πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηνπο, ε νπνία 

κάιηζηα, εληζρχεηαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο θαη απφ νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο, είηε εμ 

αίκαηνο είηε εμ αγρηζηείαο  (Μαξαγθίδνπ 2017). 

 Ζ ηεξαξρία ηεο νξγάλσζεο επηβάιιεη ηελ χπαξμε κίαο χςηζηεο αξρήο, απηνχο 

ηνπ αιάζεηνπ αξρεγνχ, κπξνο ζηνλ νπνίνλ φινη νη άιινη ππνθιίλνληαη, θάηη πνπ 

ζπκίδεη, θαηά θάπνηνλ ηξφπν, ηελ νξγάλσζεο ηεο ηηαιηθήο καθίαο, σζηφζν, κε ηελ 
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https://www.iefimerida.gr/news/375119/ta-koritsia-tis-hrysis-aygis-norvigos-kinimatografei-tis-

gynaikes-tis-ha-protagonistria  
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χπαξμε μεθάζαξα πνιηηηθψλ, λαδηζηηθψλ ζηεξενηχπσλ θαη κνληέισλ. Οη γπλαίθεο ηεο 

Υξπζήο Απγήο εκπιέθνληαη κε ηα αξζεληθά κέιε ηεο νξγάλσζεο σο ζπγγελείο εμ 

αίκαηνο είηε σο ζχδπγνη, πνπ βξίζθνληαη ζπλερψο ζην πιεπξφ ηνπο, ππνζηεξίδνληαο 

θαη εληζρχνληάο ηνπο. Δπίζεο, ε δξάζε απηή ησλ γπλαηθψλ ζπλνδεχεηαη θαη απφ ηελ 

πξνψζεζε θαζηεξσκέλσλ ζπληεξεηηθψλ ζεζκψλ, φπσο είλαη ε ζξεζθεία θαη ε 

παηξίδα, ζεζκνί πνπ κάιηζηα, ζπλδπάδνληαη ζηελ δξάζε ηεο νξγάλσζεο κε ηα 

ζχκβνια ηνπ λαδηζκνχ  (Μαξαγθίδνπ 2017). 

 Παξαθάησ, επηρεηξείηαη αλάιπζε ηνπ ληνθηκαληέξ, κε βάζε ηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ηεζεί, ψζηε απηά λα απαληεζνχλ, κέζα απφ ηε κειέηε ηνπ.  

 Σν ληνθηκαληέξ ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο έλα παηρλίδη αληηθάζεσλ. 

Ο ζθελνζέηεο επηιέγεη πνιιέο θνξέο λα πξνβάιιεη αληηζηηθηηθά πιάλα, ηα νπνία 

θαλεξψλνπλ ηηο αληηθάζεηο ησλ ίδησλ ησλ πξσηαγσληζηψλ πνπ αλαδεηθλχνπλ ηελ 

δξάζε θαη ηηο πξαθηηθέο ηηο νπνίεο πηνζεηεί ε Υξπζή Απγή ζηε ιεηηνπξγία ηεο, θαζψο 

θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο πξνζπαζεί λα απεθδπζεί ηε λενλαδηζηηθή ηδενινγία 

θαη ξεηνξηθή θαη λα ηε ζπλδπάζεη κε άιιεο ηδενινγίεο θαη αξρέο, φπσο είλαη ν αμίεο 

ηεο ειιεληθήο παξαδνζηαθήο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ ρξηζηηαληζκνχ.  

Ήδε απφ ηελ αξρή, παξνπζηάδεηαη ε Οπξαλία Μηραινιηάθνπ λα δειψλεη πσο 

«νχηε ηελ αγγίδεη, νχηε ηελ αθνξά, νχηε ηελ ελδηαθέξεη απηφ ην ζέκα» θαη ζηελ 

ζπλέρεηα ε Γάθλε Ζιηνπνχινπ λα ιέεη φηη «ν λαδηζκφο είλαη γηα ηελ Γεξκαλία. Ο 

εζληθηζκφο είλαη γηα ηελ Διιάδα. Νενλαδί ζεκαίλεη εζληθηζκφο ζηελ Γεξκαλία». Σα 

επφκελα πιάλα κε ηνλ αξρεγφ ηεο Υξπζήο Απγήο θαη ηνπο νπαδνχο ηνπ λα ραηξεηνχλ 

κε ην λαδηζηηθφ ηξφπν θαη λα θξαηνχλ ζεκαίεο κε λαδηζηηθά ζχκβνια έξρνληαη λα 

ζρνιηάζνπλ θαη λα θαηαξξίςνπλ ηα ιεγφκελά ηνπο.  

ην ίδην κνηίβν, ε ζπλνκηιία ηεο Γάθλεο, φπνπ πξνζπαζεί λα πείζεη έλαλ 

ηαμηηδή φηη νη θσηνγξαθίεο θαη ηα βίληεν ηνπ Ζιία Καζηδηάξε πνπ ηνλ δείρλνπλ λα 

νπινθνξεί είλαη θηηαρηέο, παξαιιειίδεηαη απφ πιάλα ζην ζπίηη ηεο φπνπ ε ίδηα 

μεζθνλίδεη επιαβηθά ηα φπια ηνπ γηνπ ηεο. ηνλ ίδην δηάινγν νξθίδεηαη γηα ην γην ηεο 

φηη δελ είλαη λαδηζηήο, θάηη ην νπνίν κπνξεί λα αλαηξεζεί απφ πξνεγνχκελα πιάλα 

ζηα νπνία ν ίδηνο ν Ζιηφπνπινο δείρλεη ην ηαηνπάδ ηνπ, ην νπνίν κέρξη ηφηε 

«αγλννχζε» φηη ήηαλ λαδηζηηθφ ζχκβνιν.  
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Παξνκνίσο, παξνπζηάδεηαη ην γλσζηφ πιάλν κε ηνλ Γεξκελή λα απαηηεί θαη 

λα αλαγθάδεη ηνπο δεκνζηνγξάθνπο λα «εγέξζεηη», ελψ ακέζσο κεηά ζε ηειενπηηθή 

ηνπ ζπλέληεπμε λα αλαθέξεη φηη δελ είδε θακία αληίδξαζε απφ ηνπο δεκνζηνγξάθνπο 

γη’ απηφ θαη ην είπε. Αξγφηεξα, νη δειψζεηο ηνπ ίδηνπ, καδί κε ηνλ Ζιηφπνπιν, γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ ενξηαζκφ ηεο Παλαγίαο Παληνβαζίιηζζαο ζηε Ραθήλα ην 

2012, ελψ ηαπηφρξνλα έιεγραλ ηε λνκηκφηεηα αιινδαπψλ κηθξνπσιεηψλ θαη 

«έθαλαλ φηη έπξεπε λα θάλεη ε Υξπζή Απγή», ζπλνδεχνληαη απφ βίληεν κε 

βηαηνπξαγίεο νπαδψλ ηεο Υξπζήο Απγήο θαηά ησλ παξαπάλσ κηθξνπσιεηψλ.  

ε φια ηα παξαπάλσ παξαδείγκαηα πνπ αλαθέξακε, ην κνληάδ ιεηηνπξγεί σο 

πνιηηηθφ ζρφιην θαη ηνπνζέηεζε ηνπ ζθελνζέηε. Παξνπζηάδεη θαιιηηερληθά ηηο 

αληηθάζεηο θαη αλαδεηθλχεη, κε ιηηφ θαη θαηαλνεηφ ηξφπν, ηελ θακνπθιαξηζκέλε 

ηδενινγηθή ρξνηά ησλ κειψλ ηεο νξγάλσζεο, αθήλνληαο ρψξν ζην ζεαηή λα 

ζρεκαηίζεη άπνςε. Βιέπνπκε απφ ηε κηα, ζε κνλνπιάλα, ηα πνξηξέηα ησλ 

πξσηαγσληζηξηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ λα αθεγνχληαη ην πνιηηηθφ θαη 

πξνζσπηθφ ηνπο δηήγεκα, ελψ απφ ηελ άιιε, επί ην πιείζηνλ ρσξίο άιιεο παξεκβνιέο 

(π.ρ. ζπηθάδ), παξαθνινπζνχκε δεκνζηνγξαθηθφ πιηθφ ην νπνίν θαηαξξίπηεη ηηο 

πξνεγνχκελεο αλαθνξέο.  

Οη βαζηθέο καξηπξίεο νη νπνίεο αμηνπνηνχληαη ζην ζπγθεθξηκέλν ληνθηκαληέξ 

πξνέξρνληαη απφ ηελ ίδηα ηελ νξγάλσζε ηεο Υξπζήο Απγήο, θπξίσο απφ ηηο γπλαίθεο 

πνπ πξσηαγσληζηνχλ ζηελ ηαηλία, νη νπνίεο αλέιαβαλ ηα ελία ηεο νξγάλσζεο κεηά ηε 

καδηθή ζχιιεςε πνιιψλ, απφ ηα εγεηηθά ηεο ζηειέρε θαη απφ κέιε ηεο νξγάλσζεο 

θαη ζπγγελείο βαζηθψλ ζηειερψλ ηεο. Έρνληαο πξφζβαζε ζηα ίδηα ηα κέιε ηεο 

νξγάλσζεο, ν ζθελνζέηεο θαηαθέξλεη λα πεξηγξάςεη ηε ιεηηνπξγία ηεο φπσο ηελ 

πξνζεγγίδνπλ νη ίδηνη, θάηη πνπ απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ηεθκήξην γηα ηελ θαηαγξαθή 

ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Δίλαη άμην ζαπκαζκνχ ην πψο ν ζθελνζέηεο θαηάθεξε λα 

θαηαγξάςεη πίζσ απφ ηηο θιεηζηέο πφξηεο, ηηο θαζεκεξηλέο απηέο ζηηγκέο απφ ηηο 

πξσηαγσλίζηξηεο. «Γελ πηζηεχσ λα παίμεη ζε θακία ΔΡΣ;» πξνεηδνπνηεί έλα κέινο 

ηεο Υξπζήο Απγήο ηελ Σδέλε Γεξκελή. «Φπζηθά θαη φρη, είλαη Ννξβεγνί!» 

αληαπαληά εθείλε. 

Καηά θχξην ιφγν, ν ζθελνζέηεο ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερληθή ηεο ζπλέληεπμεο κε 

ηηο βαζηθέο πξσηαγσλίζηξηεο λα πεξηγξάθνπλ θαηαζηάζεηο πνπ δηαθσηίδνπλ ζρεηηθά 

κε ηελ ηδενινγία, ηε δξάζε θαη ηε δνκή ηεο λενλαδηζηηθήο νξγάλσζεο, δηαηεξψληαο 
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κία ζηάζε πξνζεθηηθή θαη θαρχπνπηε απέλαληη ζηνπο θηλεκαηνγξαθηζηέο. 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε απνθπγή ζρνιηαζκνχ ηεο δνινθνλίαο ηνπ Παχινπ Φχζζα, 

πξνεηδνπνηψληαο ηνλ ίδην ην ζθελνζέηε φηη «απηή είλαη ε ηειεπηαία θνξά πνπ κηιάκε 

γηα ην παξειζφλ».  

Δπίζεο, ν ζθελνζέηεο θάλεη ρξήζε ηνπ ζπηθάδ (voiceover) παξαζέηνληαο κε 

αθεγεκαηηθφ ηα ζρφιηά ηνπ. Θεσξνχκε φηη ρξεζηκνπνηήζεθε κε ηξφπν δηαθξηηηθφ, κε 

εμνπζηαζηηθφ θαη κε δηάζεζε, θαηαξράο δηήγεζεο, αιιά θπξίσο ζρνιηαζκνχ θαη 

πξνβιεκαηηζκνχ απηψλ πνπ θηλεκαηνγξαθήζεθαλ θαη πξνβιήζεθαλ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην ζρφιην ηεο έλαξμεο φπνπ αλαξσηηέηαη ηη ζπλέβε ζηελ 

Διιάδα, φπνπ γηα ηνλ ίδην ήηαλ έλαο θαινθαηξηλφο παξάδεηζνο κε θηιηθνχο 

αλζξψπνπο ελψ πιένλ έρεη πξνβιήκαηα. 

Σέινο, έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ηειενπηηθφ πιηθφ απφ ζπλεληεχμεηο, νκηιίεο, 

πνξείεο θαη δηαδειψζεηο ησλ κειψλ ηεο νξγάλσζεο, ην νπνίν φπσο αλαθέξζεθε 

παξαπάλσ, κε ηε βνήζεηα ελφο έμππλα αληηζηηθηηθνχ κνληάδ, θαλεξψλεη ηηο 

αληηθαηηθέο δειψζεηο θαη δίλεη ην έλαπζκα ζην ζεαηή λα ζθηαγξαθήζεη ηε δηθή ηνπ 

ζέζε ζηα πνιηηηθά ηεθηαηλφκελα.  

 Σν ζπγθεθξηκέλν ληνθηκαληέξ δελ εζηηάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ζηνπο 

παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ άλνδν ηεο αθξνδεμηάο, σζηφζν, κέζα απφ ηα 

ηεθκήξηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηεί, κπνξεί θαλείο λα εμάγεη ζπγθεθξηκέλα 

ζπκπεξάζκαηα.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ππνγξακκίδεηαη ε θξίζε εκπηζηνζχλεο πξνο ηα 

παξαδνζηαθά θπβεξλψληα πνιηηηθά θφκκαηα, κέζα απφ δειψζεηο κειψλ ηεο Υξπζήο 

Απγήο πνπ παξνπζηάδεη, ηα νπνία θαίλεηαη λα πηνζεηνχλ κηα επηζεηηθή ξεηνξηθή 

απέλαληί ηνπο αθφκα θαη κέζα ζε ζεζκηθά φξγαλα (Κνηλνβνχιην). Δπηπιένλ, ε 

δαηκνλνπνίεζε ησλ κεηαλαζηψλ σο νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ πξφβιεκα ηεο ρψξαο 

είλαη έλα απφ ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ πνιηηηθνχ αθεγήκαηνο ηεο νξγάλσζεο, ην νπνίν 

δηαθαίλεηαη θαη ζην ζπγθεθξηκέλν ληνθηκαληέξ, ελψ απνζπάζκαηα απφ ηειενπηηθφ 

πιηθφ θαλεξψλνπλ μεθάζαξα ηελ πηνζέηεζε θαη «λνκηκνπνίεζε» ηεο άζθεζεο βίαο 

θαη απηνδηθίαο  θπξίσο απέλαληη ζε κεηαλάζηεο.
37
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Αθφκα, κέζα απφ ηηο θαηαζέζεηο ησλ πξσηαγσληζηξηψλ, δηαθαίλεηαη ην 

θαηλφκελν ηνπ ζπληεξεηηζκνχ, ν νπνίνο ζεσξνχκε φηη πιήηηεη ηελ ειιεληθή θνηλσλία 

θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ν νπνίνο έρεη νδεγήζεη πνιινχο πνιίηεο ζηε δηαηήξεζε 

κίαο ζεηηθήο ζηάζεο απέλαληη ζε κία εζληθηζηηθή νξγάλσζε ε νπνία πξνβάιιεη 

ζπγθεθξηκέλα ηδαληθά, φπσο απηφ ηνπ έζλνπο, ηεο ζξεζθείαο θαη ηεο νηθνγέλεηαο.  

πσο αλαθέξακε παξαπάλσ, «ηα θνξίηζηα ηεο Υξπζήο Απγήο» ζα κπνξνχζε 

λα ραξαθηεξηζηεί έλα παηρλίδη αληηθάζεσλ αιιά θαη κηα ζπλερφκελε θαη αγσληψδεο 

αλαδήηεζε ηνπ ζθελνζέηε γηα κηα ζπλαηζζεκαηηθή αιήζεηα. 

Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη ηειεπηαίεο ζθελέο ζηηο νπνίεο, ζε κηα ηδηφηππε 

ζπλέληεπμε, ν ζθελνζέηεο λα πξνζπαζεί γηα αθφκα κηα θνξά λα «ζπάζεη ην 

πξνζσπείν» πνπ έλησζε φηη θνξνχζε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ληνθηκαληέξ ε 

Οπξαλία. Γείρλνληαο θσηνγξαθίεο ηνπ Νίθνπ Μηραινιηάθνπ λα ραηξεηά λαδηζηηθά, 

θνξψληαο ην λαδηζηηθφ ζχκβνιν ζην ρέξη, ηεο δειψλεη φηη είλαη δχζθνιν λα 

θαηαλνήζεη φηη φλησο πηζηεχεη ηηο δειψζεηο ηνπ παηέξαο ηεο πεξί άξλεζεο ηνπ 

λαδηζκνχ, ελψ ε ίδηα αξλείηαη λα απαληήζεη αλ ππνζηεξίδεη ηελ λαδηζηηθή ηδενινγία.  

Ο ζθελνζέηεο ηεο ηαηλίαο θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ αθήλνπλ ηηο 

πξσηαγσλίζηξηεο λα κηιήζνπλ γηα ηελ νξγάλσζε ηεο Υξπζήο Απγήο. Παξφια απηά, 

φπσο θαίλεηαη θαη κέζα απφ ηε ζπλέληεπμή ηνπ, αιιά θαη ζηε γεληθφηεξε 

παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο κέζα απφ ηελ ηαηλία, δηαθαίλεηαη ε αληηθαζηζηηθή θαη 

νπκαληζηηθή  ηνπνζέηεζε ηνπ, φπσο θαη ν πξνβιεκαηηζκφο ηνπ γηα έλα πνιηηηθφ 

θαηλφκελν, ηνπ νπνίνπ ε φμπλζε θαληάδεη ηξνκαθηηθή γηα ηελ ειιεληθή θνηλσλία. 

Γειψλεη μεθάζαξα νπκαληζηήο ζην ληνθηκαληέξ ηνπ, πξνζπαζψληαο λα βξεη θάηη 

ζεηηθφ ζηνπο άιινπο.  

Κιείλνληαο ηελ αλάιπζε ηεο ηαηλίαο, αλαθέξνπκε έλα αθφκα ραξαθηεξηζηηθφ 

πιάλν ζην νπνίν βξίζθνπκε ηηο ηξεηο πξσηαγσλίζηξηεο ζε κηα γξαθηθή ειιεληθή 

ηαβέξλα, κε θφλην ηελ παξαιία θαη ηε ζάιαζζα, κε ην νπνίν ζεσξνχκε φηη ν 

ζθελνζέηεο, παξαζέηνληαο αθφκα έλα εηθαζηηθφ ζρφιην, πξνζπαζεί λα «αιινηψζεη», 

ζαξθαζηηθά, αθφκα θαη ηελ πην δηάζεκε ζηεξενηππηθή εηθφλα πνπ κπνξεί λα έρεη 

έλαο βφξεην-επξσπαίνο γηα ηελ Διιάδα, φπσο ν ίδηνο. Γηαηί ηνπ είλαη αδχλαην λα 

θαηαιάβεη θαη απνξεί πψο κηα ρψξα, πνπ εγθαζίδξπζε ηε Γεκνθξαηία, κπνξεί λα 

νδεγείηαη ζε κηα ηέηνηα «αιινησκέλε» θαηεχζπλζε.  
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7.2. «Χξπζή Απγή. Πξνζωπηθή ππόζεζε», 2016, Αλδειίθ Κνπξνύλε  

 

Ζ δεχηεξε ηαηλία ληνθηκαληέξ πνπ εμεηάδνπκε είλαη απηή κε ηίηιν «Υξπζή 

Απγή. Πξνζσπηθή ππφζεζε», πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ Αλδειίθ Κνπξνχλε θαη ηνλ 

Σφκαο Ηαθφκπη. Ζ Α. Κνπξνχλε αζρνιήζεθε απφ κηθξή ειηθία κε ηελ πνιηηηθή θαη 

ελδηαθέξζεθε ζε κεγάιν βαζκφ λα δηεξεπλήζεη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε ζχγρξνλε 

αθξνδεμηά θαη ηνλ λαδηζκφ, ελψ εηδηθά κε ηελ νξγάλσζε ηεο Υξπζήο Απγήο, 

αζρνιείηαη εδψ θαη πνιιά ρξφληα. Ο Σφκαο Ηαθφκπη αζρνιείηαη επίζεο πνιιά ρξφληα 

κε ην ίδην ζέκα, ελψ έρεη δερζεί δηάθνξεο επηζέζεηο γηα ηε δεκνζηνγξαθηθή ηνπ δξάζε 

ζρεηηθά κε ηελ Υξπζή Απγή.  

Ζ δεκηνπξγία ηεο ηαηλίαο μεθίλεζε απφ ην 2009 θαη νινθιεξψζεθε ην 2016. 

Σελ επνρή εθείλε, δελ ππήξρε αθφκε κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηε δξάζε ηεο Υξπζήο 

Απγήο νχηε γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ εγθπκνλνχζε ν λενθαζηζκφο, θάηη πνπ κάιηζηα, 

πξνβιεκάηηδε έληνλα ηνπο δχν δεκηνπξγνχο ηεο ηαηλίαο. Χζηφζν, ε Κνπξνχλε 

ζπγθέληξσζε πνιχηηκν πιηθφ φια απηά ηα ρξφληα, ην νπνίν κάιηζηα ζήκεξα είλαη 

δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη σο ηεθκήξην γηα ηε δίθε ηεο Υξπζήο Απγήο.
38

 

Παξάιιεια αλέδεημε ζπγθινληζηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηνλ θαλαηηζκφ ησλ 

κειψλ ηεο λενλαδηζηηθήο απηήο νξγάλσζεο. Σα ίδηα ηα κέιε ηεο νξγάλσζεο 

εθθξάδνπλ ηηο θηινλαδηζηηθέο θαη ξαηζηζηηθέο ηνπο απφςεηο κπξνζηά ζηνλ θαθφ, 

παξφιν πνπ, γεληθφηεξα, πξνζπαζνχλ λα παξνπζηάζνπλ ηελ νξγάλσζή ηνπο ζαλ έλα 

θαλνληθφ, θνηλνβνπιεπηηθφ θφκκα, σζηφζν, πνιιά είλαη ηα ζηηγκηαία εθείλα ιάζε 

πνπ ηνπο πξνδίδνπλ. (Φαξάο n.d.) 

Θα πξέπεη, ηέινο λα  ηνληζηεί φηη ε Α. Κνπξνχλε θαη ν Σ. Ηαθφκπη έρνπλ ήδε 

μεθηλήζεη εξγαζίεο γηα ην δεχηεξν κέξνο ηεο ηαηλίαο, ην νπνίν ζα εζηηάδεη ηε δίθε ηεο 

νξγάλσζεο θαη ζα δηεξεπλά ηνλ ηξφπν δηαηήξεζεο ηεο δεκνθξαηίαο κέζα απφ ηνλ 

αληηθαζηζηηθφ αγψλα. Ο ηίηινο ηνπ δεχηεξνπ απηνχ κέξνπο ζα είλαη «Υξπζή Απγή- 

Τπφζεζε φισλ καο», παξαπέκπνληαο θαη ζην πξνεγνχκελν κέξνο. 
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Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη είρε απαζαλαηίζεη ηνλ Ρνππαθηά ζε ζθελέο απφ θηλεηνπνηήζεηο 

ηεο Υξπζήο Απγήο, φπνπ απνδεηθλχεηαη φηη ν άλζξσπνο πνπ νκνιφγεζε ηε δνινθνλία ηνπ Π. Φχζζα 

είρε εηδηθφ ξφιν ζηελ ηεξαξρία ηεο νξγάλσζεο. Δλψ ην ζχλνιν ηεο εγεζίαο ηεο Υξπζήο Απγήο δήισλε 

φηη δελ ηνλ γλσξίδεη, ν Ρνππαθηάο εκθαλίδεηαη ζηε κία ζθελή λα ζπλελλνείηαη κε ηνλ Παλαγηψηαξν γηα 

«δξάζε» ζην θέληξν ηεο Αζήλαο θαη ζηελ άιιε λα αλαδεηά εθ κέξνπο ηνπ Λαγνχ ην θηλεηφ ηνπ, κέζα 

ζην παξαηαγκέλν ηάγκα εθφδνπ ζηνλ Μειηγαιά. (Φαξάο n.d.) 
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Παξαθάησ, επηρεηξείηαη αλάιπζε ηνπ ληνθηκαληέξ, κε βάζε ηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ηεζεί, ψζηε απηά λα απαληεζνχλ, κέζα απφ ηε κειέηε ηνπ. 

Ζ πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αλφδνπ ηεο αθξνδεμηάο ζηελ 

Διιάδα απφ ηνπο δχν θηλεκαηνγξαθηζηέο είλαη ηδηαίηεξα αμηφινγε. «Ζ καξηπξία είλαη 

ην βαζηθφ, ε θαηαγγειία έξρεηαη θαηφπηλ.», αλαθέξεη θαη ε Κνπξνχλε. Σν 

ζπγθεθξηκέλν ληνθηκαληέξ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο έλα ζεκαληηθφ, «κε ηελ 

άδεηα» ησλ ίδησλ ησλ εγεηηθψλ ζηειερψλ ηεο Υξπζήο Απγήο, ηεθκήξην ηεο 

εγθιεκαηηθήο ηνπο δξάζεο θαη ηεο ιατθίζηηθεο εθκεηάιιεπζεο κηαο θνηλσλίαο, 

νηθνλνκηθά απνδπλακσκέλεο, πνπ βξήθε ζηα θεξχγκαηα κίζνπο θαη ηηο εζληθηζηηθέο 

θνξψλεο ηελ ειπίδα ζηα πξνβιήκαηά ηνπ. Ζ Κνπξνχλε παξαθνινπζεί θαη 

θαηαγξάθεη ηελ νξγάλσζε ηεο Υξπζήο Απγήο απφ ηελ πεξίνδν πνπ ηα εθινγηθά ηεο 

πνζνζηά ήηαλ ηδηαίηεξα ρακειά θαη ηα πξψηα ηεο γξαθεία πνπ βξίζθνληαλ θνληά ζην 

ζπίηη ηεο ζηελ νδφ Κεθαιιελίαο.
39

 Αληηιακβάλεηαη εγθαίξσο ηνλ λενλαδηζηηθφ 

θίλδπλν, ηε ζηηγκή πνπ ε ειιεληθή θνηλσλία βξίζθεηαη ζε κία θαηάζηαζε παξάιπζεο, 

εμαηηίαο θπξίσο ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο θαη ηεο εθαξκνγήο ζθιεξήο νηθνλνκηθήο 

πνιηηηθήο. 

Μέζα απφ έλα θπξίαξρν ζπηθάδ θαη παξάιιεια αθεγεκαηηθά πιάλα 

παξνπζηάδεη ηνπο βαζηθνχο ιφγνπο ηεο αλφδνπ ηεο Υξπζήο Απγήο.
40

 Παξαζέηεη 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ αλεξγία, γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηελ 

πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ησλ πνιηηψλ, αλαθέξεη ηελ θαηάπησζε ησλ ζεζκψλ, ηελ 

θξίζε εκπηζηνζχλεο ησλ πνιηηψλ πξνο ηα θπβεξλψληα θφκκαηα. Δλψ παξάιιεια 

παξνπζηάδεη πιάλα απφ θιεηζηά θαηαζηήκαηα, εηθφλεο απφ νηθνλνκηθά 

εμαζιησκέλνπο αλζξψπνπο ζε επαηηεία, αιιά θαη αλζξψπνπο ζε δηαδειψζεηο, 

πνξείεο, ζπγθξνχζεηο κε ηελ αζηπλνκία θαη επεηζφδηα.
41

 

Ο λενθαζηζκφο παξνπζηάδεηαη φπσο είλαη, ρσξίο θακία σξαηνπνίεζε, σο κία 

απεηιή γηα θάζε θνηλσλία, ε νπνία βξίζθεη πάληνηε ππνζηήξημε κέζα ζε θάπνην 

ζχγρξνλν θαπηηαιηζηηθφ θαζεζηψο. Ζ ληνθηκαληεξίζηξηα παξαζέηεη εηδεζενγξαθηθά 

                                                           
39

«ηαλ ην 2009 μεθίλεζα ην ληνθηκαληέξ, πνηέ δελ είρα θαληαζηεί φηη ε Υξπζή Απγή ζα κπνξνχζε λα 

πεξάζεη ην 0,2% πνπ ήηαλ ηφζα ρξφληα, λα γίλεη θφκκα ζηε Βνπιή θαη κάιηζηα ηξίηε δχλακε. Σφηε κε 

ελδηέθεξε λα θαηαιάβσ γηαηί ην θξάηνο ηνπο αληηκεηψπηδε κε αλνρή ελψ δηέπξαηηαλ εγθιεκαηηθέο 

ελέξγεηεο» αλαθέξεη ε Α. Κνπξνχλε ζε ζπλέληεπμή ηεο ζηε DeutscheWelle. (Αλαζηαζνπνχινπ 2020) 
40

Αλάιπζε ησλ παξαγφλησλ πνπ αλέδεημαλ ηελ Άθξα Γεμηά θαη ηε Υξπζή Απγή παξαηέζεθαλ ζην 

θεθάιαην 3.2 
41

Παξαζέηνπκε απηνχζηα ηε δήισζε ηεο Κνπξνχλε ζην ληνθηκαληέξ: «Καιχπησ απηέο ηηο 

δηαδειψζεηο ζαλ κηα ζχξξαμε, έλα αθήξπρην εκθχιην πφιεκν.»  
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πιάλα θαη θσηνγξαθίεο απφ ξαηζηζηηθέο επηζέζεηο ελάληηα ζε αιινδαπνχο θαη 

δειψζεηο ηνπ αξρεγνχ ηεο Υξπζήο Απγήο ελάληηα ζηνπο κεηαλάζηεο. πσο έρεη 

αλαθεξζεί, ε Υξπζή Απγή βαζίδεη ην πνιηηηθφ ηεο αθήγεκα ζε γεληθεπκέλεο, 

ξαηζηζηηθέο θαη εζληθηζηηθέο δειψζεηο ελάληηα ζε θάζε αιινδαπφ θαη κεηαλάζηε θαη 

ππέξ ησλ Διιήλσλ. Υαξαθηεξηζηηθά παξνπζηάδνληαη δξάζεηο ηεο νξγάλσζεο 

«θνηλσληθνχ» ραξαθηήξα, φπσο αηκνδνζία κφλν γηα Έιιελεο ή ζπζζίηηα κε ηελ 

επίδεημε ηεο ηαπηφηεηαο, ζηηο νπνίεο νη θνηλσληθέο θαη θπιεηηθέο δηαθξίζεηο είλαη 

ζαθείο. Ζ έμαξζε ηνπ εζληθηζκνχ ππνγξακκίδεηαη απφ κηα δήισζε ηεο Κνπξνχλε, ε 

νπνία αλαθέξεη: «ην ειιεληθφ ζχκβνιν (ελλνείηαη ε ζεκαία) έγηλε ζχκβνιν πνπ 

ελψλεη ηνπο νπαδνχο ηεο Υξπζήο Απγήο.», ε νπνία δήισζε ζπλνδεχεηαη απφ πνιιέο 

εηθφλεο, δηάρπηεο ζε φιε ηελ ηαηλία, κε νπαδνχο ηεο νξγάλσζεο λα θξαηνχλ ηε 

ζεκαία ζε πνηθίιεο εθδειψζεηο.  

ην ίδην πιαίζην, αζρνιίαζηε δελ κέλεη θαη ε πξνζέγγηζε ησλ Μέζσλ 

Μαδηθήο Δλεκέξσζεο γηα ηνλ ηξφπν δξάζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Υξπζήο Απγήο. 

Αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά ε αλνρή ηνπο ζε επηζέζεηο θαη πνγθξφκ, ελψ αξθνχληαη 

ζε ξεπνξηάδ πξνβάιινληαο ηελ πξνζσπηθή δσή ηνπ Ζιία Καζηδηάξε. εκείν 

αλαθνξάο ηεο αιιαγήο ζηάζεο ησλ Μ.Μ.Δ. αιιά θαη ησλ θπβεξλψλησλ πνιηηηθψλ 

θνκκάησλ απέλαληη ζηε Υξπζή Απγή είλαη ε δνινθνλία ηνπ Παχινπ Φχζζα.  

πσο αλαθέξζεθε, ε ζπγθεθξηκέλε ηαηλία απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ηεθκήξην 

γεκάην «απνθαιχςεηο». εκαληηθή είλαη ε ζπκβνιή ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξαζέηεη ην 

ληνθηκαληέξ γηα ηελ εγθιεκαηηθή δξάζε ηεο νξγάλσζεο θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηε 

δνινθνλία ηνπ Παχινπ Φχζζα απφ ηνλ Γηψξγν Ρνππαθηά, κέινο φπσο απνδεηθλχεηαη 

ηεο Υξπζήο Απγήο. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε ηνπ πξψελ βνπιεπηή Ζιία 

Παλαγηψηαξνπ πνπ παξνπζηάδεηαη λα δειψλεη φηη «κάζαλε γηα ηνλ Ρνππαθηά κεηά ηε 

δνινθνλία θαλείο δελ ηνλ γλψξηδε» θαη ακέζσο κεηά αθνινπζεί ε ζθελή κε ηνλ 

δνινθφλν ηνπ Παχινπ Φχζζα, λα ζπλελλνείηαη κε ηνλ Παλαγηψηαξν γηα «δξάζε» 

ζην θέληξν ηεο Αζήλαο ελψ ζε επφκελε λα αλαδεηά εθ κέξνπο ηνπ Γηάλλε Λαγνχ, 

επίζεο πξψελ βνπιεπηή ηεο νξγάλσζεο, ην θηλεηφ ηνπ, κέζα ζε παξαηαγκέλνπο 

νπαδνχο ηεο ζηνλ Μειηγαιά.  

Οη καξηπξίεο νη νπνίεο αμηνπνηήζεθαλ ζην ληνθηκαληέξ πξνέξρνληαη ηφζν απφ 

ηνπο ίδηνπο ηνπο δεκηνπξγνχο ηνπ νη νπνίνη έδεζαλ απφ θνληά ηε βία θαη γεληθφηεξα, 

ηηο πξαθηηθέο ιεηηνπξγίαο ηεο νξγάλσζεο, αιιά θαη απφ ηα ίδηα ηα κέιε ηεο, ηα νπνία 
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νη δεκηνπξγνί ηεο ηαηλίαο είραλ ηελ επθαηξία λα παξαθνινπζήζνπλ απφ θνληά. 

Δπηδηψθνληαο ε Κνπξνχλε λα κπεη ζην κπαιφ ησλ νξγαλσκέλσλ κειψλ θαη ησλ 

απιψλ ςεθνθφξσλ ηεο Υξπζήο Απγήο, ψζηε λα θαηαλνήζεη ηη ηνπο σζεί λα 

ππνζηεξίμνπλ κηα θηινλαδηζηηθή νξγάλσζε κε ξαηζηζηηθέο θαη βίαηεο δηαζέζεηο, 

αθνινχζεζε κε ηελ θάκεξα ηεο δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο ςεθνθφξσλ θαη 

ππνζηεξηθηψλ ηεο. πσο αλαθέξεη θαη ε ίδηα ήηαλ ε κφλε πνπ κπήθε κέζα ζηα ζπίηηα 

ηνπο, γηα απηφ θαη ηα γπξίζκαηα θξάηεζαλ ηφζα ρξφληα (2009-2016).  

Αξρηθά, καο παξνπζηάδεη έλα ειηθησκέλν δεπγάξη ζπληαμηνχρσλ, ηνλ Γηάλλε 

θαη ηελ ηέιια, πξψελ αξηζηεξψλ θαηά δήισζή ηνπο, ην νπνίν ιφγσ νηθνλνκηθψλ 

δπζρεξεηψλ δεη απφ ηα ζπζζίηηα θαη ηηο ππαίζξηεο ιατθέο ηεο Υξπζήο Απγήο «επεηδή 

ην κφλν ραξηί πνπ δεηάλε είλαη ε ειιεληθή ηαπηφηεηα». Μέζα απφ ηελ αθήγεζε ησλ 

ειηθησκέλσλ, απνηππψλεηαη ε νηθνλνκηθή θξίζε θαη αλέρεηα ησλ κηθξνκεζαίσλ 

θνηλσληθά ζηξσκάησλ σο κηα αηηία πνπ ηνπο σζεί πξνο ηελ «εχθνιε» ιχζε ησλ 

ζπζζηηίσλ ηεο Υξπζήο Απγήο, ζηα νπνία ρξεηάδεηαη λα «απνδείμεη θαλείο κφλν ηελ 

ειιεληθφηεηά ηνπ, παξακεξίδνληαο ηνλ Άιινλ». Θεσξνχκε σο ζπλαθή πνιηηηθά 

ζρφιηα ηεο ζθελνζέηηδαο ηα πνξηξέηα ηνπ ειηθησκέλνπ δεπγαξηνχ (θαη ηεο ρήξαο 

κεηέπεηηα) παξέα κε ηελ ειιεληθή ζεκαία.  

πλερίδνληαο, ε Κνπξνχλε καο παξνπζηάδεη νξγαλσκέλα κέιε ππνςήθηνπο κε 

ηε Υξπζή Απγή ζηηο απηνδηνηθεηηθέο θαη βνπιεπηηθέο εθινγέο. Έλα απφ απηά, ν 

Υάξεο Μέμαο είλαη ζπληαμηνχρνο ζηξαηησηηθφο, πηιφηνο ειηθνπηέξνπ ηεο Διιεληθήο 

Αεξνπνξίαο. πζηήλεηαη σο εζληθηζηηθήο, δπζαξεζηεκέλνο δεμηφο θαη πξψελ 

ππνζηεξηθηήο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, κε θνπκπάξν ηνλ Μηιηηάδε Βαξβηηζηψηε 

(Τπνπξγφ Δζληθήο Άκπλαο φηαλ έδηλε ηε ζπλέληεπμε), πνπ επέιεμε λα βξίζθεηαη «φρη 

ζε κηα επηηειηθή ζέζε θάπνηνπ ππνπξγείνπ αιιά ζηελ αληίπεξα φρζε» θαη ζηέιερνο 

ηεο Υξπζήο Απγήο. Απηφ-παξνπζηάδεηαη σο κειεηεηήο ηεο ηζηνξίαο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηεο πεξηφδνπ ηνπ Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Υαξαθηεξηζηηθά 

παξνπζηάδεη ζηελ θάκεξα, βηβιία ηνπ Γθέκπειο, επηθεθαιή ηεο ρηηιεξηθήο 

πξνπαγάλδαο, αιιά θαη έλα απφ ηα πην παιηά (1938) απζεληηθά αληίηππα ηνπ «Ο 

Αγψλ Μνπ» ηνπ Υίηιεξ. Δδψ ην ζπηθάδ ηεο Κνπξνχλε ιεηηνπξγεί ζαλ ππελζχκηζε, 

ίζσο θαη κε κηα δφζε απνξίαο θαη εηξσλείαο, φηη ν Μέμαο δελ ζεσξεί ηνλ εαπηφ ηνπ 

λαδηζηή ή ξαηζηζηή. Οη δειψζεηο ηνπ ίδηνπ πσο αλαγλσξίδεη «φηη ε Γεξκαλία εθείλεο 

ηεο επνρήο (Β Παγθφζκηνο Πφιεκνο) είρε ηα ίδηα πξνβιήκαηα κε ηε ζεκεξηλή 

Διιάδα» θαη φηη «νη Έιιελεο είλαη ιεπθή θπιή θαη δελ ζέιεη ηνπο κεηαλάζηεο γηαηί 
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ζα αιινηψζνπλ ηε ρψξα ηνπ», ηνπνζεηνχληαη απφ ηελ Κνπξνχλε ζηε ξνή ηεο 

ζπλέληεπμήο ηνπ, σο πνιηηηθφ ζρφιην, θαη αθήλνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ζεαηή.  

Δκβφιηκα, ε ζπλέληεπμε ηνπ Γηνλνχο Μαρακάληη, πξψελ πξνέδξνπ ηεο 

Αθγαληθήο θνηλφηεηαο ζηελ Διιάδα θαη ηαηξνχ, αιιά θαη ε ζπγθινληζηηθή καξηπξία 

ηνπ Νηηλ Μνρακάλη, λα πεξηγξάθνπλ ηηο επηζέζεηο πνπ δέρηεθαλ απφ νκάδεο 

ρξπζαπγηηψλ,  αλαηξνχλ ην πνιηηηθφ αθήγεκα ηεο Υξπζήο Απγήο πεξί δηαρσξηζκνχ 

λφκηκσλ θαη παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ, επηβεβαηψλνπλ ηελ χπαξμε ηαγκάησλ εθφδνπ 

αιιά θαη ηελ αλνρή ηεο αζηπλνκίαο απέλαληη ζε απηέο ηηο επηζέζεηο.  

Μεγάιν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα πιάλα πνπ παξαζέηεη ε Κνπξνχλε κέζα 

απφ ηηο ηνπηθέο νξγαλψζεηο ηεο Υξπζήο Απγήο. Δδψ ζπλαληάκε γξαθεία, ε 

δηαθφζκεζε ησλ νπνίσλ πνηθίιεη κεηαμχ θνθθηλφκαπξσλ λαδηζηηθψλ ζπκβφισλ, 

αξραηνειιεληθψλ ξεηψλ θαη καηάλδξσλ θαη πνξηξέηα εξψσλ ηεο λενειιεληθήο 

επαλάζηαζεο, θξεκαζκέλα ζηνπο ηνίρνπο. πσο αλαθέξεη θαη ε ίδηα, κέζα ζε απηά 

βξίζθεη απφ ηε κηα «ειηθησκέλνπο αλζξψπνπο, κεζαίαο ηάμεο, ρηππεκέλνπο απφ ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε λα αλαδεηνχλ βνήζεηα», θαη απφ ηελ άιιε, ηα ζηειέρε ηεο λα 

«θαηαλννχλ θαη λα γίλνληαη απνδέθηεο φισλ απηψλ ησλ πξνζδνθηψλ».  

Έλα απφ ηα πιένλ ζεκαληηθά ηεθκήξηα ηνπ ληνθηκαληέξ είλαη ε θαζνδήγεζε 

ηνπ Μέμα πξνο άιια κέιε ηεο νξγάλσζεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηελ Κσλζηαληίλα, 

ζπλππνςήθηα ηνπ γηα ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ, ελψ είρε μεράζεη 

φηη θνξά αλνηρηφ κηθξφθσλν. Αθνχγνληαη νδεγίεο πσο πξέπεη λα απνθχγνπλ 

εξσηήζεηο «παγίδεο» θαη πσο πξέπεη λα απαληνχλ ζρεηηθά κε ηελ ηδενινγηθή 

ηαπηφηεηα ηεο νξγάλσζεο. «Γελ είκαζηε ξαηζηζηέο», «είκαζηε εζληθηζηέο», «είκαζηε 

κεηξηνπαζείο», «ην Οινθαχησκα αθνξά ηνπο Γεξκαλνχο φρη ηνπο Έιιελεο». ηελ 

επφκελε ζθελή εκθαλίδεηαη εθείλε λα απαγγέιιεη θαηά ιέμε ηηο νδεγίεο. Θεσξείηαη 

πξαγκαηηθφ θαηφξζσκα ηεο Κνπξνχλε πνπ θαηάθεξε λα θαηαγξάςεη θαη λα καο 

παξνπζηάζεη ηνλ ηξφπν πνπ ζθέθηνληαη, θαζνδεγνχληαη θαη επηρεηξεκαηνινγνχλ ηα 

κέιε ηεο ζην εζσηεξηθφ ηεο.  

πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ πιηθνχ ηεο 

Κνπξνχλε είλαη απφ ζπλεληεχμεηο είηε ππνςεθίσλ είηε απιψλ κειψλ ηεο Υξπζήο 

Απγήο κέζα ζηελ νηθεία ηνπο. Μηα απφ ηηο ζεκαληηθέο καξηπξίεο πνπ αλαδεηθλχνληαη 

απφ ην πιηθφ απηφ είλαη θαη ε ζέζε ηεο γπλαίθαο κέζα ζην θνηλσληθφ ζχλνιν γηα ηελ 

Υξπζή Απγή. Σέζζεξηο γπλαίθεο, δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ αιιά φιεο 
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ππνζηεξηθηέο ηεο Υξπζήο Απγήο, ζε ζπλέληεπμε ηνπο ζηελ Κνπξνχλε, 

ππνγξακκίδνπλ φηη «ε γπλαίθα πξέπεη λα θάζεηαη ζπίηη, ρσξίο λα δνπιεχεη, λα 

κεγαιψλεη ηα παηδηά», κάιηζηα ε κηα ππεξήθαλα εμνκνινγείηαη φηη δελ έρεη δνπιέςεη 

πνηέ ζηε δσή ηεο θαη ειπίδεη λα κελ αμησζεί λα δνπιέςεη πφηε.   

Νσξίηεξα, αλαθέξακε ηνλ πνιχπιεπξν ηξφπν ηεθκεξίσζεο ησλ ζέζεσλ θαη 

ησλ πξνβιεκαηηζκψλ ηεο ηαηλίαο, ν νπνίνο πξνζδίδεη θαη ηελ απαηηνχκελε αμηνπηζηία 

πνπ ρξεηάδεηαη έλα ληνθηκαληέξ. Δθηφο απφ ην πιηθφ απφ πνξείεο, δηαδειψζεηο θαη 

ζπλεληεχμεηο κειψλ θαη ππνζηεξηθηψλ ηεο Υξπζήο Απγήο, πνπ αλαιχζεθε 

παξαπάλσ, απφ ην νπνίν αλαδεηθλχνληαη νη αηηίεο ηεο αλφδνπ ηεο αθξνδεμηάο ζηελ 

Διιάδα, ην ηδενιφγεκα ηεο Υξπζήο Απγήο θαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο θαη δξάζεο ηεο, 

ε Κνπξνχλε παξαζέηεη θαη πιηθφ απφ ζπλεληεχμεηο αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη έμσ απφ 

ηελ νξγάλσζε ηεο Υξπζήο Απγήο.  

Οη ζπλεληεχμεηο δχν δεκνζηνγξάθσλ, νη νπνίνη ζεσξνχληαη ηδηαίηεξα έγθξηηνη 

εμαηηίαο ησλ δεκνζηνγξαθηθψλ ηνπο εξεπλψλ, ν Άξεο Υαηδεζηεθάλνπ θαη ν 

Γεκήηξεο Φαξξάο, έξρνληαη λα επηβεβαηψζνπλ ηε ζχλδεζε ηεο αζηπλνκίαο κε ηε 

Υξπζή Απγή αιιά θαη  ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, πνπ πεξηήιζε ε Διιάδα κε ηελ 

εθαξκνγή ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ησλ κλεκνληαθψλ δεζκεχζεσλ, σο ηε βαζηθή 

αηηία αλφδνπ ηεο Υξπζήο Απγήο.  

ιε ε ηαηλία ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα ηδηαίηεξν ζπηθάδ πνπ ηζνξξνπεί επηδέμηα 

αλάκεζα ζηελ εηξσλεία, ην πνιηηηθφ ζρφιην, ηελ αθήγεζε θαη ηελ επεμήγεζε, ελψ 

ζεσξνχκε φηη έδεημε ηνλ απαηηνχκελν ζεβαζκφ, δίλνληαο ρψξν ζηνπο αλζξψπνπο πνπ 

εκθαλίδνληαη λα αθνπζηνχλ ηα (φπνηα) πηζηεχσ ηνπο. Δπίζεο, δηαθξηηηθή θαη 

ζπλαθφινπζε ηεο αθήγεζεο είλαη ε κνπζηθή θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ηαηλίαο, κε 

απνθνξχθσκα ηνλ επίινγν φπνπ παξαθνινπζνχκε πιάλα κε ηνλ Καζηδηάξε λα 

θσηνγξαθίδεηαη κε θαλαηηθνχο ηνπ ζαπκαζηέο ππφ ηνπο ήρνπο ηνπ «ηγά κελ θιάςσ, 

ζηγά κε θνβεζψ» ηνπ Killah P. - Παχινπ Φχζζα.   

Απφ ηα πξψηα δεπηεξφιεπηα ηνπ ληνθηκαληέξ ηεο μεθαζαξίδεηαη γηαηί ην 

νλφκαζε «Υξπζή Απγή. Πξνζσπηθή ππφζεζε». «Ο ζχληξνθνο κνπ είλαη Δβξαίνο, ν 

έλαο γηνο κνπ γθέη, ν άιινο αλαξρηθφο θη εγψ αξηζηεξή θεκηλίζηξηα, θφξε 

κεηαλαζηψλ. Αλ ε Υξπζή Απγή έξζεη ζηα πξάγκαηα ην κνλφ καο πξφβιεκα ζα είλαη 

ζε πνην βαγφλη ζα καο βάινπλ.» Θεσξνχκε φηη ε δεκνζηνγξαθηθή έξεπλα ηεο 

Κνπξνχλε είλαη βαζηά, δηεηζδπηηθή, καθξηά απφ απινπζηεχζεηο. Ζ πνιηηηθή 
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ηνπνζέηεζε ησλ δεκηνπξγψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηαηλίαο ηεθκεξίσζεο είλαη 

μεθάζαξε, θαζψο εκθαλίδνληαη ζαθψο πνιέκηνη ηνπ λενθαζηζκνχ, ηεο ηδενινγίαο ηεο 

Υξπζήο Απγήο, αιιά θαη ησλ βίαησλ πξαθηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα λα ηελ 

επηβάιεη. Με ηελ θαηαγγειία λα κπιέθεηαη κε ηε καξηπξία θαη κε ηελ «αξηζηεξή» 

καηηά ηεο Κνπξνχλε λα ζηξέθεηαη ελαληίνλ φισλ ησλ «κλεκνληαθψλ» θπβεξλήζεσλ 

αιιά θαη κε ηελ θξηηηθή καηηά ελάληηα ζηελ αδξάλεηα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο 

απέλαληη ζην πξφβιεκα, νη θηλεκαηνγξαθηζηέο απνζθνπνχλ θαη ζηε δεκηνπξγία 

πξνβιεκαηηζκψλ αιιά θαη κηαο ηαηλίαο γεκάηε ηεθκήξηα, γηαηί φπσο αλαθέξεη θαη ε 

ίδηα «γηα λα θαηαπνιεκήζεηο θάπνηνλ πξέπεη λα μέξεηο ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπ». 
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8. πκπεξάζκαηα 

 

ηελ παξνχζα κειέηε δηεξεπλήζεθε ην θαηλφκελν ηνπ λενθαζηζκνχ θαη ε 

άλνδνο ηεο Άθξαο Γεμίαο ζην πνιηηηθφ ληνθηκαληέξ φζνλ αθνξά ηελ ζχγρξνλε 

ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Σν ληνθηκαληέξ ή ηαηλία ηεθκεξίσζεο απνηειεί 

θηλεκαηνγξαθηθή θαηεγνξία πνπ θαηαγξάθεη δηάθνξα ζέκαηα κε ζθνπφ ηελ 

ελεκέξσζε θαη ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη γλψζεσλ, ρσξίο φκσο απηφ λα ζεκαίλεη 

φηη δελ είλαη ηδενινγηθά ηνπνζεηεκέλν.  

Οη δεκηνπξγνί ησλ ηαηληψλ απηψλ απνζθνπνχλ ζηελ πεξηγξαθή θαηλνκέλσλ 

ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ζηελ θαηαγξαθή καξηπξηψλ θαη γεγνλφησλ, ε νπνία 

πάληνηε πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ ηε δηθή ηνπο νπηηθή γηα ην εθάζηνηε ζέκα. Σν 

ληνθηκαληέξ είλαη απφ ηα πξψηα θηλεκαηνγξαθηθά είδε πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηηο 

πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 20νχ αηψλα θαη κέρξη ζήκεξα, γλσξίδεη κεγάιε αλάπηπμε θαη 

απνδνρή απφ ην θνηλφ.  

Μία βαζηθή θαηεγνξία ηαηληψλ ηεθκεξίσζεο απνηειεί ην πνιηηηθφ 

ληνθηκαληέξ, ην νπνίν εμεηάδεη πνιηηηθά θαηλφκελα θαη γεγνλφηα, κέζα απφ 

καξηπξίεο θαη άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Σν πνιηηηθφ ληνθηκαληέξ αλαπηχρζεθε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 20νχ αηψλα θαη θπξίσο πξαγκαηεχεηαη, κέζα απφ ηελ νπηηθή 

ηνπ δεκηνπξγνχ, ζεκαληηθέο ηζηνξηθέο ζηηγκέο, ηνπηθνχ, εζληθνχ ή θαη παγθφζκηνπ 

ελδηαθέξνληνο.  

Ο θαζηζκφο απνηειεί έλα θαηλφκελν ην νπνίν βξίζθεηαη πάληνηε ζην θέληξν 

ηνπ πνιηηηθνχ θαη πλεπκαηηθνχ ελδηαθέξνληνο, ζε παγθφζκην επίπεδν, ελψ πνιιέο 

είλαη νη ηαηλίεο ηεθκεξίσζεο πνπ αζρνινχληαη κε απηφ ην θαηλφκελν, είηε ζε 

παιαηφηεξεο επνρέο, είηε ζήκεξα, πνπ αλαπηχζζεηαη ν λενθαζηζκφο, δειαδή λέεο 

αθξνδεμηέο αθεγήζεηο, νη νπνίεο έρνπλ ηε βάζε ηνπο ζηελ θαζηζηηθή θαη ηε λαδηζηηθή 

ηδενινγία. Παγθνζκίσο, πνιιά είλαη ηα ληνθηκαληέξ ηα νπνία πξαγκαηεχνληαη ην 

ζπγθεθξηκέλν θαηλφκελν, ελψ κία απφ ηηο βαζηθέο πεξηφδνπο ζηηο νπνίεο απηφ 

εμεηάδεηαη είλαη ε πεξίνδνο πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηνλ Β’ Παγθφζκην 

Πφιεκν. Χζηφζν, δεδνκέλνπ φηη ν λενθαζηζκφο θεξδίδεη έδαθνο θαη ζήκεξα, 

ππάξρνπλ θαη πνιιά πην ζχγρξνλα ληνθηκαληέξ πνπ αζρνινχληαη κε ην ζέκα απηφ.  

Σν θαηλφκελν ηνπ λενθαζηζκνχ είλαη πνιχ έληνλν θαη ζηε ρψξα καο θαηά ηελ 

ηειεπηαία δεθαεηία, θαζψο παξαηεξείηαη κεγάιε αχμεζε ηεο απήρεζεο ηεο 
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λενλαδηζηηθήο νξγάλσζεο Υξπζή Απγή, ε νπνία θαηά θαηξνχο πηνζεηεί εθδειψζεηο 

ξαηζηζκνχ θαη βίαο απέλαληη ζε πνιίηεο. ήκεξα, έρνπλ γπξηζηεί πνιιά ληνθηκαληέξ, 

Διιήλσλ, αιιά θαη μέλσλ δεκηνπξγψλ, κε ζέκα ηε δξάζε ηεο Υξπζήο Απγήο θαηά ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, ηα νπνία θαηαγξάθνπλ, κέζα απφ καξηπξίεο, ηηο δηάθνξεο πηπρέο 

ηεο. Αθφκε, ππάξρνπλ ηαηλίεο ηεθκεξίσζεο πνπ αθνξνχλ ζε άιια ζέκαηα ηεο 

ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, ηα νπνία ζπλδένληαη έκκεζα κε θαηλφκελα 

ζπληεξεηηθνπνίεζεο.
42

  

Μέζα απφ ηε κειέηε θαη ηελ αλάιπζε ησλ δχν ληνθηκαληέξ, εμεηάζηεθε ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίνλ πεξηγξάθεηαη ην θαηλφκελν ηνπ λενθαζηζκνχ ζηελ ειιεληθή 

θνηλσλία, θαζψο θαη ην είδνο ησλ καξηπξηψλ νη νπνίεο αμηνπνηνχληαη γηα ηελ 

παξνπζίαζε απηή, κάιηζηα σο πξνο ηελ αμηνπηζηία ηνπο. Δπηπιένλ, δηεξεπλήζεθαλ νη 

παξάγνληεο εθείλνη θαη νη αληίζηνηρεο ζπλζήθεο νη νπνίεο επζχλνληαη γηα ηελ άλνδν 

ηεο λενθαζηζηηθήο ηδενινγίαο ζηελ Διιάδα. Σέινο, εμεηάζηεθαλ θαη νη ηξφπνη κε 

ηνπο νπνίνπο δηαγξάθεηαη ε πνιηηηθή ηνπνζέηεζε ησλ δεκηνπξγψλ ησλ ληνθηκαληέξ.  

Σα ληνθηκαληέξ ηα νπνία κειεηήζεθαλ ππήξμαλ ηδηαίηεξα δηαθσηηζηηθά φζνλ 

αθνξά ηα παξαπάλσ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα.  

ζνλ αθνξά ην πξψην εξψηεκα, «πώο πεξηγξάθεηαη ην θαηλόκελν ηνπ 

λενθαζηζκνύ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, κέζα από ην πνιηηηθό ληνθηκαληέξ» νη ηαηλίεο 

πεξηγξάθνπλ αλαιπηηθά ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή θαηάζηαζε κέζα ζηελ νπνία 

αλαπηχρζεθε ν λενθαζηζκφο ηα ηειεπηαία ρξφληα, είηε απφ ηελ πιεπξά ηεο Υξπζήο 

Απγήο θαη ηεο αθξνδεμηάο είηε απφ ηελ πιεπξά ησλ θπβεξλήζεσλ πνπ πηνζεηνχλ 

ζπληεξεηηθέο θαη θαηαζηαιηηθέο πνιηηηθέο, παξαβηάδνληαο βαζηθέο αξρέο ηεο 

δεκνθξαηίαο αιιά θαη νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο ηδηαίηεξα ζθιεξέο γηα ηελ πιεηνλφηεηα 

ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο.  

Οη ηαηλίεο πεξηγξάθνπλ αλαιπηηθά ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή θαηάζηαζε 

κέζα ζηελ νπνία αλαπηχρζεθε ν λενθαζηζκφο θαη παξάιιεια παξνπζηάδνπλ δξάζεηο 

θαη ζέζεηο ηεο νξγάλσζεο πνπ παξαπέκπνπλ ζε απηφ ην ηδενιφγεκα. Αξρηθά θαη νη 

δχν ηαηλίεο παξαπέκπνπλ ζηελ απζηεξή ηεξαξρία θαη δνκή ηεο νξγάλσζεο πνπ 

επηβάιιεη ηελ χπαξμε κίαο χςηζηεο αξρήο, απηνχ ηνπ αιάζεηνπ αξρεγνχ, ζηνλ νπνίν 

ζεθψλνληαη φξζηνη πξνο έλδεημε ζεβαζκνχ. Παξνπζηάδνληαη ηεθκήξηα πηνζέηεζεο 
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 Χαρακτθριςτικά, αναφζρουμε «Σο Χαμζνο ιμα τθσ Δθμοκρατίασ» του Γιϊργου Αυγερόπουλου.  
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άζθεζεο βίαο θαη απηνδηθίαο κε επηζέζεηο, ιεθηηθέο θαη κε, ζε αιινδαπνχο. 

Παξνπζηάδνληαη δξάζεηο ηεο νξγάλσζεο «θνηλσληθνχ» ραξαθηήξα, ζηηο νπνίεο νη 

θνηλσληθέο θαη θπιεηηθέο δηαθξίζεηο είλαη ζαθείο. Γηαθαίλεηαη ην θαηλφκελν ηνπ 

ζπληεξεηηζκνχ θαη ε πξνβνιή απφ κέξνπο ηεο ΥΑ παξαδνζηαθψλ ηδαληθψλ, φπσο 

απηφ ηνπ έζλνπο, ηεο ζξεζθείαο θαη ηεο παξαδνζηαθήο νηθνγέλεηαο, κε ηε ζέζε ηεο 

γπλαίθαο ζην ζπίηη. Δπηπιένλ, παξαθνινπζνχκε δειψζεηο ηεο Οπξαλίαο 

Μηραινιηάθνπ λα αξλείηαη λα απαληήζεη αλ ππνζηεξίδεη ή φρη ηελ λαδηζηηθή 

ηδενινγία. Σέινο, παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία ζχλδεζεο ηεο νξγάλσζεο κε εγθιεκαηηθή 

δξάζε, ηα νπνία αμηνπνηνχληαη ζηε δίθε. 

ζνλ αθνξά, ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα θαη ηα ηεθκήξηα ηα νπνία 

αμηνπνηνχληαη απηά πνηθίιινπλ, θαζψο ππάξρνπλ καξηπξίεο εκπιεθνκέλσλ απφ 

δηάθνξεο πιεπξέο, απηή ηεο αθξνδεμηάο, απφ απινχο πνιίηεο ή ζχκαηα ηνπ 

λενθαζηζκνχ, θαζψο θαη απφ θείκελα δεκνζηνγξαθηθά θαη επηζηεκνληθά. Δπνκέλσο, 

ε πνηθηιία απηή, ζα κπνξνχζε θαλείο λα ππνζηεξίμεη, φηη είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ 

αμηνπηζηία ηεο παξνπζίαζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Θεσξνχκε φηη ν πνιχπιεπξνο 

ηξφπνο ηεθκεξίσζεο ησλ ζέζεσλ θαη ησλ πξνβιεκαηηζκψλ ησλ παξαπάλσ ηαηληψλ 

πξνζδίδεη θαη ηελ απαηηνχκελε αμηνπηζηία. 

Αλαθνξηθά κε ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα «πνηνη παξάγνληεο θαη ζπλζήθεο από ηε 

ζύγρξνλε πξαγκαηηθόηεηα ζπλδένληαη κε ην θαηλόκελν ηεο αλόδνπ ηνπ λενθαζηζκνύ 

ζηελ Ειιάδα» , ζηηο ηαηλίεο πνπ εμεηάζηεθαλ, αλαιχνληαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο θαη 

νη παξάγνληεο νη νπνίνη έρνπλ επηδξάζεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ 

λενθαζηζκνχ θαη ζηελ εθδήισζε ησλ ελεξγεηψλ ηεο ειιεληθήο αθξνδεμηάο. Οη 

παξάγνληεο απηνί είλαη πνιηηηθνί, φπσο ε ζπληεξεηηθνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο, 

θνηλσληθνί, φπσο ε φμπλζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ, ε αλεξγία, ην 

κεηαλαζηεπηηθφ θ.ν.θ., αιιά θαη νηθνλνκηθνί, κε βαζηθφ εθείλνλ ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο πνπ έρεη πιήμεη φινπο ηνπο ηνκείο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ πνιηηψλ ζηελ 

Διιάδα.  

πγθεθξηκέλα, ε Κνπξνχλε παξαζέηεη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ αλεξγία, 

γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ησλ πνιηηψλ, 

αλαθέξεηαη ζηελ θαηάπησζε ησλ ζεζκψλ, ζηελ θξίζε εκπηζηνζχλεο ησλ πνιηηψλ 

πξνο ηα θπβεξλψληα θφκκαηα. Δπηπιένλ, νη ζπλεληεχμεηο δχν δεκνζηνγξάθσλ, πνπ 

παξνπζηάδνληαη, ησλ Άξε Υαηδεζηεθάλνπ θαη Γεκήηξε Φαξξά, έξρνληαη λα 
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επηβεβαηψζνπλ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, πνπ πεξηήιζε ε Διιάδα κε ηελ εθαξκνγή ηεο 

νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ησλ κλεκνληαθψλ δεζκεχζεσλ, σο ηε βαζηθή αηηία αλφδνπ ηεο 

Υξπζήο Απγήο. Ο Μπνχζηλεο, παξφηη δελ επηκέλεη ηφζν ζηνπο παξάγνληεο πνπ 

νδήγεζαλ ζηελ άλνδν ηεο αθξνδεμηάο, παξνπζηάδεη ζεκαληηθά ηεθκήξηα. 

πγθεθξηκέλα, παξνπζηάδεη δειψζεηο κειψλ ηεο Υξπζήο Απγήο, ηα νπνία θαίλεηαη 

λα πηνζεηνχλ κηα επηζεηηθή ξεηνξηθή απέλαληί ζηα θπβεξλψληα θφκκαηα αθφκα θαη 

κέζα ζε ζεζκηθά φξγαλα (Κνηλνβνχιην). Τπνγξακκίδεηαη, δειαδή, ε θξίζε 

εκπηζηνζχλεο πξνο ηα παξαδνζηαθά θπβεξλψληα πνιηηηθά θφκκαηα. Δπηπιένλ, ε 

«δαηκνλνπνίεζε» ησλ κεηαλαζηψλ σο νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ πξφβιεκα ηεο 

ρψξαο είλαη έλα απφ ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ πνιηηηθνχ αθεγήκαηνο πνπ 

ρξεζηκνπνίεζε ε ΥΑ θαη ηελ ψζεζε ζε άλνδν, ζηνηρείν ην νπνίν δηαθαίλεηαη θαη ζην 

ζπγθεθξηκέλν ληνθηκαληέξ. 

Σέινο, φζνλ αθνξά ην εξψηεκα «πώο δηαγξάθεηαη ε πνιηηηθή ηνπνζέηεζε ησλ 

δεκηνπξγώλ ησλ ληνθηκαληέξ» ζα ιέγακε φηη δηαγξάθεηαη ε ηνπνζέηεζή ηνπο ελάληηα 

ζην θαηλφκελν ηνπ λενθαζηζκνχ θαη ζηηο πξαθηηθέο ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηεί, 

παξαζέηνληαο φια ηα δεδνκέλα θαη ηνλ απαηηνχκελν ρψξν ζηνπο ζεαηέο γηα λα 

ζρεκαηίζνπλ ηεθκεξησκέλε άπνςε.  

Απφ ηελ κηα ζηα «Κνξίηζηα ηεο ΥΑ» δηαθαίλεηαη ε αληηθαζηζηηθή θαη 

νπκαληζηηθή  ηνπνζέηεζε ηνπ Μπνχζηλεο, φπσο θαη ν πξνβιεκαηηζκφο ηνπ γηα έλα 

πνιηηηθφ θαηλφκελν, ηνπ νπνίνπ ε φμπλζε θαληάδεη ηξνκαθηηθή γηα ηελ ειιεληθή 

θνηλσλία. ε έλα δηάινγφ ηνπ κε ηελ Οπξαλία Μηραινιηάθνπ δειψλεη μεθάζαξα 

νπκαληζηήο, πξνζπαζψληαο λα βξεη θάηη ζεηηθφ ζηνπο άιινπο. Ζ ηνπνζέηεζε ηεο 

Κνπξνχλε είλαη μεθάζαξε απφ ηελ αξρή ηνπ ληνθηκαληέξ. «Ο ζχληξνθνο κνπ είλαη 

Δβξαίνο, ν έλαο γηνο κνπ γθέη, ν άιινο αλαξρηθφο θη εγψ αξηζηεξή θεκηλίζηξηα, θφξε 

κεηαλαζηψλ. Αλ ε Υξπζή Απγή έξζεη ζηα πξάγκαηα ην κνλφ καο πξφβιεκα ζα είλαη 

ζε πνην βαγφλη ζα καο βάινπλ.» Ζ πνιηηηθή ηνπνζέηεζε ηεο δεκηνπξγνχ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ηαηλίαο είλαη μεθάζαξε, θαζψο εκθαλίδεηαη ζαθψο πνιέκηα ηνπ 

λενθαζηζκνχ, ηεο ηδενινγίαο ηεο Υξπζήο Απγήο. Με ηελ θαηαγγειία λα κπιέθεηαη κε 

ηε καξηπξία θαη κε ηελ «αξηζηεξή» καηηά ηεο Κνπξνχλε λα ζηξέθεηαη ελαληίνλ φισλ 

ησλ «κλεκνληαθψλ» θπβεξλήζεσλ αιιά θαη κε ηελ θξηηηθή καηηά ελάληηα ζηελ 

αδξάλεηα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο απέλαληη ζην πξφβιεκα, απνζθνπεί ζηε 

δεκηνπξγία πξνβιεκαηηζκψλ αιιά θαη κηαο ηαηλίαο γεκάηε ηεθκήξηα, γηαηί φπσο 
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αλαθέξεη θαη ε ίδηα «γηα λα θαηαπνιεκήζεηο θάπνηνλ πξέπεη λα μέξεηο ηνλ ηξφπν 

ζθέςεο ηνπ». 

πκπεξαζκαηηθά, ζεσξνχκε φηη, κέζα απφ ηε κειέηε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ηαηληψλ ηεθκεξίσζεο, αληιήζεθαλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο αθνξνχλ ηφζν 

ζην είδνο ηνπ πνιηηηθνχ ληνθηκαληέξ φζν θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίνλ, κέζα απφ 

απηφ, παξνπζηάδνληαη θνηλσληθά θαη πνιηηηθά θαηλφκελα, φπσο απηφ ηνπ 

λενθαζηζκνχ. Χζηφζν, ζεσξνχκε αθφκε απαξαίηεηε ηελ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηνπ 

ζέκαηνο απηνχ απφ κειινληηθέο έξεπλεο, θαζψο ππάξρνπλ πνιιέο δηαζηάζεηο πνπ ζα 

πξέπεη λα δηεξεπλεζνχλ, ελψ αθφκε, νη εμειίμεηο ηεο επηθαηξφηεηαο είλαη ξαγδαίεο 

θαη απαηηνχλ ηε ζπλερή δηεμαγσγή εξεπλψλ ζρεηηθψλ κε ην ίδην ζέκα.  

Γηα λα δηαηππψζνπκε θαη κία πξφηαζε πξνο πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε, κηαο θαη 

είλαη επίθαηξε, πξφθεηηαη γηα ηελ εμέιημε, αιιά θαη ηελ ηειηθή έθβαζε ηεο δίθεο ηεο 

Υξπζήο Απγήο ε νπνία πξφθεηηαη λα γίλεη ζε ιίγν θαηξφ. Γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα, 

πξφθεηηαη γηα κία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο θαη καθξνρξφληεο δίθεο κε πνιηηηθφ 

πεξηερφκελν, νη νπνίεο έρνπλ θαηά θαηξνχο μεζεθψζεη δηάθνξεο αληηδξάζεηο θαη 

πξνβιεκαηηζκνχο, ελψ έρνπλ θέξεη ζην πξνζθήλην δηάθνξα ζηνηρεία ηεο παζνγέλεηαο 

ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ζεσξνχκε ζεκαληηθή ηε δηεξεχλεζε ηεο 

φρη κφλν απφ ηελ εξεπλεηηθή θνηλφηεηα, αιιά θαη απφ ηνπο δεκηνπξγνχο ηνπ 

πνιηηηθνχ ληνθηκαληέξ θα γηαηί φρη θαη απφ ηνπο πνιίηεο.  
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ιανοσάριος 8,0 9,7 11,6 15,5 22,4 27,8 27,4 26,0 25,7 24,0 20,9 19,6 17,2

Φεβροσάριος 8,1 9,4 12,4 16,2 23,0 27,9 28,4 25,8 24,8 23,9 22,1 19,8 17,0

Μάρτιος 9,1 9,5 11,8 16,7 23,2 27,2 27,8 27,4 24,8 22,7 20,5 18,0

Απρίλιος 7,8 9,7 12,2 16,3 23,3 27,8 27,2 25,5 23,6 21,4 19,8 18,0

Μάιος 6,7 8,7 12,2 16,9 23,6 27,7 27,1 24,0 23,3 21,6 19,2 16,7

Ιούνιος 7,5 8,8 11,7 16,4 24,6 26,5 26,0 25,2 22,6 20,0 18,0 15,7

Ιούλιος 7,1 9,8 12,4 17,0 24,0 27,0 25,0 24,6 22,6 20,1 18,4 16,7

Αύγοσστος 7,2 9,2 12,5 18,9 24,8 27,6 25,3 23,4 23,3 20,5 18,8 16,5

Σεπτέμβριος 7,5 9,3 12,9 18,0 26,1 27,1 25,4 24,6 22,1 19,8 17,6 15,9

Οκτώβριος 7,4 10,1 14,0 19,1 25,5 27,2 25,3 24,4 22,4 20,4 18,2 16,3

Νοέμβριος 7,9 10,9 14,2 21,8 26,9 28,7 25,9 24,3 23,8 21,8 19,4 17,1

Δεκέμβριος 9,0 10,5 15,2 22,0 26,4 27,5 26,8 24,5 23,6 21,2 18,2 16,7

Πθγι: https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SJO02/-
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