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ΠΔΡΙΛΗΦΗ  

Ζ κεηαπηπρηαθή εξγαζία εμεηάδεη ηελ ζρέζε κεηαμχ αλφδνπ ηεο αθξνδεμηάο ζηελ 

Διιάδα θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ θφκκαηνο ηεο Υξπζήο Απγήο θαη πξνζπαζεί λα 

απαληήζεη αλ ε άλνδνο απηνχ ηνπ θφκκαηνο είλαη απφξξνηα ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ 

δεηήκαηνο. Γηα ηελ κειέηε ηνπ ζέκαηνο πηνζεηήζεθε ε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα θαη 

κειεηήζεθαλ βηβιία, άξζξα, κειέηεο, ζηνηρεία αλεξηεκέλα ζην δηαδίθηπν θαη πεγέο 

απφ ζηαηηζηηθέο αξρέο. Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ε ζρέζε κεηαλάζηεπζεο θαη 

Υξπζήο Απγήο ε εξγαζία εμέηαζε ηελ ηδενινγία θαη ηηο ζέζεηο ηνπ θφκκαηνο, απφ 

φπνπ έγηλε αληηιεπηφ πσο ην δήηεκα ηεο κεηαλάζηεπζεο δελ έρεη πξσηαξρηθφ ξφιν 

ζηελ αηδέληα ηνπ θφκκαηνο. ηε ζπλέρεηα εμεηάζηεθε ν ξεηνξηθφο ιφγνο ηνπ 

θφκκαηνο ζρεηηθά κε ηελ κεηαλάζηεπζε, φπνπ έγηλε εκθαλέο φηη ε κεηαλάζηεπζε 

παξνπζηάδεηαη σο θαηαζηξεπηηθή, θαζψο αιινηψλεη ην «ειιεληθφ αίκα» θαη ζέηεη ζε 

θίλδπλν ην ειιεληθφ έζλνο. Έπεηηα παξαηέζεθε ην πξνθίι ησλ ςεθνθφξσλ ηεο 

Υξπζήο Απγήο, φπνπ ζπκπεξάζεθε φηη βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ςεθνθφξσλ ηεο 

απνηειεί ην ρακειφ – κεζαίν κνξθσηηθφ επίπεδν. Σέινο, εμεηάζηεθε ήηαλ νη 

παξάγνληεο πνπ αχμεζαλ ηα εθινγηθά απνηειέζκαηα ηεο Υξπζήο Απγήο, κειεηψληαο 

σο πηζαλνχο παξάγνληεο ην κεηαλαζηεπηηθφ δήηεκα, ηελ ειιεληθή θξίζε θαη ηελ 

ηδενινγία. Ζ έξεπλα νινθιεξψλεηαη κε ηελ εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ, φπνπ ε 

εξεπλήηξηα εθζέηεη φια ηα αλαιπζέληα δεδνκέλα, ψζηε λα θαηαθέξεη λα απαληήζεη 

ζην αξρηθφ εξψηεκα πνπ είρε ηεζεί. χκθσλα κε ηελ έξεπλα θαη ηελ εξεπλήηξηα ην 

κεηαλαζηεπηηθφ δήηεκα θαίλεηαη λα απνζπλδέεηαη απφ ηελ άλνδν ηεο Υξπζήο Απγήο. 

Αθφκε θη αλ είρε απνηειέζεη αθνξκή γηα ςήθν, δελ ζηάζεθε σο θαηαιπηηθφο 

παξάγνληαο ηεο αλφδνπ. Αληηζέησο, ε ηζηνξηθή θαη ηδενινγηθή ζπλέρεηα ηεο 

αθξνδεμηάο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ νηθνλνκηθή, πνιηηηθή θαη αμηαθή θξίζε πνπ 

ζπληειέζηεθε ζηελ Διιάδα απφ ην 2010 θη έπεηηα πξνζέθεξε γφληκν έδαθνο γηα ηελ 

άλνδν θαη ηελ αλάπηπμε ηεο Υξπζήο Απγήο ζηελ πνιηηηθή ζθελή. 

 

ΛΔΞΔΙ – ΚΛΔΙΓΙΑ 

Υξπζή Απγή, κεηαλάζηεπζε, αληηκεηαλαζηεπηηθφο ιφγνο, ςεθνθφξνη, αίηηα αλφδνπ 
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ABSTRACT 

This thesis examines the relationship between the rise of the far right in Greece and 

specifically the Golden Dawn party and tries to answer if the rise of this party is a 

consequence of the immigration issue. For this research, the bibliographic research 

was adopted and books, articles, studies, data posted on the internet and sources from 

statistical authorities were studied. In order to investigate the relationship between 

immigration and Golden Dawn, the paper examined the party's ideology and 

positions, from which it was realized that the issue of immigration does not play a 

primary role in the party's agenda. Then the party's rhetorical speech on immigration 

was examined, where it became clear that immigration is presented as destructive for 

the "Greek blood" and endangers the Greek nation. Then the profile of the Golden 

Dawn voters was presented, where it was concluded that the main characteristic of its 

voters is the low - middle educational level. Finally, the factors that increased the 

Golden Dawn election results were examined, studying as possible factors the 

immigration issue, the Greek crisis and the ideology. The research concludes with the 

drawing of conclusions, where the researcher sets out all the analysed data, in order to 

be able to answer the original question that was asked. According to the researcher, 

the immigration issue seems to be disconnected from the rise of Golden Dawn. Even 

if it was a reason for voting, it did not stand as a catalyst for the rise. On the contrary, 

the historical and ideological continuity of the extreme right in relation to the crisis 

that took place in Greece from 2010 onwards provided fertile ground for the rise and 

development of the Golden Dawn in the political scene. 

 

KEY – WORDS 

Golden Dawn, immigration, anti-immigration discourse, voters, causes of rise 
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Κεθάιαην 1: Δηζαγσγηθά 

1.1.Δηζαγσγή 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Δπξψπε παξαηεξείηαη ε αλαδσπχξσζε ησλ πνζνζηψλ ησλ 

αθξνδεμηψλ θνκκάησλ. Μεγάια πνζνζηά αθξνδεμηψλ/ λαδηζηηθψλ θνκκάησλ έρνπλ 

θαηαγξαθεί ζε πνιιέο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Χζηφζν, ζχκθσλα κε ηνλ 

Φαξξά (2010) νη δξάζεηο ησλ αληίζηνηρσλ επξσπατθψλ θνκκάησλ δελ κπνξνχλ λα 

ζπγθξηζνχλ κε ην κέγεζνο, ηελ ραξαθηήξα θαη ηελ βία ηνπ θφκκαηνο ηεο Υξπζήο 

Απγήο, ην νπνίν παξαηεξήζεθε ζηελ ειιεληθή πνιηηηθή ζθελή.  

Ζ Υξπζή Απγή ζηηο δηπιέο εθινγέο ηνπ 2012 θαηφξζσζε, έπεηηα απφ ρξφληα 

αθάλεηαο λα εηζέιζεη ζην θνηλνβνχιην. Ζ αχμεζε ησλ εθινγηθψλ πνζνζηψλ ηεο  

ζπλάδεη κε ηελ θξίζε πνπ αληηκεησπίδεη ε ρψξα, θαη θαηά πνιινχο απηή νθείιεηαη 

κφλν ζε απηφ ην γεγνλφο. Χζηφζν, είλαη κία ππεξαπινχζηεπζε λα απνδίδεηαη ε 

άλνδνο θαη ε εδξαίσζε ηεο Υξπζήο Απγήο κνλνπιεχξσο ζε έλαλ παξάγνληα. 

Ζ αλάιπζε ηεο αλφδνπ απηήο ρξήδεη κίαο πνιπζχλζεηεο καηηάο ζηελ ηζηνξία ηεο 

αθξνδεμηάο ζηελ Διιάδα, ζηηο ζηαζεξέο πνπ δνκνχλ ηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη 

θπζηθά ζηνλ ζπλππνινγηζκφ ηεο θξίζεο.  

Αθφκε θη αλ εμεηαζηεί ν αληηκεηαλαζηεπηηθφο ιφγνο ηεο Υξπζήο Απγήο σο 

παξάγνληαο αχμεζεο ησλ εθινγηθψλ πνζνζηψλ ηεο, πξέπεη λα ηνληζηεί πσο ε 

παγίσζε ηεο αληηκεηαλαζηεπηηθήο ξεηνξηθήο ζηελ Διιάδα είρε ζπληειεζηεί ήδε  απφ 

ηηο εθάζηνηε θπβεξλήζεηο σο πξνο ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ 

δεηήκαηνο, αιιά θαη απφ ηελ αληηκεηαλαζηεπηηθή αηδέληα ηνπ Λατθνχ Οξζφδνμνπ 

πλαγεξκνχ, ε νπνία θιεξνδνηήζεθε – αιιά δελ ρξεζηκνπνηήζεθε ζην έπαθξνλ – 

απφ ηελ Υξπζή Απγή, έπεηηα ηελ εθινγηθή απνηπρία ηνπ πξψηνπ. Σν κεηαλαζηεπηηθφ 

θαηλφκελν ζηελ Διιάδα αλ θαη έγηλε ηδηαίηεξα αηζζεηφ ην 2015 κε ην μέζπαζκα ηεο 

πξνζθπγηθήο θξίζεο, δελ απνηειεί λέν θαηλφκελν γηα ηελ ρψξα. Αληίζεηα ε Διιάδα 

είλαη κία ρψξα πνπ δέρεηαη κεηαλαζηεπηηθά ξεχκαηα απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990. 

Ζ Υξπζή Απγή είλαη έλα θφκκα πνπ έδξαζε ζε ζπλζήθεο επηζθάιεηαο κε ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε λα καζηίδεη ηελ θνηλσλία θαη κε κεγάιν αξηζκφ κηθηψλ 

κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ λα θαηαθζάλεη ζηελ Διιάδα. κσο, ε Υξπζή Απγή εμαπέιπε 
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ξεηνξηθή κίζνπο γηα θάζε ηη δηαθνξεηηθφ, ρσξίο ζηελ νπζία λα ελδηαθέξεηαη γηα ην αλ 

ν «άιινο» είλαη κεηαλάζηεο ή θνκκνπληζηήο ή γθέη. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη θαη νη ηξεηο 

απηέο θαηεγνξίεο γηα ηελ Υξπζή Απγή απνηεινχλ θίλδπλν γηα ηελ ειιεληθή 

ηαπηφηεηα. Ζ Υξπζή Απγή επηδεηά ηελ ζπγθξφηεζε ηεο θπιεηηθήο εζληθήο 

ηαπηφηεηαο θαη ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ηεο λαδηζηηθήο ηδενινγίαο φζνη δελ αλήθνπλ 

ζηελ άξηα θπιή είλαη «ππάλζξσπνη» θαη «ζθνππίδηα». 

Ζ παξνχζα εξγαζία επηρεηξεί λα εμεηάζεη ην θαηλφκελν ηεο Υξπζήο Απγήο 

εξεπλψληαο ηελ ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηνπ θφκκαηφο ηεο θαη ηνπ 

κεηαλαζηεπηηθνχ δεηήκαηνο. ηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη λα θαηαδείμεη ζε πνην βαζκφ 

έρεη επεξεάζεη ηελ άλνδν ηεο Υξπζήο Απγήο ην κεηαλαζηεπηηθφ δήηεκα ή αλ κέζσ 

ηεο έξεπλαο απνθιεηζηεί φηη ε κεηαλάζηεπζε ζηάζεθε ν θαηαιπηηθφο παξάγνληαο ηεο 

αλφδνπ ηεο Υξπζήο Απγήο, ζα δηεξεπλεζεί πνηνη άιινη παξάγνληεο ζπληέιεζαλ ζε 

απηή ηελ άλνδν. 

Ζ παξνχζα βηβιηνγξαθηθή έξεπλα πξαγκαηνπνηείηαη ζε κία ηδηαίηεξα θξίζηκε 

πεξίνδν, θαζψο βξίζθεηαη ζε αλακνλή ε απφθαζε ηνπ Δθεηείνπ γηα ηελ δίθε ηεο 

Υξπζήο Απγήο. Ζ έξεπλα απηή απνπεηξάηαη λα ζπγθεληξψζεη ζηνηρεία θαη λα 

απνδείμεη πσο ε άλνδνο θαη ε εδξαίσζε ηεο Υξπζήο Απγήο δελ απαληάηαη κέζσ 

απινπζηεπηηθψλ  κνλνδηάζηαησλ ζεσξήζεσλ.  Ζ εξγαζία ζπγθεληξψλεη θαη  αλαιχεη 

ηηο ζεσξίεο θαη ηηο πξνζεγγίζεηο πνπ έρνπλ ήδε δηαηππσζεί θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ 

Υξπζή Απγή, πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμεη ζε ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

(απφ)ζχλδεζε ηεο αλφδνπ ηεο κε ην δήηεκα ηεο κεηαλάζηεπζεο.  

Σν πξψην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο απαξηίδεηαη απφ ηελ εηζαγσγή θαη ηε κεζνδνινγία 

πνπ πηνζεηήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο. Γηα ηελ αλάιπζε ηεο εξγαζίαο 

πηνζεηήζεθε ε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα, θαζψο θαη ε παξάζεζε πεγψλ θαη ζηνηρείσλ 

απφ ηζηνζειίδεο, έρνληαο σο ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ηεο εγθπξφηεηαο, ηελ 

αληηθεηκεληθφηεξε πξνζέγγηζε ηνπ δεηήκαηνο θαη ηελ απφπεηξα δηεξεχλεζεο εηο 

βάζνο ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ 

 

ην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νξηζκνί θαη δηαθξίζεηο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο 

κεηαλάζηεο, πξόζθπγαο, αηηώλ άζπιν θαη παξνπζηάδεηαη ε ειιεληθή ηδηνκνξθία σο 

πξνο ηελ γελίθεπζε φισλ ησλ αλσηέξσλ ππφ ηνλ φξν κεηαλάζηεο. Δπίζεο παξαηίζεηαη 

ε ηζηνξηθή αλαδξνκή ησλ αθξνδεμηψλ θνκκάησλ/ νξγαλψζεσλ πνπ έδξαζαλ ζηελ 
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Διιάδα απφ ην 1930 θη έπεηηα, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαηαλνεηή θαη ε αλάδεημε ηεο 

Υξπζήο Απγήο, σο κέξνο απηνχ ηνπ ηδενινγηθνχ ρψξνπ. ηε ζπλέρεηα, αλαθέξνληαη 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξεκβάζεσλ ησλ νκάδσλ πίεζεο θαη ζπκθεξφλησλ ζρεηηθά 

κε ηελ κεηαλάζηεπζε ζηελ Διιάδα, ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη ελ γέλεη απφ κία 

αδηαθνξία πξνο ην κεηαλαζηεπηηθφ δήηεκα ηφζν απφ ηα mainstream θφκκαηα, φζν θη 

απφ ηα θηλήκαηα θαη ηηο αληηδξάζεηο ηεο Κνηλσλίαο ησλ Πνιηηψλ θαη ηηο ρακειέο 

πηέζεηο ησλ αθξνδεμηψλ θνκκάησλ.  ηφρνο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ είλαη λα 

επεμεγεζεί πιήξσο ην ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ εκπεξηθιείεη ην θαηλφκελν ηεο 

κεηαλάζηεπζεο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή κία εηο βάζνο θαηαλφεζε ηνπ. 

 

ην ηξίην θεθάιαην επεμεγνχληαη βάζεη βηβιηνγξαθίαο, αξζξνγξαθίαο θαη πεγψλ 

αλεξηεκέλσλ ζην δηαδίθηπν νη ζεσξίεο πνπ έρνπλ ζρεκαηηζηεί ζρεηηθά κε: α) ηελ 

πνξεία ηεο Υξπζήο Απγήο θαη ηεο ηδενινγίαο πνπ αζπάδεηαη, αλαιχνληαο ηνλ 

ραξαθηήξα ηνπ θφκκαηνο βάζεη ησλ ζέζεσλ ηεο θαη επηθεληξψλνληαο ην ελδηαθέξνλ 

ζηηο ζέζεηο θαη πξαθηηθέο επί ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ δεηήκαηνο β) ηνλ ξεηνξηθφ ιφγν 

ηεο Υξπζήο Απγήο, θαη ην πξνθίι ησλ ςεθνθφξσλ πνπ πξνζειθχεη, πξνζπαζψληαο 

λα δηεξεπλεζεί πσο παξνπζηάδεηαη ην κεηαλαζηεπηηθφ δήηεκα θαη νη κεηαλάζηεο ζηνλ 

ιφγν ηεο θαη ηελ απφπεηξα ζπγθξφηεζεο ελφο ςπρν-θνηλσληθνδεκνγξαθηθνχ πξνθίι 

ηεο εθινγηθήο βάζεο ηεο Υξπζήο Απγήο  θαη γ) ηα αίηηα πνπ ζπληέιεζαλ ζηελ άλνδν 

ηεο Υξπζήο Απγήο, αλαιχνληαο ηηο ηξεηο επηθξαηέζηεξεο εθδνρέο πνπ θαίλεηαη λα 

απνηέιεζαλ παξάγνληα αλφδνπ, ζπγθεθξηκέλα ε αλάιπζε επηθεληξψλεηαη ζην 

κεηαλαζηεπηηθφ δήηεκα, ζηελ ειιεληθή θξίζε θαη ζηελ ηδενινγία.   

Σέινο, ζην ηέηαξην κέξνο γίλεηαη κία απφπεηξα ζπγθέληξσζεο ησλ επηθξαηνπζψλ 

ζεσξηψλ θαη εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηα φζα θαηαγξάθεθαλ, 

απνξξίπηνληαο ηε άπνςε φηη ε κεηαλάζηεπζε απνηέιεζε ηνλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα 

ηεο αλφδνπ ηνπ θφκκαηνο ηεο Υξπζήο Απγήο, ην νπνίν εθηφμεπζε ηα πνζνζηά ηνπ ην  

2012 θαη θαζηεξψζεθε σο ηξίην θφκκα ζηηο δηπιέο εθινγέο ηνπ 2015. 

2. Μεζνδνινγηθό πιαίζην 

Σα είδε ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: πνηνηηθή 

έξεπλα, πνζνηηθή έξεπλα θαη βηβιηνγξαθηθή έξεπλα. ηελ παξνχζα εξγαζία 

πηνζεηήζεθε ε κέζνδνο έξεπλαο κέζσ βηβιηνγξαθίαο.  
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Ζ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε (literature review) απνηειεί κία θαηαγξαθή άξζξσλ, 

πεξηνδηθψλ, βηβιίσλ, εξεπλψλ, θπβεξλεηηθψλ εγγξάθσλ, ε νπνία πεξηγξάθεη ηελ 

παξνχζα θαηάζηαζε βάζεη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απηά θέξνπλ. Απηνχ ηνπ είδνπο ε 

έξεπλα ζεσξείηαη ρξήζηκε, δηφηη ππνδεηθλχεη ηηο ειιείςεηο πνπ έρνπλ άιιεο έξεπλεο 

πνπ έρνπλ θαηαπηαζηεί κε ην αληηθείκελν θαη αλάγεη ηελ αλάγθε ηνπο γηα πεξαηηέξσ 

κειέηε.  

Μηα βηβιηνγξαθηθή έξεπλα απνηειείηαη απφ ηέζζεξα δηαθξηηά κέξε, ηα νπνία 

δηαθξίλνληαη σο εμήο (Ηλζηηηνχην Πνιηηηζκνχ, Γεκνθξαηίαο θαη Δθπαίδεπζεο, 2019) :  

 Κεθάιαην 1:  Δηζαγσγή, φπνπ πεξηγξάθεηαη ν ζθνπφο θαη ην πιάλν ηεο 

εξγαζίαο θαη ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζείηαη θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

έξεπλαο. 

 Κεθάιαην 2: Απνζαθήληζε φξσλ θαη ζεσξηψλ, νη νπνίνη είλαη αλαγθαίνη γηα 

ηελ θαηαλφεζε ηεο εξγαζίαο. 

 Κεθάιαην 3: Αλαζθφπεζε ησλ βαζηθψλ ζεσξηψλ θαη βηβιηνγξαθηθψλ πεγψλ. 

 Κεθάιαην 4: πκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε θαζψο θαη πξνηάζεηο γηα ηελ πεξαηηέξσ κειέηε ηνπ ζέκαηνο. 

 

Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε παξνχζα έξεπλα ε αλαδήηεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο 

δηεθπεξαηψζεθε θπξίσο κέζσ δηαδηθηχνπ θαη αλαθνξάο ζε βηβιία πνπ παξαηίζεληαη 

ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο. Απηή ε επηινγή απνξξέεη απφ ηα κέηξα πνπ έρνπλ 

εθαξκνζηεί ζρεηηθά κε ηελ αλαραίηηζε ηνπ covid-19 θαη ηε δπζθνιία πξφζβαζεο ζε 

βηβιηνζήθεο παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκάησλ. 

 

Ζ κεζνδνινγία ζπγγξαθήο ηεο βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο νθείιεη λα  είλαη ζπλνπηηθή 

σο πξνο ηελ απφδνζε ησλ λνεκάησλ πνπ βξίζθνληαη ππφ εμέηαζε, λα θαηεγνξηνπνηεί 

ηα βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα, λα Παξνπζηάδεη ζπγθξηηηθά ηα δεδνκέλα, λα θαηαιήγεη 

ζε θξηηηθή απνηίκεζε ησλ δεδνκέλσλ θαη λα ζπγθξνηεί ηα ζπλαρζέληα δεδνκέλα ζε 

έλα λέν εληαίν θείκελν (Ηλζηηηνχην Πνιηηηζκνχ, Γεκνθξαηίαο θαη Δθπαίδεπζεο, 

2019). 

 

Ζ ζπιινγηζηηθή κέζνδνο πνπ αθνινπζείηαη ζηε ζπλέρεηα είλαη ε επαγσγηθή. 

πγθεθξηκέλα γηα θάζε ζεκαηηθή παξνπζηάδνληαη νη δηάθνξεο απφςεηο πνπ έρνπλ 
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δηαηππσζεί γηα λα εμαρζνχλ ελ ηέιεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο. Ζ κέζνδνο απηή 

επηιέρζεθε, θαζψο ε εξεπλήηξηα ήζειε λα εμεηάζεη ηηο ππάξρνπζεο ζεσξίεο θαη λα 

κελ πξνθαηαβάιιεη ηνπο αλαγλψζηεο, έρνληαο σο πξνηεξαηφηεηα ηελ 

αληηθεηκεληθφηεηα ηεο έξεπλαο. 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλήζεη ηελ ζρέζε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ θαη 

ηεο αλφδνπ ηεο Υξπζήο Απγήο ππφ ην πξίζκα ηεο ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο θαη ησλ 

ζρεηηθψλ  εξεπλψλ, ζα απνπεηξαζεί λα εκβαζχλεη ζηα θάησζη εξεπλεηηθά εξσηήκαηα:  

1. Καηά πφζν είλαη αληηκεηαλαζηεπηηθφο ν ιφγνο ηεο Υξπζήο Απγήο. 

2. Πνηνη απνηεινχλ ηελ εθινγηθή βάζε ηεο Υξπζήο Απγήο. 

3. Πνηα αίηηα νδήγεζαλ ζηελ αχμεζε ηεο εθινγηθήο απήρεζεο ηεο Υξπζήο 

Απγήο. 

4. Πνηα ε ζρέζε κεηαμχ Υξπζήο Απγήο θαη κεηαλαζηεπηηθνχ δεηήκαηνο. 

 

Κεθάιαην 2: Θεσξεηηθό πιαίζην 

2.1. Η δηάθξηζε μεηανάζηη θαη πρόζθσγα: Η ειιεληθή πεξίπησζε 

 

Ζ δηάθξηζε ησλ ελλνηψλ κεηαλάζηε θαη πξόζθπγα είλαη ζεκειηψδεο, εηδηθά ζε επίπεδν 

πνιηηηθήο, θαζψο νη πξφζθπγεο πξνζηαηεχνληαη απφ ην δηεζλέο θαζεζηψο, ην νπνίν νη 

ρψξεο πνπ έρνπλ επηθπξψζεη ηε χκβαζε ηεο Γελεχεο θαη ην Πξσηφθνιιν ηεο Νέαο 

Τφξθεο, νθείινπλ λα ηα ηεξνχλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εζληθή ηνπο λνκνζεζία. 

Αληίζεηα, νη νδεγίεο θαη νη ζπκβάζεηο ζρεηηθά κε ηε κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή 

δηαθξίλνληαη απφ κία ραιαξφηεηα σο πξνο ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζηελ εθάζηνηε 

ρψξα, θαζψο θάζε θπβέξλεζε ραξάδεη ηελ δηθή ηεο πνιηηηθή.  

 

χκθσλα κε ηε χκβαζε ηεο Γελεχεο
 
(ΟΖΔ), πξόζθπγαο ζεσξείηαη «θάζε πξφζσπν 

ην νπνίν ιφγσ δηθαηνινγεκέλνπ θφβνπ δηψμεσο ιφγσ θπιήο, ζξεζθείαο, 

εζληθφηεηαο, θνηλσληθήο ηάμεσο ή πνιηηηθψλ πεπνηζήζεσλ βξίζθεηαη εθηφο ηεο ρψξαο 

ηεο νπνίαο έρεη ηελ ππεθνφηεηα θαη δελ δχλαηαη ή, ιφγσ ηνπ θφβνπ ηνχηνπ, δελ 

επηζπκεί λα απνιαχζεη ηελ πξνζηαζία ηεο ρψξαο απηήο, ή εάλ δελ έρεη ππεθνφηεηα 

θαη βξίζθεηαη, ζπλεπεία ηέηνησλ γεγνλφησλ, εθηφο ηεο ρψξαο ηεο πξνεγνχκελεο 

ζπλήζνπο δηακνλήο ηνπ δελ δχλαηαη ή, ιφγσ ηνπ θφβνπ απηνχ, δελ επηζπκεί λα 
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επηζηξέςεη ζε απηήλ». Ο φξνο πξφζθπγαο, ζχκθσλα θαη κε ηνλ Μεηαλαζηεπηηθφ 

Κψδηθα (Ν. 4251/2014) ζπκπεξηιακβάλεη ηα πξφζσπα, πνιίηεο ηξίηεο ρψξαο ή 

αληζαγελείο νη νπνίνη ζπλεπεία γεγνλφησλ θαη  δηθαηνινγεκέλνπ θφβνπ δηψμεσο, 

βξίζθνληαη εθηφο ηεο ρψξαο ηεο νπνίαο έρνπλ ηελ ππεθνφηεηα. Οη αξρέο πνπ 

θαζνξίδνπλ ηελ πξνζηαζία πνπ πξέπεη λα απνιακβάλνπλ νη πξφζθπγεο βάζεη ηεο 

χκβαζεο ηεο Γελεχεο ελαπφθεηληαη ζηα άξζξα 31-33 θη αθνξνχλ δηαηάμεηο ζρεηηθά 

κε ηε κε επηβνιή πνηληθψλ θπξψζεσλ ιφγσ παξάλνκεο εηζφδνπ θαη δηακνλήο, ηε κε 

απέιαζε (αξ. 32):  θαη ηε κε επαλαπξνψζεζε (αξ. 33). 

 

Άιιε κία θαηεγνξία πνπ ρξήδεη εηδηθήο κλείαο απνηειεί ν αηηώλ άζπιν
1
 , ν νπνίνο 

είλαη ν άλζξσπνο πνπ έρεη ππνβάιεη ην αίηεκα λα αλαγλσξηζηεί σο πξφζθπγαο, αιιά 

ην αίηεκά ηνπ δελ έρεη αμηνινγεζεί νξηζηηθά. Ο φξνο αλαθέξεηαη ζην ρξνληθφ 

δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο κέρξη ηελ νξηζηηθή 

απφθαζε θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ πξνδηθάδεη ηελ έθβαζε ηεο απφθαζεο, θαζψο 

ελδέρεηαη λα κελ αλαγλσξηζηεί σο δηθαηνχρνο δηεζλνχο πξνζηαζίαο (Μαληαδάθε –

Ναζηνχιε, 2018). 

 

Σα  κεηαλαζηεπηηθά θχκαηα πνπ θαηαθζάλνπλ ζηελ Διιάδα απφ ην 2015 

ραξαθηεξίδνληαη σο  κηθηά, εθηφο απφ πξφζθπγεο  πεξηιακβάλνπλ θαη κεηαλάζηεο, 

δειαδή αλζξψπνπο πνπ εγθαηαιείπνπλ ηελ ρψξα ηνπο γηα αλαδήηεζε εξγαζίαο θαη 

θαιχηεξεο δσήο. πρλά, κεηαλάζηεο, αηηνχληεο άζπιν, πξφζθπγεο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ 

ίδηα δηαδξνκή γηα λα εηζέιζνπλ ζηε ρψξα, θαζηζηψληαο δχζθνιν ηελ θαηάηαμε ηνπο 

ζε θαηεγνξίεο.. Παξφηη ν ζηφρνο ηνπο είλαη θνηλφο, νη αλάγθεο πξνζηαζίαο ησλ 

πξνζθχγσλ θαη ησλ αηηνχλησλ άζπιν είλαη δηαθνξεηηθέο απφ απηέο ησλ κεηαλαζηψλ 

(Τπεξεζία Αζχινπ). 

 

Γηα ηνλ φξν κεηαλάζηεο δελ ππάξρεη επίζεκνο λνκηθφο νξηζκφο, σζηφζν ε 

ζεκειηψδεο δηαθνξά απφ ηνλ πξόζθπγα ζπλίζηαηαη ζηελ απηφβνπιε απφθαζε 

κεηαθίλεζεο ζε άιιε ρψξα θαη ε επηζηξνθή ζηελ ρψξα πξνέιεπζεο ρσξίο θακία 

δέζκεπζε. Οπζηαζηηθά, κεηαλάζηεο είλαη ν άλζξσπνο πνπ εγθαηαιείπεη ηε ρψξα 

θαηαγσγήο ηνπ πξνζβιέπνληαο ζε θαιχηεξεο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη γεληθά 

δηαβίσζεο, ζηε ρψξα ηειηθνχ πξννξηζκνχ . Χζηφζν, ηνλίδεηαη απφ ηελ Όπαηε 

                                                             
1
 Άξζξν 2, χκβαζε ηεο Γελεχεο 
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Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο πσο  «νινέλα πεξηζζόηεξν ζήκεξα νη ιόγνη 

ηνπ μεξηδσκνύ είλαη αλαγθαζηηθνί, παξά απνηέιεζκα ειεύζεξεο επηινγήο (ηδηαίηεξα ζε 

πεξηπηώζεηο θπζηθώλ ή πεξηβαιινληηθώλ θαηαζηξνθώλ ή απόιπηεο θηώρεηαο), νη 

κεηαλάζηεο έρνπλ θαηαξρήλ ηε δπλαηόηεηα λα επηζηξέςνπλ ζηελ παηξίδα ηνπο όπνηε ην 

ζειήζνπλ, ζε αληίζεζε κε ηνπο πξόζθπγεο» (Ύπαηε Αξκνζηεία γηα ηνπο Πξόζθπγεο, 

2012). 

 

ηελ ειιεληθή πεξίπησζε νη φξνη ηείλνπλ λα ζπγρένληαη θαη θαίλεηαη ν φξνο  ηνπ 

κεηαλάζηε λα ππεξηεξεί έλαληη απηνχ ηνπ πξόζθπγα. Ζ ειιεληθή  θπβέξλεζε 

θαηαβάιιεη κεγάιε πξνζπάζεηα λα κεηαηνπίζεη ηε ζπδήηεζε  σο πξνο ην ζπκβνιηζκφ 

ηεο, ππνζηεξίδνληαο πσο ν θχξηνο φγθνο ησλ αθίμεσλ αθνξά κεηαλάζηεο θαη φρη  

πξφζθπγεο, απνξξίπηνληαο ηελ αλαγθαηφηεηα αλζξσπηζηηθήο  αξσγήο  θαη δνκψληαο 

ηελ ξεηνξηθή ηεο «παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο». Θεσξείηαη πσο κε απηφλ ηνλ ηξφπν  

ζα είλαη επξχηεξα  απνδεθηή  ε λέα πην ζθιεξή γξακκή, θαζψο πξνβάιιεηαη σο  

γξακκή αληηκεηψπηζεο ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη φρη ηνπ πξνζθπγηθνχ δεηήκαηνο, 

αθήλνληαο πεξηζψξηα ζηελ πξνβνιή αθξνδεμηψλ ηδεψλ θαη πξαθηηθψλ (Solomonmag, 

2019). 

 

Οη φξνη κεηαλάζηεπζε, κεηαλάζηεο, ιάζξνκεηαλάζηεο ππεξηεξνχλ ζηε δεκφζηα 

αηδέληα θαη νη φξνη πξόζθπγαο θαη αηηώλ άζπιν, ζπλήζσο ζπγθαηαιέγνληαη εθεί. 

Λακβάλνληαο απηφ σο δεδνκέλν ε παξνχζα εξγαζία ζα θάλεη εηδηθή κλεία αλ ππάξρεη 

δηαρσξηζκφο ησλ ελλνηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάιπζεο, δηαθνξεηηθά ζα 

ρξεζηκνπνηεί ηηο έλλνηεο κεηαλάζηεο θαη ¨ιαζξνκεηαλάζηεο¨ (επξεία ρξήζε απηνχ ηνπ 

φξνπ απφ ηελ Υξπζή Απγή), νη νπνίεο κπνξεί λα εκπεξηθιείνπλ φιεο ηηο ππφινηπεο 

έλλνηεο.  

 

2.2.Οξγαλώζεηο θαη θόκκαηα ηεο αθξνδεμηάο ζηελ Διιάδα: ηζηνξηθή αλαδξνκή 

 

Έπεηηα απφ πνιηηηθέο δπκψζεηο θαη κεηαζρεκαηηζκνχο εληφο ησλ δηαθφξσλ 

θνκκαηηθψλ νηθνγελεηψλ, ελ έηεη 2020 ηα θφκκαηα πνπ θπξηαξρνχλ ζηελ ειιεληθή 

πνιηηηθή ζθελή είλαη ε Νέα Γεκνθξαηία, ην Κίλεκα Αιιαγήο, ν πλαζπηζκφο ηεο 

Ρηδνζπαζηηθήο Αξηζηεξάο, ην Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα Διιάδνο, ε Μέξα 25, ε 

Διιεληθή Λχζε θαη ε Υξπζή Απγή. Σα έμη πξψηα είλαη ηα πξνζθάησο εθιεγκέλα 

θφκκαηα πνπ βξίζθνληαη εληφο Κνηλνβνπιίνπ, ελψ ε Υξπζή Απγή απνηειεί έλα 
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θφκκα πνπ απαζρνιεί ηε θνηλή γλψκε θαη ηνπο πνιηηηθνχο επηζηήκνλεο, θαζψο ηα 

εθινγηθά πνζνζηά ηεο απμήζεθαλ απφηνκα, αιιά κεηψζεθαλ ηφζν απφηνκα, πνπ απφ 

ηξίην θφκκα ην 2015, ηψξα έκεηλε εθηφο Βνπιήο.  

 

ηελ ειιεληθή θνηλσλία αθξαίεο ηδενινγίεο ζηα πξφηππα ηνπ ρηηιεξηθνχ δφγκαηνο κε 

δξάζεηο έλαληη ησλ Δβξαίσλ θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1930. Ζ 

Δζληθή Έλσζηο Διιάο (ΔΔΔ) έθαςε ηελ εβξατθή γεηηνληά Κακπέι ζηελ Θεζζαινλίθε, 

ην 1936
 
ν Ησάλλεο Μεηαμάο εγθαζίδξπζε δηθηαηνξία κε ραξαθηεξηζηηθά απφ ηνλ 

ηηαιηθφ θαζηζκφ. Παξάιιεια, ηδξχζεθε ε Δζληθή Οξγάλσζε Νενιαίαο κε ζθνπφ ηελ 

ζπζηεκαηηθή πξνπαγάλδα ησλ θαζηζηηθψλ ηδεψλ ζηνπο καζεηέο, νη νπνίνη ήηαλ 

ππνρξεσκέλνη λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηή (Τθαληήο, 2014). 

 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο Καηνρήο (1941-1944) ηδξχζεθε ε Οξγάλσζε Υ πνπ είρε 

έληνλν αληηθνκκνπληζηηθφ ραξαθηήξα. Σαπηφρξνλα δξνχζαλ ηα  ηάγκαηα αζθαιείαο, 

ηα νπνία ηδξχζεθαλ ην 1943 κε απφθαζε ηεο θαηνρηθήο θπβέξλεζεο θαη 

ζπλεξγάζηεθαλ σο έλνπια ζψκαηα κε ηνλ θαηνρηθφ ζηξαηφ ελαληίνλ ησλ 

αληηζηαζηαθψλ. Οη ηαγκαηαζθαιίηεο βνήζεζαλ ζηελ ηξνκνθξάηεζε ηνπ ιανχ, θαζψο 

επίζεο ππήξμαλ θαη νκάδεο πνπ ζπλεξγάδνληαλ κε ηνπο γεξκαλνχο. Ζ αηηκσξεζία 

απηψλ κεηά ην ηέινο ηεο θαηνρήο βνήζεζε ζηελ επηβίσζε ηεο άθξαο δεμηάο. ηελ 

δεθαεηία ηνπ 1960 εκθαλίζηεθαλ νξγαλψζεηο κε αθξνδεμηφ πξνζαλαηνιηζκφ. Ζ 

Δζληθή Κνηλσληθή Οξγάλσζε Φνηηεηψλ (ΔΚΟΦ) βαξχλεηαη κε πνιιέο βίαηεο πξάμεηο 

θαηαηξνκνθξάηεζεο. ην ζηξαηφ, ε αθξνδεμηά νξγάλσζε ΗΓΔΑ πξνεηνίκαζε ην 

έδαθνο γηα ηελ επηβνιή ηεο δηθηαηνξίαο ηνπ Γ. Παπαδφπνπινπ ην 1967 (Τθαληήο, 

2014). 

Λίγν κεηά ην δεκνςήθηζκα γηα ην πνιηηεηαθφ ην 1974 ηδξχζεθε ε Δζληθή Παξάηαμηο, 

έλα αληηθνκκνπληζηηθφ θαη θηινκνλαξρηθφ θφκκα, ην νπνίν ηδξχζεθε γηα λα 

ηηκσξήζεη ηε Νέα Γεκνθξαηία γηα ηελ νπδέηεξε ζηάζε πνπ θξάηεζε ζην 

δεκνςήθηζκα. Σν 1982 ε Ν.Γ. ππνδέρζεθε ζηειέρε θαη κέιε ηεο Δζληθήο Παξάηαμεο 

ζην θφκκα ηεο. Έλα κέξνο, φκσο, ηεο Δζληθήο Παξάηαμεο – ε Δζληθή Νενιαία ηεο 

Δζληθήο Παξάηαμηο – πξνζρψξεζε ζην θφκκα ησλ Πξννδεπηηθψλ. ηφρνο απηνχ ηνπ 

θφκκαηνο ήηαλ λα βάιεη ηέινο ζηελ ζηξαηεγηθή ηεο απνξξφθεζεο ηεο 
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εζληθνθξνζχλεο
2
 θαη λα θξαηήζεη ηελ αλεμαξηεζία ηεο απφ ηε Ν.Γ, θάηη πνπ δελ 

επηηεχρζεθε. Αθνινχζεζε ην 1984 ε ίδξπζε απφ ηνλ θπιαθηζκέλν δηθηάηνξα 

Παπαδφπνπιν ηεο Δζληθήο Πνιηηηθήο Έλσζεσο ( ΔΠΔΝ), κηαο ππεξεζληθηζηηθήο- 

λενρνπληηθήο νξγάλσζεο πνπ ππεξαζπηδφηαλ ην ζηξαηησηηθφ θαζεζηψο ηεο 

επηαεηίαο. Πξψηνο Γξακκαηέαο δηνξίζηεθε ν Νίθνο Μηραινιηάθνο. Απηά ηα ηξία 

αθξνδεμηά θφκκαηα είραλ πεξηνξηζκέλε εθινγηθή απήρεζε θη εθπξνζψπεζε 

(Τθαληήο, 2014).  

Ο Λατθφο Οξζφδνμνο πλαγεξκφο (ΛΑ.Ο..) δεκηνπξγήζεθε ην 2000 θαη αλαδχζεθε 

απφ ηνπο θφιπνπο ηεο ΝΓ σο αληίδξαζε ηνπ Γηψξγνπ Καξαηδαθέξε, βνπιεπηή ηεο 

ΝΓ, γηα λα εθθξάζεη ηελ αληίζεζή ηνπ ζηελ ηδενινγηθή ζηξνθή ηεο ΝΓ πξνο ην 

πνιηηηθφ θέληξν. Έπεηηα απφ πξνζηξηβέο κε ηνλ πξφεδξν ηεο ΝΓ, Κψζηα 

Καξακαλιή, ν Καξαηδαθέξεο δηεγξάθε απφ ην θφκκα. Με ηελ ίδξπζε ηνπ ν ΛΑ.Ο.. 

νηθεηνπνηήζεθε ηηο αξρέο πνπ δνκνχλ ηα ιατθηζηηθά ξηδνζπαζηηθά θφκκαηα θαη έκεηλε 

πηζηφο θαζ’ φιε ηνπ ηε πνξεία ζην ηξίπηπρν λαηηβηζκφο
3
 - απηαξρηζκφο-ιατθηζκφο 

(Γεσξγηάδνπ, 2019). 

Ο ΛΑ.Ο.. ήηαλ έλα εζληθνιατθηζηηθφ θφκκα ηεο αθξνδεμηάο, πνπ έθεξε  

ραξαθηεξηζηηθά απφ ηνλ κηιηηαξηζκφ, ηνλ αιπηξσηηζκφ, ηελ επεθηαηηθή πνιηηηθή θαη 

ηνλ θπιεηηζκφ. Απηφ ην θφκκα έραηξε κεγάιεο πξνβνιήο απφ ηα ΜΜΔ, 

δηεπθνιχλνληαο κε ηελ πξνβνιή ηελ απνδνρή ηνπ θφκκαηφο ηνπ. Έρνληαο ην δηθφ ηνπ 

ηειενπηηθφ θαλάιη
4
, κάιηζηα, ην ΣΖΛΔΑΣΤ –πιένλ ΑΡΣ– έδσζε βήκα ζε 

πξφζσπα φισλ ησλ ηδενινγηθνπνιηηηθψλ απνρξψζεσλ ηεο αθξνδεμηάο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Υξπζήο Απγήο . Σν 2002 ζηα ςεθνδέιηηα ηνπ ΛΑ.Ο.. 

βξίζθνληαλ ηέζζεξα κέιε ηεο Υξπζήο Απγήο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ν Παλαγηψηαξνο 

Ζιίαο, ν νπνίνο απνηέιεζε εγεηηθή κνξθή ηεο Υξπζήο Απγήο (Φαξξάο, 2010). 

                                                             
2 Ζ Δζληθνθξνζχλε σο ηδενινγία εκθαλίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Μεζνπνιέκνπ θαη θπξηάξρεζε ζηε 

κεηαπνιεκηθή θαη κεηεκθπιηαθή Διιάδα. Απνηέιεζε επίζεκε ηδενινγία ηνπ θξάηνπο θαη ηελ πην 

αθξαία έθθαλζε ηνπ αληηθνκνπληζκνχ θαη βάζεη απηήο επήιζε ν δηαρσξηζκφο ηνπ ειιεληθνχ 

πιεζπζκνχ ζε ‘εζληθφθξνλεο θαη αληεζληθψο δξψληεο. 
3 Nativism: ηδενινγία πνπ ζεσξεί πσο ηα θξάηε πξέπεη λα θαηνηθνχληαη απφ κέιε ηεο απηφρζνλεο 

νκάδαο θαη φηη ηα κε απηφρζνλα κέιε απνηεινχλ αλνκνηνγέλεηα θαη θίλδπλν. 
4 Ο ζηαζκφο αλήθεη ηδηνθηεζηαθά ζηε City News, ε νπνία ζπζηάζεθε ην 1990. Σν 2008 θαη ην 2010 
αληίζηνηρα, ην Σειεάζηπ θαη ην Ραδηνάζηπ πνπιήζεθαλ ζην ΛΑ.Ο.. Γχν ρξφληα αξγφηεξα 

ηξνπνπνηήζεθαλ νη δηαθξηηηθνί ηίηινη ζε: ΑΡΣ – Άζηπ Ραδηνηειεφξαζε γηα ηνλ ηειενπηηθφ ζηαζκφ θαη 

ΑΡΣ FM – Δλεκέξσζε γηα ηνλ ξαδηνθσληθφ ζηαζκφ. Σν 2014 ν ΛΑ.Ο. επαλαπψιεζε ην ηειενπηηθφ 

θαλάιη ζηε City News Α.Δ. ηεο νπνίαο ην 49,43% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαηέρεη ν Γηψξγνο 

Καξαηδαθέξεο ελψ ην ππφινηπν 50,57% θαηέρεη ν γηνο ηνπ, Γηάλλεο. Αξρηθά πξφεδξνο ηνπ θαλαιηνχ 

είρε αλαιάβεη ν Γηψξγνο Καξαηδαθέξεο ελψ κεηέπεηηα αλέιαβε ν γηνο ηνπ. 
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Ζ εθινγηθή δχλακε ηνπ ΛΑ.Ο.. ζρεηίδεηαη κε ηελ έληνλε παξνπζία θαη πξνβνιή ηνπ 

θφκκαηνο απφ ην ΣΖΛΔΑΣΤ, θάηη πνπ ψζεζε ηνλ Φαξξά (2010) λα ραξαθηεξίζεη 

ην ΛΑ.Ο.. σο ηειε- θφκκα θαη άθεζε πεξηζψξηα ζηελ ηειενπηηθή αλαγέλλεζε ηεο 

αθξνδεμηάο. 

Ο ΛΑ.Ο. απφ ην μεθίλεκά ηνπ πξφβαιε ηηο ιπηξσηηθέο θαη αληηκεηαλαζηεπηηθέο 

ζέζεηο ηνπ, κε απνηέιεζκα λα δηθηπψλεηαη κε ην πεξηβάιινλ ηεο αθξνδεμηάο θαη κε 

ηα αληηζεκηηηθά θαη λενλαδηζηηθά ζηνηρεία πνπ απηή πξεζβεχεη  (Γεσξγηάδνπ, 2019). 

Ο ΛΑ.Ο.. ζεκείσλε εθινγηθέο επηηπρίεο απφ ην 2004 θαη ζε εζληθέο αιιά θαη ζε 

επξσπατθέο εθινγέο. Ζ απήρεζή πνπ ζεκείσλε ήηαλ κεγαιχηεξε απφ φια ηα 

πξνεγνχκελα θφκκαηα ηεο αθξνδεμηάο. Έλαο παξάγνληαο πνπ ζπληέιεζε ζε απηή ηελ 

επηηπρία είλαη ε ηδενινγηθή αιιαγή ηεο ζηάζεο ηεο ΝΓ, ε νπνία θαηά ηηο δεθαεηίεο 

1970-1980 ραξαθηεξηδφηαλ απφ κία ζηξαηεγηθή απνξξφθεζεο ηεο εζληθνθξνζχλεο, 

ελψ απφ ην 2000 πηνζέηεζε κία ζηξαηεγηθή νξηνζέηεζεο ηεο εζληθνθξνζχλεο, ψζηε 

λα εληζρχζεη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο πξνο ην πνιηηηθφ θέληξν. Σν 2012 ε ζπκκεηνρή 

ηνπ ΛΑ.Ο.. ζε κία θηινεπξσπατθή θπβέξλεζε ηνπ Παπαδήκνπ απνηέιεζε ηελ αηηία 

ηεο εθινγηθήο απνηπρίαο ηνπ θφκκαηνο ιφγσ ηεο δπζαξέζθεηαο ησλ ςεθνθφξσλ ηνπ 

γηα ηηο επηινγέο ηνπ (Παπατσάλλνπ, 2014). 

Ο ΛΑ.Ο.. δελ ζεσξείηαη σο έλα «εθήκεξν θφκκα» πνπ δελ άθεζε ίρλε ζην 

θνκκαηηθφ ζχζηεκα. Αληίζεηα, ν  ΛΑ.Ο.. ιεηηνχξγεζε σο «θφκκα-πξφγνλνο» γηα 

ηελ ειιεληθή αθξνδεμηά νηθνγέλεηα (Γεσξγηάδνπ, 2019). κσο, ζχκθσλα κε ηνλ 

Παπατσάλλνπ (2014) ε Υξπζή Απγή απνηειεί ην πην εθινγηθά κεηξίζηκν θφκκα 

εληφο ηεο αθξνδεμηάο νηθνγέλεηαο. 

2.3. Υαξαθηεξηζηηθά ζεζκηθώλ  παξεκβάζεσλ θαη παξεκβάζεσλ νκάδσλ πίεζεο 

θαη ζπκθεξόλησλ ζρεηηθά κε ηελ ειιεληθή κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή 

 

Ζ πνιηηηθή πνπ αζθείηαη απφ ην θάζε θπβεξλεηηθφ θφκκα απνηειεί κία δχκσζε 

ζπκθεξφλησλ θαη αηηεκάησλ πνπ έρνπλ ζπλδηαιερζεί κε ηηο νκάδεο πίεζεο θαη ηηο 

νκάδεο ζπκθεξφλησλ. Οη νκάδεο πίεζεο απαξηίδνληαη απφ πξφζσπα πνπ έρνπλ ζηφρν 

ηεο επηξξνή ηεο εθηειεζηηθήο θαη λνκνζεηηθήο εμνπζίαο, έρνληαο σο βαζηθή επηδίσμε 

ηελ επηινγή ηεο πην ζπκθέξνπζαο πνιηηηθήο γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν ή ηα κέιε ηεο, 

απφ ηελ άιιε νη νκάδεο ζπκθεξφλησλ ζπγθξνηνχληαη κε γλψκνλα ηα θνηλά 

ελδηαθέξνληα θαη ζπκθέξνληά ηνπο, ηα νπνία θαη πξνσζνχλ κε πνιηηηθά κέζα 
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(Meny,1995). Οη νκάδεο ζπκθεξφλησλ θαη πίεζεο έρνληαο δηαθνξεηηθή αλάγλσζε επί 

ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ δηακνξθψλνπλ θαη ηεξαξρνχλ αλαιφγσο ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη 

ηα αηηήκαηά ηνπο. 

 

Απφ ηελ βηβιηνγξαθία απνξξέεη πσο ε ειιεληθή κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή 

ραξαθηεξίδεηαη σο θνβηθή θαη αζθαιεηνθεληξηθή, θαζψο ηελ άζθεζε ηεο 

αλαιάκβαλε επί πνιιά έηε ε ΔΛ.Α, ην Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, ελψ 

πνιχ πξφζθαηα έγηλε γηα πξψηε θνξά απηνλφκεζε ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγείνπ. Δπίζεο 

ε ξχζκηζε ηεο παξακνλήο ησλ κεηαλαζηψλ ραξαθηεξίδεηαη σο εξγαζηνθεληξηθή, 

θαζψο  ηα έλζεκα παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ έθδνζε θαη αλαλέσζε ησλ 

εγγξάθσλ πνπ ηνπο εμαζθαιίδνπλ ηελ παξακνλή ζηελ ρψξα.  

 

Δλ γέλεη, ε ειιεληθή κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή ραξαθηεξίδεηαη απφ ηα εμήο ηέζζεξα 

ραξαθηεξηζηηθά (Καςάιεο,2018):  

1. Δζεινηπθιία ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ σο πξνο ηηο αληζφηεηεο θαη ηηο 

απζαηξεζίεο πνπ δηεμάγνληαη ζηνπο εξγαζηαθνχο ρψξνπο θαηά ησλ εξγαηψλ 

κεηαλαζηψλ 

2. Απνζχλδεζε ηεο έξεπλαο απφ ηελ πνιηηηθή, θαζψο παξαηεξείηαη αλππαξμία 

κειεηψλ θαη εξεπλψλ, κε απνηέιεζκα ε κε ηεθκεξίσζε ησλ ζεζκηθψλ 

παξεκβάζεσλ θαη λνκνζεηήζεσλ κε επηζηεκνληθφ ηξφπν. 

3. Μείσζε ηεο ζεκαζίαο ησλ δνκψλ δηαβνχιεπζεο σο κέζν παξαγσγήο 

πνιηηηθήο θαη ζπκκεηνρηθήο δηαδηθαζίαο, κε απνηέιεζκα ηνλ απνθιεηζκφ ησλ 

κεηαλαζηψλ απφ θάζε κνξθήο ζπκκεηνρήο ζηα θνηλά  

4. Ηδησηηθνπνίεζε ή  ¨ΜΚΟπνίεζε¨ ηεο κεηαλάζηεπζεο, θαζψο παξαηεξείηαη ε 

ζηαδηαθή απνρψξεζε ηνπ θξάηνπο απφ ηελ δηαρείξηζε ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη 

ε πξνζρψξεζή ηεο ζηελ ηδησηηθή ζθαίξα θαη θπξίσο ζηηο Με Κπβεξλεηηθέο 

Οξγαλψζεηο   

 

ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο παξαηεξείηαη πσο νη θνκκαηηθέο ζηξαηεγηθέο ησλ 

θνηλνβνπιεπηηθψλ θνκκάησλ ζην ζέκα ηεο κεηαλάζηεπζεο δηέπνληαη απφ πςειφ 

βαζκφ νκνηνγέλεηαο, θαζψο νη θπβεξλήζεηο ηελ πεξίνδν κεηαμχ 1990 έσο θαη ζήκεξα 

θαη απφ ηα ηξία θφκκαηα πνπ έρνπλ αλαιάβεη ηελ εμνπζία, ΝΓ, ΠΑΟΚ, αιιά θαη ε 

ζνζηαιδεκνθξαηηθή θπβέξλεζε ηνπ ΤΡΗΕΑ, πξνζέγγηζαλ ηελ κεηαλάζηεπζε κε 

αζθαιεηνθεληξηθφ θαη εξγαζηνθεληξηθφ ηξφπν. Οη αλαιχζεηο αλαθέξνπλ πσο έσο θαη 
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ην πξφζθαην 2015 ε ξεηνξηθή ηεο ΝΓ θαη ηνπ ΠΑΟΚ ζε ζρέζε κε ηε κεηαλάζηεπζε 

ζπλέθιηλε ζεκαληηθά (Καςάιεο, 2018). 

 

Ζ νκνηνγέλεηα απηή απνξξέεη απφ ηελ ππνπνιηηηθνπνίεζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο 

κεηαλάζηεπζεο θαη ε κε έληαμή ηεο ξεηνξηθήο θαη ησλ πξαθηηθψλ ηνπ θάζε θφκκαηνο 

ζηνλ άμνλα Γεμηάο-Αξηζηεξάο, αλαιφγσο κε ηελ ηδενινγηθή ζπγθξφηεζε ησλ ίδησλ. 

Δπίζεο, ην κεηαλαζηεπηηθφ δήηεκα δελ έρεη απνηειέζεη θπξίαξρν ζέκα ζηηο εθινγηθέο 

αλακεηξήζεηο, νχηε αλαδείρζεθε σο πνιηηηθή δηαηξεηηθή ηνκή
5
 ζηελ ειιεληθή 

πνιηηηθή ζθελή. Οη φπνηεο αληίξξνπεο ζέζεηο επί ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ αθνκνηψζεθαλ 

απφ ην ππάξρνλ θνκκαηηθφ ζχζηεκα, κε δίλνληαο ηελ επθαηξία ζε θηλήκαηα ή λέα 

θφκκαηα λα αλαδείμνπλ ηα αηηήκαηά ηνπο, ζπκβάιινληαο ζηελ νπζηαζηηθή 

δηακφξθσζε ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο. 

 

Δπηπιένλ, ε απνπζία θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ ζπγθξνχζεσλ, νη ειάρηζηεο πηέζεηο 

πνπ αζθήζεθαλ απφ ηελ άλνδν ηεο αθξνδεμηάο ή απφ ηελ ξηδνζπαζηηθή αξηζηεξά ή 

απφ ηα θηλήκαηα ραξαθηεξίδνπλ ηελ ειιεληθή πεξίπησζε. Έξεπλεο έδεημαλ φηη δελ 

αληρλεχνληαη ζεκαληηθέο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ αιινδαπψλ θαη εκεδαπψλ, παξφιν πνπ 

νη εκεδαπνί ζα πξνηηκνχζαλ λα κελ ππάξρνπλ κεηαλάζηεο ζηε ρψξα. Σέινο, ε 

ρακειή πνιηηηθή ζπκκεηνρή ησλ κεηαλαζηψλ, ε ειάρηζηε ζπλδηθαιηζηηθή ηνπο δξάζε 

θαη ε κηθξή απήρεζε πνπ έρνπλ ηα θηλήκαηα ζηελ Διιάδα, δελ αλέδεημαλ θάπνηα 

πίεζε πξνο ηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή θαη ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ 

δεηήκαηνο (Καςάιεο, 2018) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 χκθσλα κε ηνλ Μνζρνλά πνιηηηθή δηαηξεηηθή ηνκή απνηειεί ε αλζεθηηθή ζηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ 

πνιηηηθή αληηπαιφηεηα ζηελ νπνία εκπιέθνληαη κεγάια ηκήκαηα ηνπ πιεζπζκνχ. 
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Κεθάιαην 3: Η ηδενινγηθή θαη εθινγηθή ηαπηόηεηα ηεο Υξπζήο 

Απγήο 

 

3.1.  Ο ραξαθηήξαο θαη ε πνξεία ηεο Υξπζήο Απγήο 

3.1.1. Η ηδενινγία ηνπ θόκκαηνο 

Ο Λατθφο χλδεζκνο – Υξπζή Απγή, εθεμήο Υξπζή Απγή,  ραξαθηεξίδεηαη σο έλα 

ηδηφηππν θφκκα, κε γλσξίζκαηα πνιηηνθπιαθήο θαη κε δξάζεηο πνπ πξνζνκνηάδνπλ 

ζε ηδησηηθφ παξαζηξαηησηηθφ κεραληζκφ (Γεσξγηαδνπ – Καθε, 2018) 

 

ηελ ηζηνζειίδα ηεο ε Υξπζή Απγή απηνπξνζδηνξίδεηαη σο «Κίλεκα Δζληθηζηηθφ θαη 

Λατθφ, Κίλεκα πνιηηηθφ» θαη νη ρξπζαπγίηεο απηναπνθαινχληαη «Έιιελεο 

εζληθηζηέο».  Ζ ηδενινγία
6
 πνπ πξεζβεχεη είλαη ν ιατθφο εζληθηζκφο, ν νπνίνο θέξεη 

ηηο εμήο αξρέο: πίζηε θαη αγψλα γηα ηελ ηδενινγία, θπξίαξρε Ηδέα θαη Πίζηε γηα ηελ 

Ηδενινγία απνηειεί ην Έζλνο, ην Κξάηνο έρεη νπζία θαη πεξηερφκελν Δζληθφ θαη 

ππεξεηεί ηελ Λατθή Κνηλφηεηα, πξναγσγή θαη ππεξάζπηζε ηνπ Διιεληθνχ 

Πνιηηηζκνχ, αμηνθξαηία σο πξνο ηελ εγεζία ηνπ Κξάηνπο, νηθνλνκία σο ππεξέηεο 

ησλ εζληθψλ ζπκθεξφλησλ θαη φρη ζε έλα Κξάηνο, ππεξέηε ηεο πινπηνθξαηίαο. 

Δπηπξφζζεηα ζηνλ επίζεκν ηζηφηνπν ηεο Υξπζήο Απγήο  βξίζθνληαη αλεξηεκέλεο νη 

ζέζεηο
7
 ηνπ θφκκαηνο, νη νπνίεο ζέηνπλ σο ππιψλεο ηνπ πξνγξάκκαηφο ηεο ηελ εζληθή 

αλεμαξηεζία, ηελ ζπληαγκαηηθή αλαζεψξεζε, ηελ θαηαγγειία ηνπ Μλεκνλίνπ θαη 

δηαγξαθή ηνπ παξάλνκνπ ρξένπο θαη αλαζχζηαζε ηνπ Δζληθνχ Κξάηνπο. 

Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο πσο  ην δήηεκα ηεο κεηαλάζηεπζεο δελ θαηέρεη θάπνηα 

μερσξηζηή θαηεγνξία ζηηο πνιηηηθέο ζέζεηο ηνπ θφκκαηνο, αιιά εληάζζεηαη σο 

ππνελφηεηα ζηνπο βαζηθνχο ππιψλεο ηνπο. πγθεθξηκέλα, ζηνλ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο 

ε ¨ιαζξνκεηαλάζηεπζε¨ απνηειεί κέηξν γηα ηελ αλαζχζηαζή ηεο κέζσ ησλ 

απειάζεσλ πνπ πξνσζεί ε Υξπζή Απγή πξνθεηκέλνπ λα εθθελσζνχλ ζέζεηο εξγαζίαο 

θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνπο γεγελείο.  Μέξνο ηνπ ζρεδίνπ γηα ηελ αλαζχζηαζε 

ηνπ εζληθνχ θξάηνπο  απνηεινχλ νη ελέξγεηεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

¨ιαζξνκεηαλάζηεπζεο¨ πνπ πξνάγνπλ απζηεξά κέηξα θαη απειάζεηο θαη θπιαθίζεηο, 

                                                             
6 Ηδενινγία, http://www.xrisiavgi.com/kinima/ideologia  
7 Πνιηηηθέο ζέζεηο, http://www.xrisiavgi.com/kinima/thesis  

http://www.xrisiavgi.com/kinima/ideologia
http://www.xrisiavgi.com/kinima/thesis
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ζθιεξφηεξεο πνηληθέο θπξψζεηο γηα εγθιήκαηα αιινδαπψλ, θαζνιηθφ απνθιεηζκφ 

απφ ην ζχζηεκα πγείαο θαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ δεκνγξαθηθνχ πξνβιήκαηνο 

πηνζεηείηαη ε εθαξκνγή ζθιεξψλ θαηαζηαιηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ κεηαλάζηεπζε ψζηε 

λα απνθεπρζεί ε κεηνλνηηθνπνίεζε ησλ Διιήλσλ.  

πγθεθξηκέλα, νη πξνηάζεηο ηεο Υξπζήο Απγήο πξνθεηκέλνπ λα εμαιεηθζεί ην 

θαηλφκελν ηεο ¨ιαζξνκεηαλάζηεπζεο¨ πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ βίαηε θαηαζηνιή θαη 

απέιαζε. Αξρηθά ε Υξπζή Απγή ηνλίδεη ηελ δηάθξηζε κεηαμχ Έιιελα θαη μέλνπ 

¨εηζβνιέα¨,  ραξαθηεξίδνληαο ηνπο ιαζξνκεηαλάζηεο  σο  αζχληαθην ζηξαηφ, πνπ 

θέξεη ζηφρν ηελ απνζχλζεζε  ηεο θνηλσληθήο δνκήο θαη ηελ αιινηξίσζε ηεο εζληθήο 

ηαπηφηεηαο.  

 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί αλαιινίσηε ε ειιεληθή ηαπηφηεηα ε Υξπζή Απγή 

πξνηείλεη ηελ ζχιιεςε θαη θξάηεζε ζε εηδηθνχο ρψξνπο εθηφο θαηνηθεκέλσλ 

πεξηνρψλ κε ηηο απνιχησο αλαγθαίεο γηα ηελ επηβίσζε ππεξεζίεο, έσο φηνπ 

επαλαπξνσζεζνχλ ζηηο ρψξεο θαηαγσγήο ηνπο θαη ηελ ηδηαίηεξε κεηαρείξηζε κε 

απζηεξφηεξεο πνηλέο ησλ εγθιεκάησλ πνπ δηαπξάηηνπλ σο δξάζηεο νη αιινδαπνί, 

ππνρξεψλνληάο ηνπο λα εθηίνπλ ηελ πνηλή ηνπο ζε εηδηθνχο ρψξνπο θξάηεζεο θαη λα 

εθηεινχλ έξγν ππέξ ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ.  

 

Μειεηψληαο ηηο ζέζεηο ηεο Υξπζήο Απγήο γίλεηαη αληηιεπηφ πσο ζηφρνο ηεο είλαη λα 

παξνπζηαζηεί σο έλα θφκκα άθζαξην, ηθαλφ λα ππεξαζπηζηεί ηνπο αδχλαηνπο θαη ηα 

ζχκαηα ηεο θξίζεο θη φρη σο ην θφκκα πνπ έρεη σο απνθιεηζηηθφ ζηφρν ηελ απαιιαγή 

ηεο ρψξαο απφ αιινδαπνχο θαη ηελ απειεπζέξσζε ησλ αιχηξσησλ παηξίδσλ 

(Καςάιεο, 2018). 

Ζ Φξαγθνπδάθε (2013) ζεσξεί πσο νη ζέζεηο ηεο Υξπζήο Απγήο  δελ ζπλάδνπλ κε ηηο 

ζέζεηο ησλ ινηπψλ αθξνδεμηψλ θνκκάησλ, πνπ ζηεξίδνληαη ζε επηρεηξήκαηα 

νηθνλνκηθά θαη ηελ ππεξάζπηζε ηεο εζληθήο θνπιηνχξαο απφ ηελ αιινίσζε, αιιά 

ζπλερψο ην θφκκα ππνγξακκίδεη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο δηαηήξεζεο ηεο θαζαξφηεηαο 

ηνπ ειιεληθνχ αίκαηνο, πξνάγνληαο ηνλ βηνινγηθφ ξαηζηζκφ.  Καηαιήγνληαο  ε 

ζπγγξαθέαο ζην ζπκπέξαζκα πσο ε Υξπζή Απγή δελ δηαζέηεη νπζηαζηηθή πνιηηηθή 

ζέζε ζρεηηθά κε ην κεηαλαζηεπηηθφ δήηεκα. 
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Ζ Υξπζή Απγή ππεξαζπίδεηαη ηνλ εζληθνζνζηαιηζκφ
 
θαη ρξεζηκνπνηεί ζχκβνιά ηνπ, 

φπσο ηνλ αγθπισηφ ζηαπξφ, ηηο ηειεηνπξγηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ, φπσο 

λαδηζηηθνχο ραηξεηηζκνχο, θαζψο θαη  ηα κνηίβα ηνπ ιφγνπ ηνπ, πεξηθιείνπλ ηε 

ξεηνξηθή θπιεηηζκνχ θαη αληηζεκηηηζκνχ θαη ηα κέζα δξάζεο ηνπ, ηα νπνία 

ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε βίαο. Χζηφζν, ζε δεκφζηεο νκηιίεο αξλνχληαη ηελ φπνηα 

ζπζρέηηζε κε ηελ λαδηζηηθή ηδενινγία.
 
(Melzer& Serafin,  2014).  

 

Παξαηίζεληαη θάπνηνη νξηζκνί γηα λα δηαζαθεληζηνχλ ηα αλσηέξσ:  

o Ο φξνο θαζιζμός εκθαλίδεηαη κεζνπνιεκηθά, ην νπνίν θαίλεηαη λα έρεη ηηο 

ξίδεο ηνπ ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα.  Ο θαζηζκφο ελαληηψλεηαη ζηηο ηδέεο θαη 

ζηηο αμίεο πνπ θπξηάξρεζαλ κεηά ηελ Γαιιηθή Δπαλάζηαζε ζηε δπηηθή 

πνιηηηθή ζθέςε. Σν ηξίπηπρν ¨Διεπζεξία, Ηζφηεηα, Αδειθνζχλε¨ θαζψο θαη νη 

αμίεο πνπ απηφ ζπλεπάγεηαη, απνξξίπηνληαη απφ ηελ ηδενινγία ηνπ θαζηζκνχ. 

Σν ηδεψδεο ηνπ θαζηζκνχ νξακαηίδεηαη έλαλ άλζξσπν – ήξσα , ν νπνίνο δξα 

κε θίλεηξα ην θαζήθνλ, ηε ηηκή θαη ηελ απηνζπζία. Ο άλζξσπνο ήξσαο είλαη 

δηαηεζεηκέλνο λα απνξξνθεζεί νινθιεξσηηθά απφ ην έζλνο ηνπ θαη λα 

ππαθνχεη ζ΄ έλαλ ππέξηαην εγέηε (Heywood, 2006) 

o Ο φξνο λαδηζκόο επήιζε απφ ηελ ζπληφκεπζε ηεο γεξκαληθήο ιέμεο 

Nationalsozialismus (εζληθνζνζηαιηζκφο). Ο εζληθνζνζηαιηζκφο 

αλαπηχρζεθε θαη εθθξάζηεθε απφ ην λαδηζηηθφ θφκκα ηεο Γεξκαλίαο. 

Ηδενινγηθά ππνζηήξηδε ηελ αλσηεξφηεηα ηεο άξηαο θπιήο έλαληη φισλ ησλ 

ππφινηπσλ ηαπηίδνληαο αθφκε ηελ πξφνδν ηεο αλζξσπφηεηαο κε απηή θαη 

πηζηεχνληαο φηη ζα δηαηεξνχζε ηελ θπξηαξρία ηεο κφλν εάλ δηαηεξνχζε ηελ 

θαζαξφηεηά ηεο. Απεηιή γηα ηε άξηα θπιή απνηεινχζαλ νη Δβξαίνη, νη Ρνκά, 

νη ζσκαηηθά ή δηαλνεηηθά αλάπεξνη, νη νκνθπιφθηινη, νη καχξνη, θαη γεληθά 

νπνηαδήπνηε κεηνλφηεηα ή θνηλσληθή νκάδα κε ηδηαηηεξφηεηεο. Ο Υίηιεξ 

δηαθήξπηηε σο βαζηθή αξρή ηνπ γεξκαληθνχ εζληθνζνζηαιηζκνχ ηελ ηζφηεηα 

ζηηο επθαηξίεο, ηζφηεηα ελψπηνλ ηνπ λφκνπ θαη πιήξε λνκηθά δηθαηψκαηα γηα 

φινπο ηνπο άλδξεο ηεο άξηαο θπιήο ζηε Γεξκαλία. Ζ ηζφηεηα πνπ πξνέβαιε 

δελ είρε ζρέζε κε ηε θηιειεχζεξε θαη δεκνθξαηηθή ηζφηεηα, πνπ ζα αθνξνχζε 

έζησ κφλν ηνπο Αξίνπο απνθιείνληαο ηνπο άιινπο. Ήηαλ δηακεζνιαβεκέλε 

απφ ηελ αξρή ηνπ αξρεγνχ (Führerprinzip), πνπ ππήξμε ην απφιπην λνκηθφ 

δφγκα ζην Γ΄ Ράηρ. Καλείο δελ κπνξεί λα επηθαιεζηεί ηζφηεηα θαη δηθαηψκαηα 
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έλαληη ηνπ αξρεγνχ, αθνχ απηφο είλαη ππεξάλσ ηνπ λφκνπ θαη πξνυπφζεζή 

ηνπ, πεξηνξίδνληαο έηζη ηελ ειεπζεξία θαη ηελ ηζφηεηα ησλ ππνινίπσλ. Ο 

αξρεγφο θαζφξηδε ην πνηνο ζα ππνζηεί θπξψζεηο ηνπ λφκνπ, θαζψο είρε ηνλ 

πιήξε έιεγρν απηνχ. Ο Υίηιεξ ήηαλ επίζεο αληίζεηνο ζηελ ηδέα ηεο 

Γεκνθξαηίαο, γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζηελ πηψζε ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο 

Βατκάξεο κεηά ηελ άλνδφ ηνπ ζηελ εμνπζία.
8
 

χκθσλα κε ηνλ Γεκήηξε Φαξξά ην θξπθφ θαηαζηαηηθφ ηεο Υξπζήο Απγήο 

απνθαιχπηεη ηελ δηαδηθαζία εηζδνρήο, ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο, ην ξεπεξηφξην δξάζεο 

πνπ πηνζεηεί θαη ηελ εθπαίδεπζε πνπ παξέρεη ζηα κέιε (Φαξξάο, 2014). Ζ Υξπζή 

Απγή νξγαλψλεηαη σο θφκκα- πνιηηνθπιαθή, κε ζηξαηησηηθή, κπζηηθή θαη ηεξαξρηθή 

δνκή θαη κε απφιπηε εμνπζία ησλ αλσηέξσλ πξνο ηνπο θαηψηεξνπο. Ζ θνξπθή 

ηεξαξρίαο ηνπ θφκκαηνο αλήθεη ζηνλ Αξρεγφ, ν νπνίνο ζηα πξφηππα ηνπ ρηηιεξηθνχ 

δφγκαηνο ηνπ Führerprinzip, απνθαζίδεη θαη επνπηεχεη επί πάλησλ
  

(Γεσξγηάδνπ – 

Καθε, 2018). 

 

ηηο δεκφζηεο, επίζεκεο νκηιίεο ηνπο ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο θαη ζην 

Διιεληθφ Κνηλνβνχιην, ε Υξπζή Απγή δελ παξαπέκπεη αλνηρηά ζηε λενλαδηζηηθή 

ηδενινγία ή ζηελ επηζπκία γηα θαηάξξεπζε ηεο δεκνθξαηίαο. Αληίζεηα, ε ζχγθξνπζε 

κεηαμχ ηνπ «ιανχ» θαη ησλ θαηνρπξσκέλσλ ζπκθεξφλησλ ηνπ πνιηηηθνχ θαζεζηψηνο 

απνηειεί κηα ζηαζεξά ζηε ζπδήηεζε ηνπο (Ekström, Patrona & Thornborrow, 2018). 

Σν 1980 εκθαλίδεηαη ε Υξπζή Απγή, σο ηίηινο ελφο εληχπνπ πνπ εμέδηδε κία νκάδα 

κειψλ ηνπ λενθαζηζηηθνχ θφκκαηνο ηεο 4εο Απγνχζηνπ (Κ4Α). Σν 1981 μεθηλά ε 

αλαδήηεζε γηα δηεζλή ζηεξίγκαηα ζηξεθφκελε πξνο ηελ Ηζπαλία θαη ην λενλαδηζηηθφ 

θφκκα ηεο θαη ζπκκεηέρνληαο ζηηο εηήζηεο ζπγθεληξψζεηο ηεο Νέαο Δπξσπατθήο 

Σάμεο, κίαο ζπκκαρίαο ησλ επξσπατθψλ λενθαζηζηηθψλ θαη λενλαδηζηηθψλ 

νξγαλψζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλην ζηε Βαξθειψλε. Ζ έθδνζε ηνπ πεξηνδηθνχ 

δηαθφπεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 1984. Σν επηέκβξην ηνπ ίδηνπ ρξφλνπ ν Μηραινιηάθνο , 

έπεηηα απφ δηακεζνιάβεζε ηνπ Παπαδφπνπινπ, νξίζηεθε  σο επηθεθαιήο ηεο 

λενιαίαο ηεο ΔΠΔΝ, αιιά δήισζε ηελ παξαίηεζή ηνπ ηνλ Ηαλνπάξην, ιφγσ 

αληηζέζεσλ ζην ρψξν ηεο αθξνδεμηάο κεηαμχ εζληθνζνζηαιηζηψλ θαη κε θαη 

αληηθαηαζηάζεθε απφ ην Μάθε Βνξίδε. 

                                                             
8βι.http://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site_content/voul

hFoundation/file/Ekpaideytika%20New/nazismos/0_8nazismos.pdf  

http://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site_content/voulhFoundation/file/Ekpaideytika%20New/nazismos/0_8nazismos.pdf
http://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site_content/voulhFoundation/file/Ekpaideytika%20New/nazismos/0_8nazismos.pdf
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Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990, ε νπνία ζηηγκαηίζηεθε απφ ηελ θαηάξξεπζε ηνπ 

αλαηνιηθνχ κπινθ, πιήζνο κεηαλαζηψλ θαηέθζαζε ζηε ρψξα. Σα ΜΜΔ έθαλαλ 

ζπλερψο ιφγν γηα ηελ «εγθιεκαηηθφηεηα ησλ αιινδαπψλ». ε απηφ πξνζηέζεθε θαη 

ην καθεδνληθφ δήηεκα, ην νπνίν έθεξε κία έμαξζε εζληθηζηηθψλ ηάζεσλ. Ζ Υξπζή 

Απγή πξαγκαηνπνίεζε ηελ πξψηε δεκφζηα εκθάληζή ηεο ζηελ Αζήλα ζην 

ζπιιαιεηήξην ηνλ Γεθεκβξίνπ ηνπ 1992, δίλνληαο έλαλ αλνηρηφ ραξαθηήξα, 

βξίζθνληαο έηζη ην θαηάιιειν έδαθνο γηα ηελ δξάζε ηεο. ηε πξψηε θηφιαο δεκφζηα 

εκθάληζή ηεο ε Υξπζή Απγή εθθξάζηεθε κε βία, ηξαπκαηίδνληαο βαξηά δχν λένπο 

θνηηεηέο. Σα ΜΜΔ θαηήγγεηιαλ «εκθάληζε λενλαδί», ελψ ε νξγάλσζε αλέιαβε ηελ 

επζχλε ηεο επίζεζεο ζε «νξγαλσκέλα αληεζληθά ζηνηρεία». Σνλ επφκελν κήλα ε 

Υξπζή Απγή ηδξχζεθε σο θφκκα θαη μεθίλεζε ηελ έθδνζε νκψλπκεο εβδνκαδηαίαο 

εθεκεξίδαο (Φαξξάο, 2010). 

3.1.2. Η εθινγηθή πνξεία ηεο Υξπζήο Απγήο  

Ζ Υξπζή Απγή ζπκκεηείρε ζε εθινγηθή αλακέηξεζε γηα πξψηε θνξά ζηηο 

Δπξσεθινγέο ηνπ 1994 – απηνπξνζδηνξηδφκελε σο πνιηηηθή θίλεζηο θη  έσο ην ηέινο 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000 ε εθινγηθή απήρεζε ηεο ήηαλ ειάρηζηε, κε ηα πνζνζηά ηεο 

λα θπκαίλνληαη θάησ ηνπ 1%. ηα ίδηα πνζνζηά θηλήζεθε θαη ζηηο επξσεθινγέο  θαη 

ζηηο βνπιεπηηθέο ηνπ 2009, φπνπ φκσο ζπκκεηείρε σο πνιηηηθφ θφκκα. 

Σν 2010 ζηηο δεκνηηθέο εθινγέο ν Νίθνο Μηραινιηάθνο έζεζε ππνςεθηφηεηα γηα ηελ 

δεκαξρεία ησλ Αζελψλ θαη θαηάθεξε λα ζπγθεληξψζεη ην πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 

5,29%, θαηαηάρζεθε έθηνο θαη εμειέγε δεκνηηθφο ζχκβνπινο
  
(Τθαληήο, 2014). Απηφ 

ην πνζνζηφ απνηέιεζε ηνλ πξφδξνκν ηεο κειινληηθήο εθηίλαμεο ηεο Υξπζήο Απγήο 

θαη ζηελ θεληξηθή πνιηηηθή ζθελή ηεο ρψξαο. ην 6
ν
 δηακέξηζκα ηεο Αζήλαο, ηα 

πνζνζηά θπκάλζεθαλ ζην 8.38% θαη ζην 4
ν
 6.94%

 
(Τθαληήο, 2014)

9
. 

Ζ Υξπζή Απγή εμαζθάιηζε έλα ηνπηθφ νρπξφ ζηελ Αζήλα, αλαιακβάλνληαο ηνλ 

έιεγρν κηαο γεηηνληάο ζην θέληξν ηεο πφιεο κε έλαλ απφ ηνπο πςειφηεξνπο κε 

ειιεληθνχο πιεζπζκνχο. Απηφ επηηεχρζεθε κέζσ πνγθξφκ θαη αηνκηθψλ βίαησλ 

επηζέζεσλ, αιιά θαη απφ επηζθέςεηο ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο. Αζρνιήζεθε 

επίζεο κε ηνλ αθηηβηζκφ ηεο βάζεο, δεκηνπξγψληαο επηηξνπέο νη νπνίεο 

                                                             
9 Σν 6ν  δεκνηηθφ δηακέξηζκα Αζήλαο, πεξηιακβάλεη ηηο βφξεηεο θεληξηθέο ζπλνηθίεο (Παηήζηα 

Κπςέιε) θαη ην 4ν πεξηιακβάλεη ηηο Γ. ζπλνηθίεο (Κνισλνχ, Αθαδεκίαο Πιάησλνο, επφιηα κέρξη 

Παηήζηα). 
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δηακαξηπξήζεθαλ ζηα κέζα ελεκέξσζεο γηα ηελ εγθιεκαηηθφηεηα ησλ κεηαλαζηψλ, 

εθδίδνληαο θαη κνηξάδνληαο έλα πεξηνδηθφ κε ηίηιν «Ζ θσλή ησλ θαηνίθσλ ηνπ 

Αγίνπ Παληειεήκνλα» (The conversation, 2018). 

ηηο εθινγέο ηνπ 2012 ηνλ Μάην θαη ηνλ Ηνχλην ε Υξπζή Απγή, επσθεινχκελε απφ 

ηε ζπγθπξία, ζπγθέληξσζε πνζνζηά 6.97% θαη 6.92% αληίζηνηρα, εμειέγνληαο γηα 

πξψηε θνξά βνπιεπηέο. Μάιηζηα, ε επηξξνή ηεο έκεηλε ζρεδφλ ακεηάβιεηε ζηηο δχν 

εθινγηθέο αλακεηξήζεηο θαη 7 ζηνπο 10 απφ ηνπο ςεθνθφξνπο ηεο ζχκθσλα κε 

έξεπλα ηεο Public Issue (2012) δήισζαλ πσο ςήθηζαλ Υξπζή Απγή θαη ζηηο δχν 

εθινγηθέο αλακεηξήζεηο. Ζ έλαξμε ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο εθπξνζψπεπζεο ηεο 

Υξπζήο Απγήο μεθίλεζε κε  ιεθηηθή θαη ζσκαηηθή επίζεζε πνπ δέρζεθαλ ε Ληάλα 

Καλέιε θαη  ε Ρέλα Γνχξνπ απφ ηνλ Ζιία Καζηδηάξε θαηά ηε δηάξθεηα δσληαλήο 

εθπνκπήο. 

Σνλ Μάην ηνπ 2012 πξαγκαηνπνηήζεθαλ εθινγέο, απφ ηηο νπνίεο δελ ζρεκαηίζηεθε 

Κπβέξλεζε θαη επαλαιήθζεθαλ ηνλ Ινύλην ηνπ 2012. Οη δχν απηέο εθινγηθέο 

αλακεηξήζεηο νλνκάδνληαη απφ ηνπο κειεηεηέο (Βνχιγαξεο- Νηθνιαθφπνπινο, 2014) 

σο δηπιφο εθινγηθφο ζεηζκφο, θαζψο ν θιαζηθφο δηθνκκαηηζκφο έζπαζε θαη 

νιφθιεξν ην εθινγηθφ ζχζηεκα άιιαμε κέζα ζε ιίγνπο κήλεο, αθήλνληαο ρψξν ζηε 

λαδηζηηθή νξγάλσζε λα πξνβιεζεί θαη λα εδξαησζεί ζηελ εζληθή πνιηηηθή ζθελή.  

Σν 2013 ραξαθηεξίδεηαη απφ βίαηεο επηζέζεηο κε θνξχθσζε ηε δνινθνλία ηνπ 

Παχινπ Φχζζα, ν νπνίνο δνινθνλήζεθε απφ κέινο ηεο Υξπζήο Απγήο ζχκθσλα απφ 

ηηο έξεπλεο ηεο αζηπλνκίαο. Αθνινχζεζε επέκβαζε ηνπ ηφηε πξσζππνπξγνχ Αληψλε 

ακαξά θαη ε θπιάθηζε ηνπ επηθεθαιήο αιιά θαη ζηειερψλ ηεο νξγάλσζεο. Οη 

θαηεγνξίεο πνπ ηνπο απνδίδνληαη ζρεηίδνληαη κε ηελ ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή 

νξγάλσζε.  

Οη επξσεθινγέο ηνπ 2014, δηελεξγήζεζαλ ηαπηφρξνλα κε ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο 

εθινγέο θαη πξνβιήζεθαλ πνιχ απφ ηα ΜΜΔ, απνδίδνληάο ηνπο έλαλ εζληθφ  

ραξαθηήξα. Οη εθινγέο απηέο απνθαινχληαη σο εθινγηθφο «κεηαζεηζκφο» ζχκθσλα 

κε ηελ Σεπέξνγινπ Δπηπρία (2016), θαζψο γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα έλα 

αξηζηεξφ θφκκα αλαδεηθλχεηαη πξψην θη έλα λαδηζηηθφ θφκκα πιεζηάδεη ην 10%, 

παξά ηηο αθξαίεο θαη εγθιεκαηηθέο πξάμεηο ηνπ, φπσο ε δνινθνλία ηνπ Φχζζα. ηηο 

πεξηθεξεηαθέο εθινγέο ηνπ 2014 παξαηεξείηαη φηη ζρεδφλ ζε φιεο ηηο εθινγηθέο 
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πεξηθέξεηεο ηα πνζνζηά ηεο είλαη άλσ ηνπ 5%, εθηφο απφ ηελ Κξήηε θαη ην Βφξεην 

Αηγαίν. 

ε απηφ ην ζεκείν θαζίζηαηαη ρξήζηκε ε δηάθξηζε θάζε είδνπο εθινγηθήο 

αλακέηξεζεο θαη ε μερσξηζηή αλάιπζή ηεο. Παίξλνληαο σο δεδνκέλε ηελ ζεσξία ησλ 

κνληέισλ ησλ εθινγψλ θαη ηελ δηάθξηζή ηνπο ζε εθινγέο πξψηεο θαη δεχηεξεο ηάμεο, 

αιιά θαη ηνπ δηαθνξεηηθνχ ηξφπνπ πνπ ζπκπεξηθέξνληαη νη εθινγείο ζε θάζε κία απφ 

απηέο πξέπεη λα απνζαθεληζηεί πσο σο πξψηεο ηάμεο εθινγέο (FOE) λννχληαη νη 

εθινγέο κείδνλνο ζεκαζίαο, δειαδή ελ πξνθεηκέλσ νη βνπιεπηηθέο , ελψ σο δεχηεξεο 

ηάμεο εθινγέο (SOE) νη ήζζνλνο ζεκαζίαο δειαδή, νη δεκνηηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο 

εθινγέο θαη νη επξσεθινγέο (Σεπέξνγινπ, 2016)  

 Οη SOE ελ ζπγθξίζεη κε ηηο FOE ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ κηθξφηεξε πξνζέιεπζε 

ζηηο θάιπεο, ηηο απψιεηεο πνπ έρνπλ ηα κεγάια θφκκαηα θαη απφ ηα κεγαιχηεξα 

πνζνζηά πνπ ζεκεηψλνπλ ηα κηθξφηεξα θφκκαηα. Οη απνθιίζεηο ησλ ςεθνθφξσλ 

αλάκεζα ζε απηέο ηηο εθινγέο έρνπλ δηάθνξεο εμεγήζεηο. Πξψηνλ, ππάξρεη ε ςήθνο 

εθθνβηζκνχ, θαηά ηελ νπνία ην εθινγηθφ ζψκα ζηέιλεη πξνεηδνπνηεηηθά κελχκαηα 

ζηελ Κπβέξλεζε, ψζηε λα επαλέιζεη ζηε ζσζηή πνιηηηθή θαηεχζπλζε. Γεχηεξνλ, ε 

ςήθνο ησλ SOE δελ είλαη “βαξηά“ , απηφ ζεκαίλεη πσο ν ςεθνθφξνο απαιιάζζεηαη 

απφ ζθέςεηο ζρεηηθά κε ηνλ αληίθηππν ηεο ςήθνπ ηνπ θαη ςεθίδεη ειεχζεξα ην θφκκα 

πνπ ζπκπαζεί, ιφγσ ηεο κηθξφηεξεο ζεκαζίαο γηα ηελ εγρψξηα πνιηηηθή ησλ εθινγψλ 

δεχηεξεο ηάμεο. Σξίηνλ, ππάξρεη ην ππφδεηγκα εηιηθξηλνχο θαη κε εηιηθξηλνχο ςήθνπ. 

Ζ εηιηθξηλήο ςήθνο ζεκαίλεη πσο ν ςεθνθφξνο ςεθίδεη θφκκα κε ην νπνίν ηνλ 

ζπλδέεη ηδενινγηθή εγγχηεηα ζηηο SOE, ελψ ζηηο FOE λα ςεθίδεη αλεηιηθξηλά, 

δεδνκέλεο ηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ δηαθπβεπκάησλ. Σέηαξηνλ, ππάξρνπλ ςεθνθφξνη 

πνπ δηαηεξνχλ ηε ςήθν ηνπο θαη ζηηο δχν ηάμεηο εθινγψλ. Σέινο, ππάξρεη ε 

ζηξαηεγηθή ηηκσξεηηθή ςήθνο ζε SOE, πνπ ζπλήζσο αλαηξέπεηαη ζηηο επφκελεο 

εθινγέο πξψηεο ηάμεο
 
(Brinzer Hobolt,-Wittrock, 2011) πκπεξαζκαηηθά, έρνπλ 

δηαηππσζεί ηξία πξφηππα εθινγηθήο ζπκπεξηθνξάο ζηηο SOE (Σεπέξνγινπ, 2008)  :  

 Voting with the head πνπ είλαη ε ζηξαηεγηθή ςήθνο, ηελ νπνία ν ςεθνθφξνο 

δελ ζέιεη λα ζπαηαιήζεη.  

 Voting with the heart, πνπ είλαη ε εηιηθξηλήο ςήθνο πνπ δηαθξίλεηαη απφ 

ραιαξφηεηα θαη ειεπζεξία. 
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 Voting with the boot, πνπ είλαη ςήθνο απνγνήηεπζεο θαη δηακαξηπξίαο, πνπ 

σθειεί ηα κηθξά θφκκαηα 

χκθσλα κε απηή ηε ζεσξία κειέηε ( Σεπέξνγινπ, 2016) απνδίδεη ην ζρεδφλ δηςήθην 

πνζνζηφ ηεο Υξπζήο Απγήο ζηηο Δπξσεθινγέο ζηηο θαηεγνξίεο voting with the heart 

ή  voting with the boot. 

ηηο εθινγέο ηνπ Ιαλνπαξίνπ 2015 θη ελψ ην έμσ-θνηλνβνπιεπηηθφ ηεο έξγν επέκελε 

ζε πξνπειαθηζκνχο, ζε άζεκλεο εθθξάζεηο, ελψ ηα κίληηα έδεηρλαλ ζπλερψο ην 

πξαγκαηηθφ πξφζσπν ηεο Υξπζήο Απγήο, απνθιείνληάο ην απφ θάζε ινγήο δεκφζηαο 

ζπδήηεζεο,  ε Υξπζή Απγή εδξαηψλεηαη σο ηξίην θφκκα, κε 6.28%. 

ηηο εθινγέο ηνπ Σεπηεκβξίνπ 2015 ε Υξπζή Απγή παξέκεηλε ζηαζεξά ηξίην θφκκα 

κε 6.99%. ηηο ηειεπηαίεο δηελεξγεζείζεο εθινγέο ηνπ Μαΐνπ θαη Ινπιίνπ 2019 ε 

Υξπζή Απγή ζπγθέληξσζε ηφζν ζε ηνπηθφ – πεξηθεξεηαθφ, φζν θαη ζε εζληθφ επίπεδν 

πνιχ ρακειφηεξα πνζνζηά. πγθεθξηκέλα ζηηο εζληθέο εθινγέο θαηέιαβε ην πνζνζηφ 

ηεο ηάμεο ηνπ 2,93%, παξά ην γεγνλφο ηεο αλαδσπχξσζεο ηνπ καθεδνληθνχ, 

κέλνληαο έηζη εθηφο Βνπιήο κεηά απφ επηά ρξφληα 

Ζ εθινγηθή απνηπρία ηεο Υξπζήο Απγήο θαίλεηαη σο απφξξνηα ησλ γεγνλφησλ πνπ 

μεθίλεζαλ κε ηελ δίθε ηεο
10

 ζηηο 20 Απξηιίνπ ηνπ 2015. Οη θαηεγνξνχκελνη είλαη 69, 

εθ ησλ νπνίσλ νη 18 απνηεινχλ βνπιεπηέο ηεο Υξπζήο Απγήο, θαη θαηεγνξνχληαη γηα 

δηεχζπλζε εγθιεκαηηθήο νξγάλσζεο. Δθηφο ηνπ αδηθήκαηνο απηνχ, ζπλδηθάδνληαη 

ηξία αθφκα θαθνπξγήκαηα: ε αλζξσπνθηνλία ηνπ Παχινπ Φχζζα, ε απφπεηξα 

αλζξσπνθηνλίαο ηνπ Ακπνπδίλη Δκπάξαθ θαη ε απφπεηξα αλζξσπνθηνλίαο ησλ 

ζηειερψλ ηνπ ΚΚΔ θαη κειψλ ηνπ ΠΑΜΔ, αιιά ζπλεμεηάδνληαη θη άιιεο ππνζέζεηο 

ζηηο νπνίεο θαηεγνξνχληαη ή έρνπλ θαηαδηθαζηεί κέιε ηεο Υξπζήο Απγήο. ηηο 18 

Γεθεκβξίνπ ηνπ 2019 απαγγέιζεθε ε πξφηαζε ηεο εηζαγγειίαο ζρεηηθά κε ηελ 

ππφζεζε Φχζζα, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν Ρνππαθηάο, ν θεξφκελνο σο δξάζηεο, 

έδξαζε απηνβνχισο, δελ ππήξρε ζρέδην δνινθνλίαο θαη ζηνρνπνίεζε ηνπ Φχζζα απφ 

κέιε ηεο Υξπζήο Απγήο., νχηε ν Μηραινιηάθνο, νχηε ν Λαγφο έδσζαλ εληνιή 

ζαλάηνπ, επνκέλσο δεηήζεθε ε απαιιαγή φισλ ησλ άιισλ απφ ηε θαηεγνξία ηεο 

ζπλεξγίαο ζε θφλν. Ζ ηειηθή απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ κέιιεηαη λα αλαθνηλσζεί ζηηο 

7 Οθηψβξε. 

                                                             
10 Ζ δίθε, https://jailgoldendawn.com/%ce%b7-%ce%b4%ce%af%ce%ba%ce%b7/  

https://jailgoldendawn.com/%ce%b7-%ce%b4%ce%af%ce%ba%ce%b7/
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Έπεηηα απφ ηελ εθινγηθή απνηπρία ζηηο 7 Ηνπιίνπ 2019 ζεκεηψζεθε ζεηξά 

απνρσξήζεσλ θνξπθαίσλ ζηειερψλ ηεο Υξπζήο Απγήο, κε απνθνξχθσκα ηελ 

αλαθνίλσζε ηεο απνρψξεζεο θαη ηεο ζχζηαζεο λένπ θφκκαηνο απφ ηνλ Ζιία 

Καζηδηάξε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2020. Σν λέν θφκκα νλνκάζηεθε  «Έιιελεο γηα ηελ 

Παηξίδα»
11

, νη ζέζεηο ηνπ νπνίνπ νκνηάδνπλ ηδηαίηεξα κε απηέο ηεο Υξπζήο Απγήο.  

Ζ κεγάιε πηψζε πνπ έιαβαλ ηα πνζνζηά ηεο Υξπζήο Απγήο ζηηο εθινγέο πνπ 

δηελεξγήζεθαλ ην 2019, ζχκθσλα κε κειέηε ( Γεσξγηάδνπ, 2019), δηθαηνινγνχλ ηελ 

παγίσζε ηνπ λένπ δηθνκκαηηζκνχ, ε νπνία άθεζε πεξηζψξηα κεηαζηξνθήο ησλ 

εθινγέσλ ζηα πην ζπκβαηηθά θφκκαηα. Μάιηζηα, ην έλα ηέηαξην (¼) ησλ 

ςεθνθφξσλ ηεο Υξπζήο Απγήο θαίλεηαη φηη πξνηίκεζε ηε Νέα Γεκνθξαηία, ηελ 

Διιεληθή Λχζε θαη ηνλ ΤΡΗΕΑ. 

Παξαηίζεληαη πίλαθεο πνπ ζπλνςίδνπλ ηελ εθινγηθή απήρεζε ηεο Υξπζήο Απγήο ζε 

βνπιεπηηθέο εθινγέο, επξσεθινγέο θαη πεξηθεξεηαθέο εθινγέο, ψζηε λα είλαη άκεζα, 

εκθαλή θαη ζπγθξίζηκα ηα πνζνζηά ηεο αλά εθινγηθή πεξίνδν.  

 

ΒΟΤΛΔΤΣΙΚΔ ΔΚΛΟΓΔ 1996-2019 ΠΟΟΣΟ %  ΦΗΦΟΙ           ΔΓΡΔ 

1996 0,07 4.487 0 

2009 0,29 19.624 0 

2012 Η 6,97 440.966 21 

2012  ΗΗ 6,92 426.025 18 

2015 Η 6,28 388.387 17 

2015 ΗΗ 6,99 379.581 18 

2019 2,93 165.620  0 

                                             Πεγή: Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ      

ΔΤΡΧΔΚΛΟΓΔ 1994-2019 ΠΟΟΣΟ % ΦΗΦΟΙ ΔΓΡΔ 

1994 0,11 7.242 0 

2009 0,46 23.609 0 

2014 9,39 536.910 3 

2019 4,87 275.734 2 

 Πεγή: Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ 

                                                             
11Βι.  https://www.ellhnes.net/theseis-1  

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://www.ellhnes.net/theseis-1
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ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΔ ΔΚΛΟΓΔ/ 

ΔΚΛΟΓΙΚΔ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ 

ΠΟΟΣΟ  

2014 ΠΟΟΣΟ 2019 

Αηηηθήο 11.13% 5,59 

Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο 5.96% 3,62 

Βνξείνπ Αηγαίνπ - - 

Γπηηθήο Διιάδαο 7.82% 2,69 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 4.71% 2,72 

Ήπεηξνο 3.94% 1,21 

Θεζζαιίαο 6.91% 2,52 

Ηνλίσλ Νήζσλ 5.15% 4,09 

Κεληξηθή Μαθεδνλία 8.74% 3,83 

Κξήηε 3.32% 2,07 

Ννηίνπ Αηγαίνπ 5.79% 3,14 

Πεινπνλλήζνπ 9.01% 2,72 

 Πεγή: Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ 

 

3.2.  Ο ξεηνξηθόο ιόγνο ηεο Υξπζήο Απγήο θαη ην πξνθίι ησλ ςεθνθόξσλ ηεο 

3.2.1. Ο ξεηνξηθόο ιόγνο ηεο Υξπζήο Απγήο σο πξνο ην κεηαλαζηεπηηθό δήηεκα 

Έξεπλα πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζηα πιαίζηα ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θεζζαινλίθεο θαη κειεηά ην κεηαλαζηεπηηθφ δήηεκα ζηνλ πνιηηηθφ ιφγν ησλ 

θνκκάησλ, δεκνζίεπζε ηα εμήο επξήκαηα γηα ηνλ ιφγν ηεο Υξπζήο Απγήο γηα ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα 2012 κε 2016 (Παπαπαχινπ, 2018). Οη νκηιίεο ηνπ αξρεγνχ ζην 

Κνηλνβνχιην θάλνπλ αλαθνξά φιεο ζην κεηαλαζηεπηηθφ δήηεκα, αλάγνληαο ην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα ζην επίθεληξν ηεο ξεηνξηθήο ηνπ θφκκαηνο. Ο ιφγνο ηεο Υξπζήο 

Απγήο επηρεηξεί κία δαηκνλνπνίεζε ησλ κεηαλαζηψλ, νη νπνίνη είλαη απνδέθηεο  ηεο 

ξαηζηζηηθήο ξεηνξηθήο ηεο, ε νπνία πξνβάιιεηαη σο κέζν εμηζνξξφπεζεο θαη 

επαλαθνξάο ηεο  δηαηαξαγκέλεο θνηλσληθήο ζπλνρήο. Δπίζεο, δηαθξίλνληαη ζηνλ 

ιφγν ηεο Υξπζήο Απγήο ζηνηρεία αληηκεηαλαζηεπηηθήο ηζιακνθνβίαο, ζπλδένληαο ην 

κεηαλαζηεπηηθφ δήηεκα κε ηηο ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο πνπ έρεη δερζεί ε Δπξψπε, 

ζεσξψληαο ηνπο κεηαλάζηεο ηδηραληηζηέο. 
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Ζ αθξνδεμηά θαηαζθεπάδεη ηνλ ερζξφ κέζσ ηνπ ζπλνκσζηαθνχ ιφγνπ πνπ πηνζεηεί. 

πγθεθξηκέλα πάζρεη απφ ην ζχλδξνκν ηνπ απνδηνπνκπαίνπ ηξάγνπ, επηδηψθνληαο λα 

θαηαζθεπάζεη ππεχζπλνπο πξνθεηκέλνπ λα αηηηνινγήζεη κία αξλεηηθή θαηάζηαζε 

(Taguieff, 2012). ε απηφ ην πιαίζην ε Υξπζή Απγή δηά ηνπ ιφγνπ ηεο κπιέθεη ηηο 

αηηίεο κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο θαη ηηο απνδίδεη κέζσ κίαο πξαγκαηηθφηεηαο, φπσο 

εθείλε έρεη πξνζιάβεη. Μέζσ ηεο ξεηνξηθήο ηεο Υξπζήο Απγήο θαηαδεηθλχνληαη, 

ινηπφλ, σο ππαίηηνη γηα ηελ αλεξγία, ηελ πηψζε κηζζψλ, ηελ κφιπλζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ηελ αζθάιεηα νη κεηαλαζηεπηηθνί πιεζπζκνί. Ο ιφγνο ηεο Υξπζήο 

Απγήο εζηηάδεη ζην θφβν γηα εμηζιακηζκφ ηεο θνηλσλίαο απφ ηελ παξνπζία 

κεηαλαζηψλ, απνξξίπηεη ηνλ πνιππνιηηηζκφ θαη πξνσζεί ηελ εζληθή ζπζπείξσζε 

έλαληη ησλ κεηαλαζηψλ, νη νπνίνη θαηαζθεπάδνληαη σο νξαηή απεηιή. 

ηελ ξεηνξηθή ηεο Υξπζήο Απγήο, επίζεο αληρλεχνληαη αληηεπξσπατθά ζηνηρεία 

κέζσ θαηεγνξηψλ πξνο ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη αλάγνληάο ηελ σο ηνλ βαζηθφ 

ερζξφ ηεο Διιάδαο. Ζ Υξπζή Απγή ζηέθεηαη ελάληηα θαη ζηνλ ζεζκνπνηεκέλν 

πνιππνιηηηζκφ ηεο Δπξψπεο, θαζψο ζεσξείηαη πσο δηαιχεη ην εζληθφ θξάηνο θαη 

ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ θαζαξφηεηα ηεο Διιεληθήο θπιήο. 

Ζ έξεπλα απηή (Παπαδνπνχινπ, 2018) ζπκπεξαίλεη πσο ε Υξπζή Απγή ρξεζηκνπνηεί 

κία ξεηνξηθή ερζξηθή θαηά ησλ κεηαλαζηψλ, ε νπνία έρεη απαξρέο ζηε λαδηζηηθή 

θπιεηηθή ζεσξία πνπ δηαηξεί ηελ αλζξσπφηεηα κε βηνινγηθά θξηηήξηα, θαη θάλεη ιφγν 

γηα αλσηεξφηεηα θαη θαησηεξφηεηα θπιψλ βάζεη ηνπ «αίκαηνο». 

χκθσλα κε κειέηε (αξηδάθεο, 2011), ν ιφγνο ηεο Υξπζήο Απγήο ραξαθηεξίδεηαη 

απφ ηελ δηάθξηζε ηνπ «εκείο» θαη ηνπ «νη άιινη», νη νπνίνη δηακνξθψλνληαη σο 

θαηεγνξία κέζσ κεκνλσκέλσλ ζπκπεξηθνξψλ εμάγνληαο γεληθεχζεηο. Απηφο ν 

δηαρσξηζκφο ησλ δχν ελλνηψλ απνθέξεη ηε δαηκνλνπνίεζε ηνπ «άιινπ», δνκψληαο 

ηνλ ιφγν ηεο έηζη ψζηε λα πξνσζεί ηελ απνβνιή ηνπ άιινπ θαη ηελ απηνπξνβνιή ηνπ 

«εκείο» σο ζχκα. 

 ηελ ζχγρξνλε Διιάδα ε εθθνξά ηνπ πνιηηηθνχ ιφγνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ 

πξνπαγάλδα. πσο ιέεη ν Κπξηάθνο Γνμηάδεο «ε πξνπαγάλδα είλαη ε ζπλέρηζε ηνπ 

πνιηηηθνχ ιφγνπ κε άιια κέζα» (Γνμηάδεο, 2013). ηελ πεξίπησζε ηεο Υξπζήο 

Απγήο, ζχκθσλα κε ηνλ αξηδάθε, ε πξνπαγάλδα πξνσζείηαη κέζσ δίπνισλ, εκείο – 

άιινη, κέιε νκάδαο – άηνκα εθηφο νκάδαο, θίινο – ερζξφο, θαιφ – θαθφ. Ζ Υξπζή 

Απγή νξζψλεηαη δηά ιφγνπ ελαληίνλ φισλ ησλ άιισλ.  
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χκθσλα κε απηήλ ηελ κειέηε, ε ξεηνξηθή ηεο Υξπζήο Απγήο ρξεζηκνπνηεί 

ζηεξενηππηθέο θξάζεηο θαη ζπλζήκαηα αληίζηνηρα κε εθείλα ηνπ λαδηζηηθνχ θφκκαηνο 

ηεο Γεξκαλίαο θαη ηνπ θαζηζηηθνχ θφκκαηνο ηεο Ηηαιίαο. Δπίζεο, ν ιφγνο είλαη 

ππθλφο θαη εθκεηαιιεχεηαη πεξίηερλεο ξεηνξηθέο δνκέο έρνληαο σο ζηφρν ηελ 

ελδπλάκσζε ησλ ζέζεψλ ηνπο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ. Σέινο, ρξεζηκνπνηείηαη 

επαλαιακβαλφκελν ξεπεξηφξην γχξσ απφ ηξία αιιεινεμαξηψκελα πεδία 

ζπλσκνζίαο, ζεσξψληαο πσο ε θξίζε θαη νη κεηαλάζηεο ππνζθάπηνπλ ηελ ειιεληθή 

ηαπηφηεηα, κάιηζηα ην ζρέδην απηφ ζεσξείηαη πσο ηξνθνδνηείηαη απφ ην ζάπην 

πνιηηηθφ ζχζηεκα θαη ζηνρεχεη ζηελ θαηαζηξνθή ηεο ειιεληθήο ηαπηφηεηαο θαη 

θπιήο. 

χκθσλα κε κειέηε ηνπ ηκήκαηνο Φπρνινγίαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θεζζαινλίθεο, ε Υξπζή Απγή δηά ιφγνπ ππφ-αλζξσπνπνηεί ηνπο κεηαλάζηεο κέζσ 

ηεο ρξήζεο κεηαθνξηθψλ ζρεκάησλ ιφγνπ ι.ρ. «ε Διιάδα απνζήθε κεηαλαζηψλ» θαη 

θαηαζθεπάδεη κία κεηνλνηηθή νκάδα πνπ εκθνξείηαη απφ ηελ ίδηα ηδενινγία, ε νπνία 

κάιηζηα απηνπαξνπζηάδεηαη σο απεηινχκελε απφ ηηο νκάδεο ησλ «άιισλ». Ζ δφκεζε 

ηεο  κεηνλνηηθνπνίεζεο ηεο νκάδαο πνπ πξεζβεχνπλ ρξεζηκνπνηείηαη ψζηε λα 

επηηεπρζνχλ  δχν ξεηνξηθνί ζηφρνη: ε αληηζηξνθή ηνπ φξνπ ξαηζηζκνχ, ηνλ νπνίν 

απνδίδεη ζην ζχζηεκα θαη ζε φζα απηφ πξεζβεχεη θαη ε επηρεηξεκαηνινγία ππέξ 

θηιειεχζεξσλ αμηψλ, πξνζπαζψληαο λα αλαηξέζεη ηε κνκθή ηεο ηδενινγηθήο 

αθξφηεηαο πνπ ηεο έρνπλ πξνζάςεη (Φίγγνπ, Μπινπνχινπ & Μπηξκπίιε-Καξαιέθα, 

2013). 

ε κειέηε πνπ εμεηάδεη ηνλ πνιηηηθφ ιφγν ηεο Υξπζήο Απγήο, κέζσ δεθαηξηψλ ιφγσλ 

ηνπ «Αξρεγνχ», αλαιχνληαη νη βαζηθέο ζεκαηηθέο πνπ ζπγθξνηνχλ ηνλ ιφγν ηεο θαη 

ηνλ ηξφπν δηάξζξσζήο ηνπ ( Παξαζθεπά-Βεινπδνγηάλλε, 2015). 

ηελ ξεηνξηθή ηνπ «Αξρεγνχ» θπξίαξρν ξφιν παίδεη ε έλλνηα ηνπ αίκαηνο, ε νπνία 

απνηειεί κία πνιπζήκαληε έλλνηα πνπ αλάινγα κε ην πεξηερφκελν ηεο θάζε νκηιίαο 

κεηαζρεκαηίδεηαη, ρσξίο φκσο λα ράλεη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηελ απαξηίδνπλ. Ζ 

έλλνηα ηνπ αίκαηνο θαζίζηαηαη σο βηνινγηθφ δεδνκέλν, ην νπνίν απνηειεί θαη 

θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα  ηελ θαηαγσγή. Χο απφξξνηα ηεο βηνινγηθφηεηάο ηνπ 

δηακνξθψλνληαη ηα θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη νη θνηλσληθέο νκάδεο. Σν αίκα 

έρεη, φκσο, θαη κία δηηζηνξηθή δηάζηαζε, αλαδεηθλχνληαο ηελ ηζηνξηθφηεηα ηνπ 

βηνινγηθνχ ειιεληθνχ αίκαηνο, ε νπνία γελλά ηελ εζληθή θαηεγνξία Έιιελαο.  
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Ζ έλλνηα ηεο θπιήο δηαζθαιίδεηαη κέζσ απηήο ηνπ αίκαηνο, πξνάγνληαο ηελ 

θαζαξφηεηα ηεο θπιήο σο ππέξηεξν ζηφρν ηνπ έζλνπο. Σν έζλνο απνηειείηαη απφ 

εζηθά θαη αμηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δειψζεη ηε 

δηηζηνξηθή κνξθή ηεο ειιεληθήο θπιήο. Ζ έλλνηα ιαφο θαηαηάζζεηαη σο ζπλεθδνρή 

ηνπ έζλνπο θαη θαζνξίδεηαη απφ ην αίκα. Ζ ζεκαληηθφηεηα ηνπ αίκαηνο ζαλ έλλνηα 

απνηππψλεηαη θαη ζην θχξην ζχλζεκα ηνπ θφκκαηνο: «Αίκα – Σηκή – Υξπζή Απγή». 

ηνλ ιφγν ηνπ δελ γίλεηαη αλαθνξά ζε θνηλσληθέο ηάμεηο, θνηλσληθέο νκάδεο ή  

θνηλσληθά ζηξψκαηα. ηελ θνηλσλία αλαγλσξίδνληαη νη έρνληεο ην ειιεληθφ αίκα θαη 

νη «ππάλζξσπνη». ηελ δεχηεξε θαηεγνξία εκπεξηθιείνληαη νη αιινδαπνί, 

αιιφζξεζθνη, νκνθπιφθηινη θαη νη άλζξσπνη κε λνεηηθά ή θηλεηηθά πξνβιήκαηα.  

Σερληθά ν ιφγνο ηεο Υξπζήο Απγήο δηαθξίλεηαη απφ ηα άκεζα επηηειεζηηθά 

ζηνηρεία
12

 κέζσ ησλ επαλαιήςεσλ ησλ θξάζεσλ, πξνζπαζψληαο λα δηακνξθψζεη ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ηεο θνηλσλίαο αιιά θαη ην ίδην ην θνηλφ ηνπ, ηεο 

¨αληηθεηκελνπνίεζεο¨ ηνπ ιφγνπ ηνπ «Αξρεγνχ», ρσξίο λα αθήλνληαη πεξηζψξηα γηα 

ακθηζβεηήζεηο. Ο ιφγνο ηνπ ραξαθηεξίδεηαη σο απηαξρηθφο θαη νινθιεξσηηθφο. 

ηφρνο ηνπ είλαη λα δηακνξθψζεη ηελ νκάδα «εκείο» θαη λα ηελ αληηπαξαζέζεη κε 

ηνπο «άιινπο». 

Οη κεηαλάζηεο ραξαθηεξίδνληαη σο εηζβνιείο ζηνλ ιφγν ηεο Υξπζήο Απγήο, δελ 

κεηέρνπλ ζην θνηλφ αίκα θαη απνηεινχλ πεγή γηα φια ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα, ηελ 

νηθνλνκηθή, θνηλσληθή, πνιηηηζκηθή θαη εζηθή θξίζε ηεο ρψξαο. Οη κεηαλάζηεο 

ινγίδνληαη – δηά ζηφκαηνο Διέλεο Εαξνχιηα εληφο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ – σο 

ππάλζξσπνη. Ζ πξνβνιή ησλ κεηαλαζηψλ δνκείηαη  κε ηέηνην ηξφπν πνπ νκνηάδνπλ 

ππνδεέζηεξνη, αθαηξψληαο  αθφκε θαη ηελ αλζξψπηλε κνξθή ηνπο. 

Οη κεηαλάζηεο δηά ηνπ ιφγνπ ηεο Υξπζήο Απγήο εθηφο απφ πεγή ησλ θνηλσληθψλ  

πξνβιεκάησλ πνπ ηαιαλίδνπλ ηελ ρψξα, ινγίδνληαη σο θνξείο κνιπζκαηηθψλ 

αζζελεηψλ ι.ρ. ρνιέξα, εινλνζία, ιέπξα. Ζ απψζεζή ηνπο πξνσζείηαη σο κέζν 

¨θαζαξηζκνχ¨ θαη πξνβάιιεηαη σο θαηεπείγνπζα.  

Δπηπξφζζεηα, νη κεηαλάζηεο ζεσξνχληαη σο θχζεη εγθιεκαηίεο. Ο ιφγνο ηεο Υξπζήο 

Απγήο ζρεηίδεη αηηηνινγηθά ηελ κεηαλάζηεπζε κε ηελ εγθιεκαηηθφηεηα, 

θαιιηεξγψληαο ηνλ θφβν ζην θνηλφ φηη βξίζθνληαη ππφ κφληκε απεηιή, εηδηθά ζε 

                                                             
12 ηνηρεία πνπ θαινχλ ζε δξάζε  
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φζνπο δνπλ ζε κεγάια αζηηθά θέληξα, φπνπ νη κεηαλάζηεο έρνπλ κεγαιχηεξε 

παξνπζία.  

Ζ ζχλδεζε ηεο  παξαβαηηθφηεηαο κε ηνπο κεηαλάζηεο είλαη έλα αθφκε 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ιφγνπ ηεο Υξπζήο Απγήο. Θεσξνχληαη παξάλνκνη πξσηίζησο 

γηαηί ε κεηαθίλεζή ηνπο θαη ε εγθαηάζηαζή ηνπο ζηε ρψξα δελ πιεξνί ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αίκαηνο θαη ηεο έληαμήο ηνπο ζηε θπιή, θαη δεπηεξεπφλησο γηαηί 

κπνξεί λα κελ ζπγθεληξψλνπλ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά παξακνλήο ηνπο ζηε 

ρψξα. Οπζηαζηηθά είλαη παξάλνκνη γηαηί είλαη μέλνη, έηζη ράλνπλ ηελ αλζξψπηλε 

ππφζηαζή ηνπο θαη κεηακνξθψλνληαη ζε παξάλνκνπο εηζβνιείο. 

ηνλ ιφγν ηνπ Μηραινιηάθνπ δηαθξίλεηαη ε δηαζηξέβισζε ηεο θνηλσληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο θαη ε παξνπζίαζή ηεο κέζσ ηεο κνλνδηάζηαηεο νπηηθήο ηνπ. 

πγθεθξηκέλα, παξνπζηάδνληαη ηα ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο σο μελνδνρεία 

πνιπηειείαο θαη νη κεηαλάζηεο σο απνδέθηεο πςειψλ πξνδηαγξαθψλ ππεξεζηψλ, 

παξνκνηάδνληάο ηνπο κε ηνπξίζηεο δηαθνπψλ πνιπηειείαο. Ο «Αξρεγφο» δελ δηζηάδεη 

λα εθθξάζεη ηελ απέρζεηά ηνπ πξνο ηνπο κεηαλάζηεο. Ζ Υξπζή Απγή παξνπζηάδεηαη 

σο θνξέαο δηαηήξεζεο ηεο θπιεηηθήο θαζαξφηεηαο θαη ηεο απνπνκπήο ησλ «μέλσλ» 

θαη ηα κέιε ηεο λα ληψζνπλ φηη κεηέρνπλ ζε κία ηεξή απνζηνιή, ππεξεθαλεπφκελνη 

γηα ηελ ελ ιφγσ άπνςή ηνπο. 

Έξεπλα ηνπ ΔΛΗΑΜΔΠ (Anastasopoulou, 2016) αλαθέξεη πσο ε θχξηα πνιηηηθή 

αηδέληα ηεο Υξπζήο Απγήο απνηειείηαη θαηά θχξην ιφγν απφ αλαθνξέο ζην ζαζξφ 

θνκκαηηθφ ζχζηεκα θαη ζηνλ ηδενινγηθφ εζληθηζκφ πνπ πξεζβεχεη ην θφκκα ηνπ. 

Έπεηηα, αθνινπζνχλ αλαθνξέο ζηηο ηξέρνπζεο ππνζέζεηο θαη ηνπο ςεθνθφξνπο, ην 

κλεκφλην θαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν ηεο ΔΔ, ελψ ειάρηζηεο είλαη νη 

αλαθνξέο ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή θαη ζηα ζθάλδαια. Ζ κειέηε ππνγξακκίδεη πσο ην 

θνκκαηηθφ ζχζηεκα θαη ν ηδενινγηθφο-εζληθηζκφο απνηεινχλ ηνπο δχν θεληξηθνχο 

άμνλεο ηνπ πνιηηηθνχ ιφγνπ ηνπ Αξρεγνχ ηεο Υξπζήο Απγήο. ζνλ αθνξά ηηο 

δηαθνξέο πνπ κπνξνχλ λα παξαηεξεζνχλ, δηαθαίλεηαη πσο ν Νίθνο Μηραινιηάθνο 

φηαλ κηιά έμσ απφ ην Κνηλνβνχιην, απεπζχλεηαη κε ακεζφηεηα ζηνπο ςεθνθφξνπο 

ηνπ θαη θαηαγγέιιεη ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, ελψ εληφο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ νη 

νκηιίεο ηνπ πξνζαλαηνιίδνληαη ζηηο επίθαηξεο θαηαζηάζεηο, ζηελ ηζηνξία θαη ζηελ 

ειιεληθή χθεζε. 
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Οη αλαθνξέο ηνπ ζηα δηάθνξα ζέκαηα ρηίδνληαη πάλσ ζην ξεηνξηθφ δίπνιν « Δκείο – 

νη Άιινη », φπνπ σο «εκείο» ινγίδεηαη ην πνιηηηθά άθζαξην θφκκα ηνπ ζην νπνίν 

ζπγθαηαιέγνληαη νη ςεθνθφξνη ηνπ, ε ηζηνξία θαη ε ηδενινγία ηνπο, ελψ ζηνπο 

άιινπο εκπίπηνπλ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, ην θνκκαηηθφ ζχζηεκα, ε παξάλνκε 

κεηαλάζηεπζε, ην κλεκφλην, ε Δπξσπατθή Έλσζε θαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ 

Σακείν. 

Ο ΛΑ.Ο. ήηαλ έλα θαηεμνρήλ αληηκεηαλαζηεπηηθφ θφκκα, πνπ νξακαηηδφηαλ «κηα 

Διιάδα γηα ηνπο Έιιελεο θαη φρη γηα ηνπο ιαζξνκεηαλάζηεο», ζεσξψληαο ηνπο 

κεηαλάζηεο σο ππεχζπλνπο γηα ηελ εγθιεκαηηθφηεηα θαη πξνηάζζνληαο σο ιχζε ηνλ 

απνθιεηζκφ ηνπο απφ ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο θαη ηελ άκεζε απέιαζή ηνπο, 

πξνθεηκέλνπ λα κελ αιινησζεί ε ειιεληθή εζληθή ηαπηφηεηα θαη ε νξζνδνμία. Ο 

ΛΑ.Ο.. θαιιηέξγεζε ηηο πξνθαηαιήςεηο έλαληη ησλ αιινδαπψλ θη απέξξηςε ηνλ 

πνιηηηζηηθφ πινπξαιηζκφ (Γεσξγηάδνπ, 2008). 

Ο Φαξξάο (2010) ηεθκεξηψλεη πσο ν ΛΑ.Ο.. απαμίσλε φζνπο δελ είραλ ειιεληθή 

θαηαγσγή, θαη αλαθέξεη πσο ν εζληθηζκφο πνπ πξέζβεπε ν ΛΑ.Ο..  απνηππψλεηαη 

ππφ ηελ κνξθή ηεο εζληθήο πξνηεξαηφηεηαο, απνθιείνληαο φζνπο δελ είλαη εθ γελεηήο 

θάηνρνη εζληθνπνιηηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ νη εζληθηζηέο ζεσξνχλ πξναπαηηνχκελα 

γηα ηελ ζπγθξφηεζε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο. 

Ο αληηκεηαλαζηεπηηθφο ιφγνο ηεο Υξπζήο Απγήο θαίλεηαη πσο είλαη απνηέιεζκα ηεο 

αληηκεηαλαζηεπηηθήο αηδέληαο πνπ εηζήγαγε θαη λνκηκνπνίεζε ν ΛΑ.Ο... Ζ ζέζε 

ηεο Υξπζήο Απγήο απνηειεί κία ζέζε εζληθηζηηθή θαηά ησλ κεηαλαζηψλ θαη ήηαλ 

ζπλεθηηθή ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο θξίζεο. Χζηφζν ραξαθηεξίδεηαη πην ραιαξή 

ξεηνξηθή απφ απηή πνπ αθνινπζνχζε ν ΛΑ.Ο.. (The conversation, 2018).  

πσο γίλεηαη αληηιεπηφ νη ζέζεηο ζρεηηθά κε ηε κεηαλάζηεπζε ηεο Υξπζήο Απγήο 

ζπκπίπηνπλ κε απηέο ηνπ ΛΑ.Ο.. Παξαηεξψληαο ηηο ζέζεηο ηνπ θφκκαηνο  – φπσο 

παξαηίζεληαη ζηνλ ηζηφηνπφ ηεο – δελ θαηαιακβάλεη θπξίαξρε ζέζε ην δήηεκα ηεο 

κεηαλάζηεπζεο, Χζηφζν, αλ θαη θαίλεηαη λα ππάξρεη ηδενινγηθή ζπλέρεηα σο πξνο ηηο 

ζέζεηο ηνπ ΛΑ.Ο. επί ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ, ε Υξπζή Απγή δελ ηηο ρξεζηκνπνίεζε 

κε ηελ ίδηα έληαζε. 

Ζ Υξπζή Απγή – φπσο θαη ηα ινηπά αθξνδεμηά θφκκαηα – θαηαζθεπάδνπλ ηνλ ερζξφ. 

ηελ πεξίπησζε ησλ κεηαλαζηψλ ε Υξπζή Απγή πηνζεηεί κία ξεηνξηθή, ε νπνία δηά 
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κέζνπ ηνπ ιατθηζηηθνχ ιφγνπ πνπ ρξεζηκνπνηεί, κεηαηξέπεη ηνλ αληηκεηαλαζηεπηθφ 

ιφγν ζε άιινζί ηεο, παξνπζηάδνληαο σο ζχκα ηνλ γεγελή πιεζπζκφ πξνθεηκέλνπ λα 

λνκηκνπνηήζεη ηηο βίαηεο πξαθηηθέο ηεο (Καθέ, Γεσξγηάδνπ, Ληαιηνχηε, 2018). 

ε έξεπλα πνπ έρεη δηεμαρζεί (Βξεηηνχ, 2013) παξνπζηάδνληαη νη ηνπνζεηήζεηο ηεο 

Υξπζήο Απγήο επί ησλ κεηαλαζηψλ  ζηηο εθινγέο ηνπ 2012. Σν πξνεθινγηθφ ζχλζεκα 

ηεο Υξπζήο Απγήο «γηα λα μεβξνκίζεη ν ηφπνο» ρξεζηκνπνηήζεθε δηά ζηφκαηνο ηνπ 

εθπξνζψπνπ ηεο γηα λα δειψζεη ηελ θαζαξφηεηα ηεο Υξπζήο Απγήο έλαληη φισλ ησλ 

άιισλ θνκκάησλ. Χζηφζν,  ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ζε δηαδήισζε  χζηεξα απφ ηε 

δνινθνλία Αιβαλνχ ιεζηή απφ Έιιελα θαη έρεη θαζηεξσζεί πιένλ σο έθθξαζε πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ θαζίζηαηαη αλαγθαία ε απνπνκπή ησλ αλεπηζχκεησλ δίλνληάο 

καο κηα εηθφλα ηνπ «θαζαξνχ» θξάηνπο πνπ θαληαζηψλεηαη ε Υξπζή Απγή. 

Ζ ζέζε ηεο Υξπζήο Απγήο γηα ηε κεηαλάζηεπζε εδξαηψλεηαη ζηελ απφδνζε φισλ ησλ 

πξνβιεκάησλ ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο ζηνπο κεηαλάζηεο. ηνλ ιφγν ηεο Υξπζήο 

Απγήο ε εγθιεκαηηθφηεηα, ε καχξε εξγαζία είλαη απφιπηα ζπζρεηηδφκελα κε ηνπο 

κεηαλάζηεο.. Χζηφζν, έλα αθφκε θαθφ πνπ ηνπο θαηαινγίδνπλ είλαη ε κφιπλζε ηνπ 

αίκαηνο ησλ Διιήλσλ. ην ζπλσκνζηαθφ πιαίζην πνπ θαηαθιχδεη ηελ αθξνδεμηά, ε 

Υξπζή Απγή ππνζηεξίδεη φηη ε κεηαλάζηεπζε απνηειεί επξχηεξν ζρέδην πνπ έρεη σο 

ζθνπφ ηελ αιινίσζε ησλ εζληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο Διιάδαο θαη ηειηθά ηελ 

ππνηαγή ηεο ζηελ Σνπξθία. 

Ζ απαμίσζε ησλ κεηαλαζηψλ γίλεηαη αληηιεπηή θη απφ ηηο ελέξγεηεο δηαλνκήο 

ηξνθίκσλ θαη  αηκνδνζίαο, δξάζεηο πνπ αθνξνχζαλ κφλν Έιιελεο. Ζ Υξπζή Απγή 

είλαη αληίζεηε ζηελ ζπκκεηνρή ησλ αιινδαπψλ ζην εθπαηδεπηηθφ θαη πγεηνλνκηθφ 

ζχζηεκα. χκθσλα κε ηνλ ιφγν ηεο Υξπζήο Απγήο νη κεηαλάζηεο αλαγλσξίδνληαη 

κφλν σο ιαζξνκεηαλάζηεο θαη ε κφλε ιχζε γηα ηελ επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο απνηειεί ε 

απέιαζή ηνπο. 

Σν Ίδξπκα Ρφδα Λνχμεκπνπξγθ έρεη δεκνζηεχζεη κία κειέηε ζηελ νπνία 

παξνπζηάδνληαη κχζνη θαη αιήζεηεο ζρεηηθά κε ην κεηαλαζηεπηηθφ  δήηεκα 

(Παπαζηεξγίνπ - Σάθνπ, 2013). Ζ Υξπζή Απγή φηαλ αλαθέξεηαη ζην κεηαλαζηεπηηθφ 

δήηεκα ρξεζηκνπνηεί ζηνηρεία θαη θξάζεηο, πνπ δελ ηεθκεξηψλνληαη, ηα νπνία 

απνηεινχλ κχζνπο γηα ηελ κεηαλάζηεπζε θαη παξαηίζεληαη εληφο απηήο ηεο 

κπξνζνχξαο. Φξάζεηο φπσο, «Γελ ρσξάλε άιινη», «είλαη φινη ιαζξνκεηαλάζηεο», 

«δεκηνπξγείηε θαηλνχξην κεηνλνηηθφ δήηεκα», «νη κεηαλάζηεο θαινπεξλάλε ζηελ 
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Διιάδα – πξέπεη λα ηνπο θάλνπκε ηε δσή δχζθνιε γηα λα θχγνπλ», «νη κεηαλάζηεο 

απνηεινχλ πγεηνλνκηθή βφκβα», «έξρνληαη θαη καο παίξλνπλ ηηο δνπιεηέο», «νη 

Αθξηθαλνί θαη νη Αζηάηεο είλαη δχζθνιν λα αθνκνησζνχλ», «νη παηεξάδεο καο 

κεηαλάζηεπαλ λφκηκα», δνκνχλ ηνλ ιφγν ηεο Υξπζήο Απγήο θαη απνηεινχλ 

πξνπαγάλδα ησλ ηδεψλ ηνπο ζην αθξναηήξην, θαζψο ε κειέηε θαηαξξίπηεη ηνπο 

κχζνπο απηνχο κε ζηνηρεία απφ εζληθνχο θαη επξσπατθνχο θνξείο.  

Δλψ ε Υξπζή Απγή δηά ηνπ ιφγνπ πνπ εμαπνιχεη πξνο ηνπο κεηαλάζηεο δείρλεη ην 

αληηκεηαλαζηεπηηθφ ηεο πξφζσπν, νπζηαζηηθά  βαζίδεηαη ζην ηδενιφγεκα ηεο 

θαζαξφηεηαο ηνπ αίκαηνο (Φξαγθνπδάθε, 2013). Απηή ε ζέζε ηεο Υξπζήο Απγήο 

είλαη αθιφλεηε  θη εκκέλεη ζηελ άπνςε φηη ε πνιπθπιεηηθή ζχλζεζε ησλ 

απηνθξαηνξηψλ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ πηψζε ηνπο, πξνθεηεχεη αθφκε θαη ηελ 

θαηαζηξνθή ησλ ΖΠΑ, θαζψο απνηεινχλ κία θαηεμνρήλ κεηαλαζηεπηηθή ρψξα, φπνπ 

νη θπιεηηθέο επηκεημίεο νδεγνχλ ζηε βηνινγηθή αιινίσζε. πσο αλαθέξεηαη ζε 

θείκελά ηνπο, ην ειιεληθφ αίκα έρεη ειάρηζηεο επηκεημίεο θη είλαη θαζαξφ γηα έλα πνιχ 

καθξχ ρξνληθφ δηάζηεκα, γηα απηφ θαη ε κεηαλάζηεπζε είλαη άθξσο επηθίλδπλε, 

θαζψο κπνξεί λα ζέζεη ζε θίλδπλν απηή ηε θαζαξφηεηα.    

Ζ βία, ιεθηηθή ή ζσκαηηθή, πξνο ηνπο κεηαλάζηεο εδξάδεηαη ζην ηδενιφγεκα ηνπ 

αίκαηνο θαη ηεο θπιεηηθήο θαζαξφηεηαο, αλάγνληαο ην πξφβιεκα ηεο κεηαλάζηεπζεο 

ζε θπιεηηθφ. Ζ κεηαλάζηεπζε κεηαθξάδεηαη σο ζπλσκνζηαθφ ζρέδην ππνλφκεπζεο 

ηεο ειιεληθήο θαζαξφηεηαο, θη απηή ε άπνςε ζηελ έθξεμε ζπιινγηθήο βίαο, κε 

επηζέζεηο ελαληίνλ κεηαλαζηψλ, βία ζηνπο δξφκνπο, μπινδαξκνχο, κε ιηληζαξίζκαηα 

ζε φζνπο κνηάδνπλ μέλνη. 

Έλα δήηεκα πνπ ρξήδεη εηδηθήο κλείαο είλαη ε αιιαγή ζηελ ξεηνξηθή ηεο Υξπζήο 

Απγήο φζνλ αθνξά ηελ θαηαζθεπή ηνπ «άιινπ» θαη θπξίσο ηνπ κεηαλάζηε – άιινπ. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε Υξπζή Απγή επηρεηξεί λα κεηξηάζεη ηελ αλνηρηά μελνθνβηθή  

ξεηνξηθή πνπ δηαηεξνχζε θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ ΄90, δίλνληαο πιένλ βάζε ζε  

πνιηηηζηηθέο δηαθνξέο, πξνάγνληαο ηελ ηζιακνθνβία. (Παπαζηεξγίνπ – Σάθνπ, 2013) 

Ζ ηζιακνθνβία ζεσξείηαη σο άκεζε απεηιή γηα ηελ θνηλσλία θαη απνπλέεη κηα 

αίζζεζε θηλδχλνπ. Απηή ε αίζζεζε δηακνξθψζεθε ζηελ Διιάδα θαηά θχξην ιφγν 

απφ ηελ έμαξζε ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο θαη ηελ εθδήισζε ηξνκνθξαηηθψλ 

επηζέζεσλ ζηελ Δπξψπε. Ζ ειιεληθή αθξνδεμηά κε ζεκαληηθφηεξν θνξέα ηεο ηε 

Υξπζή Απγή εθκεηαιιεχηεθε ζην έπαθξνλ ηελ ηζιακνθνβία, ππεξηνλίδνληαο ζηα 
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πιαίζηά ηεο ηελ απνζηξνθή πξνο πάζεο πξνέιεπζεο κεηαλάζηεο θαη ηελ πξνλνκηαθή 

ερζξφηεηα πξνο ηελ Σνπξθία θαη ηηο εηθαδφκελεο πξνζέζεηο ηεο λα θαηαζηξέςεη ηνλ 

Διιεληζκφ. ρεκαηίδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ ηδέα πσο ε Σνπξθία ππνθηλεί ηα 

πξνζθπγηθά θχκαηα κε απψηεξν ζηφρν ηελ εμηζιακνπνίεζε ηεο Διιάδαο, ζεσξψληαο 

φινπο ηνπο κεηαλάζηεο σο ηδηραληηζηέο θαη απνδίδνληαο ζην Ηζιάκ έλαλ εγγελή βίαην 

ραξαθηήξα (Δθεκεξίδα ησλ πληαθηψλ, 2017) 

ηα πιαίζηα ηνπ ηδενινγήκαηνο ηεο ηζιακνθνβίαο πνπ πηνζεηεί ε Υξπζή Απγή, νη 

ελζσκαησκέλνη ζηελ ειιεληθή θνηλσλία κεηαλάζηεο θαη πξφζθπγεο απφ ηελ 

Αλαηνιηθή Δπξψπε δελ απνηεινχλ πιένλ πξφβιεκα. Αληίζεηα, ην πξφβιεκα 

κεηαηνπίδεηαη ζε απηνχο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ Αζία θαη ηελ Αθξηθή, θαζψο δελ 

δχλαληαη λα αθνκνησζνχλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία ιφγσ πνιηηηζηηθψλ δηαθνξψλ. Αλ 

θαη θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ΄90, ην πξφβιεκα απνηεινχζαλ νη Αιβαλνί, πιένλ ε 

κεηαλάζηεπζε απφ ηελ Αιβαλία ζεσξείηαη θηιηθή θαη θξίλεηαη πσο  νη Αιβαλνί θαη νη 

Αιβαλίδεο έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ ειιεληθή θνηλσλία.  Έπεηηα απφ ηηο γεσπνιηηηθέο 

αιιαγέο θαη ηελ άλνδν ηεο ηζιακνθνβίαο ε ειιεληθή αθξνδεμηά θαη θπξίσο ε Υξπζή 

Απγή αλαθαηαζθεπάδεη ηνλ ερζξφ. Πιένλ ζηνρνπνηνχληαη φζνη πξνέξρνληαη απφ ηελ 

Αζία θαη ηελ Αθξηθή, νη νπνίνη ιφγσ θπζηνγλσκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθψλ γίλνληαη νξαηνί πην εχθνια (Παπαζηεξγίνπ – Σάθνπ, 2013). 

Φαίλεηαη κάιηζηα απφ θείκελν αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Υξπζήο Απγήο πσο 

θπξίαξρν ραξαθηεξηζηηθφ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ άιινπ απνηειεί ε ζξεζθεία, 

ζεσξψληαο πσο ε χπαξμε κνπζνπικάλσλ ζηνλ ειιεληθφ ρψξν ζέηεη ζε ζνβαξφ 

θίλδπλν ηελ ρξηζηηαλνζχλε ( Υξπζή Απγή, 2017). 

χκθσλα κε θαηαγεγξακκέλε καξηπξία ηνπ Υάξε Κνπζνπκβξή, πξψελ κέινπο ηεο 

Υξπζήο Απγήο,  ην 1997 νξγαλψζεθαλ ζηε Υξπζή Απγή Αιβαλνί, νη νπνίνη 

ππνγξακκίδεηαη πσο ήηαλ κάρηκνη έλαληη ησλ ¨ιαζξνκεηαλαζηψλ¨. Δπίζεο, 

θαηαγξάθεηαη πσο αλ θαη νη Υξπζαπγίηεο θαίλεηαη λα επηκέλνπλ ζηε θπιεηηθή 

θαζαξφηεηα, ππνςήθηνη θαη κέιε ηνπ θφκκαηνο δηαηεξνχζαλ δεζκνχο κε 

κεηαλάζηξηεο (Σν βήκα, 2012). Μάιηζηα, πεγέο απνθαιχπηνπλ ηελ δηείζδπζε 

Αιβαλψλ ζηε Υξπζή Απγή θάλνληαο ιφγν γηα ¨εθπηψζεηο αξηφηεηαο¨ (Iefimerida, 

2012) θαζψο θαη  ηελ ζηξαηνιφγεζε καζεηψλ – κεηαλαζηψλ, θπξίσο Αιβαλψλ θαη 

Ρψζσλ (Διεπζεξνηππία, 2013). 
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Μία αθφκε καξηπξία, απηή ηνπ Φαηφο Ρφζα, Αιβαλνχ ζπγγξαθέα, αλαθέξεη πσο έρεη 

ζπλαληήζεη Αιβαλνχο Υξπζαπγίηεο, Βνξεηνεπεηξψηεο αιιά  θαη «θαζαξνχο» 

Αιβαλνχο πνπ έρνπλ κεγαιψζεη ζηελ Διιάδα θαη νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ σο 

δηθαηνινγία πσο «Η Χξπζή Απγή δελ έρεη πξόβιεκα κε εκάο, αιιά κε ηνπο καύξνπο. 

Δκάο καο θέξνληαη θαιά θαη καο βξίζθνπλ δνπιεηά». Δπίζεο αλαθέξεη πσο ε αιβαληθή 

θνηλφηεηα ζηελ Διιάδα δειψλεη απνχζα απφ ην αληηξαηζηζηηθφ θίλεκα θη απφ 

θηλήκαηα αιιειεγγχεο, αγλνψληαο αθφκε θαη ηελ Παγθφζκηα Ζκέξα Μεηαλάζηε 

(Vice, 2017).  

3.2.2. Η εθινγηθή θνηλσληνινγία ηεο δεμηάο ςήθνπ 

Σν κνληέιν ην ¨βαξηψλ κεηαβιεηψλ¨ δίλεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο 

επηινγήο θαη ηνπ θαζνξηζκνχ ηεο ςήθνπ ζηελ ζξεζθεία, ζην επάγγεικα, ηελ ειηθία 

ην θχιν θαη ηελ θιεξνλνκηά. (Mayer, 2005). Βέβαηα, ε ζξεζθεία θαη ε θιεξνλνκηά 

δείρλνπλ ζεκάδηα ππνρψξεζεο απφ ηελ πξψηε γξακκή ησλ παξαγφλησλ ζήκεξα. 

Χζηφζν, ε έιιεηςε ηαχηηζεο κε θάπνηα ζξεζθεία , ζπλήζσο ηείλεη ζε κία αξηζηεξή 

θνκκαηηθή ηαπηφηεηα, φπσο θαη ε έιιεηςε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ε νπνία ζπλήζσο 

ζπλδπάδεηαη κε ην επάγγεικα, ψζηε λα δείμεη ηελ θνηλσληθή ζέζε ηνπ θάζε αηφκνπ. 

ζνλ αθνξά ηνλ παξάγνληα ηεο ειηθίαο θαίλεηαη πσο παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν, 

θαζψο φπσο έρνπλ δείμεη ζρεηηθέο κειέηεο νη δηάθνξεο ειηθηαθέο θαηεγνξίεο 

ζπκπεξηθέξνληαη δηαθνξεηηθά βάζεη ησλ βησκάησλ πνπ έρνπλ απνθηήζεη. Γεδνκέλεο, 

κάιηζηα, ηεο ζεσξίαο ηνπ κνληέινπ ηεο θνκκαηηθήο ηαχηηζεο ε ειηθία έρεη κία 

ζεκαληηθή ζέζε ζηελ ςήθν, θαζψο ε θνκκαηηθή ηαχηηζε ελδπλακψλεηαη κε ηνλ θαηξφ 

θαη κε ηηο ζπλερείο ζπκκεηνρέο ζε εθινγέο. Ζ ζπκκεηνρή ζηηο εθινγέο απμάλεη κε ηελ 

ειηθία θαη θηάλεη ζην απφγεηφ ηεο ζηε κέζε ειηθία θαη κεηά αθνινπζεί θζίλνπζα 

πνξεία (Παληειίδνπ – Μαινχηα, 2012).  

Ο παξάγνληαο ηεο θνηλσληθήο ηάμεο δείρλεη φηη εξγάηεο, ρακειφκηζζνη, άλεξγνη 

ηείλνπλ πξνο ηελ αξηζηεξά, ελψ κεζαίεο θαη αλψηεξεο θνηλσληθέο ηάμεηο ηείλνπλ πξνο 

ηε δεμηά. Βέβαηα, έληνλε πξνηίκεζε θαίλεηαη λα έρνπλ πξνο ηελ αθξνδεμηά άλεξγνη, 

είηε εξγάηεο, είηε ππάιιεινη. ζνλ αθνξά ην επάγγεικα, αξηζηεξή θιίζε ζεκεηψλνπλ 

επαγγέικαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε εξγαηηθφ δπλακηθφ, ζηειέρε ππεξεζηψλ θαη ηα 

κεζαία επαγγέικαηα. Δλψ αγξφηεο, ππάιιεινη, ηδηνθηήηεο ηείλνπλ πξνο ηε δεμηά. Σν 

κνξθσηηθφ επίπεδν, σο παξάγνληαο επηξξνήο ηεο εθινγηθήο πξνηίκεζεο έρεη ζίγνπξα 

αξλεηηθή ζρέζε κε ηελ άθξα δεμηά, δειαδή φζν πην ρακειφ ην κνξθσηηθφ επίπεδν, 
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ηφζν κεγαιχηεξε ε πξνηίκεζε γηα απηή
 
(Mayer, 2005). Σέινο, ε γπλαηθεία ςήθνο 

μερσξίδεη απφ ηελ αλδξηθή θπξίσο γηαηί είλαη ηδηαίηεξα επηθπιαθηηθή σο πξνο ηελ 

άθξα δεμηά. Απηφ έρεη δηάθνξεο εξκελείεο, πξψηνλ ν απηαξρηζκφο ηεο αθξνδεμηάο 

έξρεηαη ζε πιήξε αληίζεζε κε ηε θεκηληζηηθή ζεσξία, θαζψο ζεσξεί ηηο γπλαίθεο σο 

παξαγσγηθέο κεραλέο γηα ην θξάηνο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε δηαηψληζή ηνπ. 

Γεχηεξνλ, ε κεησκέλε πξνηίκεζε ησλ γπλαηθψλ πξνο ηα αθξνδεμηά θφκκαηα 

εμεγείηαη απφ ηελ βηαηφηεηα πνπ ηα ραξαθηεξίδεη, αιιά θαη απφ ην γεγνλφο φηη νη 

γπλαίθεο ππν-εθπξνζσπνχληαη ζηηο ρεηξσλαθηηθέο εξγαζίεο θαη  ππεξ-

εθπξνζσπνχληαη θπξίσο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ (Υαιηθηνπνχινπ- 

Βαζηινπνχινπ, 2015). 

Σν εηζφδεκα, ην επάγγεικα, ε εξγαζηαθή θαηάζηαζε, ην θχιν θαη ην εθπαηδεπηηθφ 

επίπεδν απνηεινχλ δείθηεο πξφγλσζεο ηεο αθξνδεμηάο ςήθνπ. χκθσλα κε κειέηεο ε 

εθινγηθή βάζε ηεο αθξνδεμηάο πεξηθιείεηαη απφ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: άληξεο, 

ρακειήο ζπλήζσο κφξθσζεο, λεαξνί κε ρακειφ εηζφδεκα πνπ ζπλήζσο είλαη 

αλεηδίθεπηνη εξγάηεο, ρεηξψλαθηεο, κεξηθψο απαζρνινχκελνη, άλεξγνη, νη νπνίνη 

ζεσξνχλ εξγαζηαθνχο αληίπαινπο ηνπο κεηαλάζηεο. (Lubbers, Gijsberts and 

Scheepers, 2002). 

ζνλ αθνξά ηε ζρέζε ηφπνπ θαηνηθίαο θαη αθξνδεμηάο κειέηε έρεη δείμεη πσο 

κεγάιεο πεξηνρέο κε αλνκνηνγελή πιεζπζκηαθά ζηνηρεία θαη έληνλε παξνπζία 

κεηαλαζηψλ εκθαλίδνπλ ρακειά πνζνζηά αθξνδεμηάο πξνηίκεζεο ςήθνπ, ελψ 

βηνκεραληθέο πφιεηο θαη θσκνπφιεηο πνπ απνηεινχλ ην άληξν ηεο εξγαηηθήο ηάμεο 

εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξα πνζνζηά, φπσο επίζεο θαη νη κηθξέο θσκνπφιεηο πνπ 

γεηηληάδνπλ  κε πνιππνιηηηζκηθέο πφιεηο (Ford and Goodwin, 2010).  

Αθφκε, δπλεηηθνί ςεθνθφξνη ηεο αθξνδεμηάο είλαη εθείλνη πνπ δηαθαηέρνληαη απφ 

ραιαξνχο θνκκαηηθνχο δεζκνχο, πξνζσξηλέο εξγαιεηαθέο θαη ρσξίο ζπλαηζζεκαηηθφ 

βάζνο θνηλσληθέο εληάμεηο, εηδηθά ζε ζπγθπξίεο θξίζεηο (Γεσξγηάδνπ, 2004). 

3.2.3. Σν πξνθίι ηνπ ςεθνθόξνπ ηεο Υξπζήο Απγήο 

Μία απφ ηηο κειέηεο πνπ πξνζπαζνχλ λα δηακνξθψζνπλ ην πξνθίι ησλ ςεθνθφξσλ 

ηεο Υξπζήο Απγήο (Ellinas, 2013) έδεημε ηα εμήο απνηειέζκαηα γηα ηηο εθινγέο ηνπ 

2012 :  
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Σν δεκνγξαθηθφ πξνθίι ησλ ςεθνθφξσλ ηεο Υξπζήο Απγήο θαίλεηαη λα είλαη 

παξφκνην κε απηφ ησλ αθξνδεμηψλ θνκκάησλ ζε άιια κέξε ηεο Δπξψπεο θαη 

ραξαθηεξίδεηαη απφ:  

 Τπεξεθπξνζψπεζε απφ άλδξεο ςεθνθφξνπο 

 Ζ εθινγηθή ηεο βάζε απνηειείηαη θπξίσο απφ λεαξνχο ςεθνθφξνπο 

 Άηνκα κε κεζαίν ή ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν πξνηηκνχλ ηελ Υξπζή Απγή 

 Σν επαγγεικαηηθφ πξνθίι ησλ ςεθνθφξσλ ηεο Υξπζήο Απγήο ηείλεη λα έρεη 

ππεξβνιηθή αλαινγία κεηαμχ ησλ εξγνδνηψλ θαη ησλ απηναπαζρνινχκελσλ, 

ηδησηψλ, ησλ αλέξγσλ θαη ησλ θνηηεηψλ  

 

Ζ έξεπλα αζρνιείηαη θαη κε ηηο πεγέο απφ ηηο νπνίεο νη εθινγείο νδεγήζεθαλ πξνο 

ηελ Υξπζή Απγή θαη θαηαιήγεη πσο ζηηο εθινγέο ηνπ Μαΐνπ 2012 ην έλα δέθαην ησλ 

ςεθνθφξσλ ηεο ΝΓ θαη ζρεδφλ ην έλα πέκπην ησλ ςεθνθφξσλ ηνπ ΛΑΟ απφ ηηο 

εθινγέο ηνπ 2009 επέιεμαλ ηελ Υξπζή Απγή, ελψ, ην ΠΑΟΚ, ν ΤΡΗΕΑ θαη ΚΚΔ 

βίσζαλ κηθξέο απψιεηεο. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο ηεο Υξπζήο 

Απγήο ηνπ Ηνπλίνπ είρε θαηαγξαθεί θαη ζηηο εθινγέο ηνπ Μαΐνπ, ππνδειψλνληαο φηη 

ε Υξπζή Απγή αληιεί ππνζηήξημε απφ κηα ζρεηηθά κεγάιε νκάδα ςεθνθφξσλ πνπ 

δελ έθαλαλ απιψο κηα εθάπαμ ςήθν δηακαξηπξίαο ελαληίνλ ησλ θαζηεξσκέλσλ 

θνκκάησλ, αιιά θαηέδεημε πσο ε ςήθνο ζηελ Υξπζή Απγή εμέθξαζε ηελ νξγή θαη ηε 

δηακαξηπξία γηα ην ππάξρνλ θνκκαηηθφ ζχζηεκα.  

χκθσλα κε ηνλ Καςάιε (2018) ην πξνθίι ηνπ ςεθνθφξνπ ηεο Υξπζήο Απγήο θαηά 

θχξην ιφγν πεξηιακβάλεη άλδξεο ειηθηψλ 18-34 πνπ βξίζθνληαη δηάζπαξηνη εληφο ηεο 

Δπηθξάηεηαο, απηνηνπνζεηνχληαη δεμηά ζηελ ηδενινγηθή θιίκαθα δεμηάο – αξηζηεξάο ή 

αξλνχληαη ηελ ηνπνζέηεζή ζε απηή θαη δελ έρνπλ ζαθέο επαγγεικαηηθφ πξνθίι.. 

Αμηνζεκείσην είλαη φηη ηδηαηηέξσο ρακειά πνζνζηά ηεο Υξπζήο Απγήο ην 2012 

ζπγθεληξψλνληαη ζηνπο αλεηδίθεπηνπο εξγάηεο. 

χκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθία ηα θφκκαηα ηεο αθξνδεμηάο δηαθξίλνληαη απφ 

πνιπζπιιεθηηθά γλσξίζκαηα, δειαδή δελ πεξηνξίδνληαη ζε θάπνηα θνηλσληθή ηάμε, 

αιιά έρνπλ πξφζβαζε θαη ζηα ιατθά, εξγαηηθά ζηξψκαηα, αιιά θαη ζηα ρακειά, 

κεζαία θη ππαιιειηθά ζηξψκαηα πνπ βηψλνπλ ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή αλαζθάιεηα, 

ηελ πεξηζσξηνπνίεζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ηελ ππνβάζκηζε
 
(Γεσξγηάδνπ, 2008). 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηεο GPO ην 2014, κάιηζηα, νη ςεθνθφξνη ηεο Υξπζήο 
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Απγήο απηνπξνζδηνξίζηεθαλ σο θεληξναξηζηεξνί ζε πνζνζηφ 38,3% θαη θεληξψνη ζε 

πνζνζηφ 35%.
13

 

Έξεπλα ηεο Public Issue παξέζεζε ηα εμήο ζηνηρεία φζνλ αθνξά ην πξνθίι ησλ 

ςεθνθφξσλ ηεο Υξπζήο Απγήο θαη αθνξά ηηο πξν-ηειεπηαίεο δηελεξγεζείζεο 

εθινγέο, ηνπ Σεπηέκβξε ηνπ 2015
14

 :  

 Νένη θαη κεγάινη ζε ειηθία, άλδξεο, πνπ δηαζέηνπλ ρακειφ ή κεζαίν 

κνξθσηηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ επίπεδν. Υακειφηεξε απήρεζε δείρλεη λα έρεη 

ζηηο ειηθηαθέο θαηεγνξίεο ησλ 55-64 θαη 65 θη άλσ. 

 Χο πξνο ην επάγγεικα κεγάιε πξνηίκεζε δείρλνπλ θνηηεηέο, επαγγεικαηίεο-

βηνηέρλεο, άλεξγνη, εξγνδφηεο-απηναπαζρνινχκελνη, κηζζσηνί ηδησηηθνχ 

ηνκέα, ζπληαμηνχρνη ηδησηηθνχ ηνκέα, αγξφηεο ελψ ηα ρακειφηεξα πνζνζηά 

ηεο δειψλνπλ ζπληαμηνχρνη ή κηζζσηνί δεκνζίνπ ηνκέα θαη εξγνδφηεο-

επηρεηξεκαηίεο.  

πλερίδνληαο παξαηεξείηαη φηη ηελ Υξπζή Απγή ηελ ππεξςεθίδνπλ :  

 ζνη δειψλνπλ, σο πξνο ηνλ ηφπν δηακνλήο, φηη δνπλ ζε ήκη-αζηηθέο πεξηνρέο 

θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο. 

 ζνη δειψλνπλ φηη δπζθνιεχνληαη λα βγάινπλ ηα σο πξνο ην δελ. 

 ζνη απηνηνπνζεηνχληαη φηη δελ αλήθνπλ ζε θάπνηα θνηλσληθή ηάμε , κάιηζηα 

ζε κεγάιν πνζνζηφ ή φηη αλήθνπλ ζε κηθξνκεζαίεο θνηλσληθέο ηάμεηο. 

 Σέινο, φζνη ζηελ θιίκαθα αξηζηεξά- δεμηά δειψλνπλ θαηά θχξην ιφγν δεμηνί 

ή φηη δελ έρεη θακία ζεκαζία απηή ε ηδενινγηθή ηνπνζέηεζε. 

 

Μειέηε πνπ πξνζπαζεί λα αλαιχζεη απφ πνπ πξνέξρνληαη νη ςεθνθφξνη ηεο Υξπζήο 

Απγήο, αιιά θαη πνηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο (Γεσξγηάδνπ- Καθέ, 2018) πξνβαίλεη 

ζηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: θαίλεηαη πσο ςεθνθφξνη ζηηο εθινγέο ηνπ 2012 

αληιήζεθαλ απφ ηε Νέα Γεκνθξαηία, ην ΠΑΟΚ θαη ην ΛΑΟ. ηηο επξσεθινγέο 

ηνπ 2014 θαη ζηηο εζληθέο εθινγέο ηνπ 2015 ςεθνθφξνη ησλ ΑΝΔΛ θαηέθπγαλ θη 

                                                             
13  Σν πξνθίι ησλ ςεθνθφξσλ ηεο Υξπζήο Απγήο, δηαζέζηκν ζην 

http://www.iefimerida.gr/news/143621/εξεπλα-gpo-απηφ-είλαη-ην-πξνθίι-ησλ-ςεθνθφξσλ-ηεο-

ρξπζήο-απγήο  
14 Κνηλσληθφ πξνθίι ςεθνθφξσλ Υξπζήο Απγήο, δηαζέζηκν ζην 

http://www.publicissue.gr/12020/koinwniko-profil-xa-9-2015/  

http://www.iefimerida.gr/news/143621/ερευνα-gpo-αυτό-είναι-το-προφίλ-των-ψηφοφόρων-της-χρυσής-αυγής
http://www.iefimerida.gr/news/143621/ερευνα-gpo-αυτό-είναι-το-προφίλ-των-ψηφοφόρων-της-χρυσής-αυγής
http://www.publicissue.gr/12020/koinwniko-profil-xa-9-2015/
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απηνί πξνο ηελ Υξπζή Απγή. Μάιηζηα, θαίλεηαη πσο ε Υξπζή Απγή έσο θαη ζηηο 

εθινγέο ηνπ 2015 δηαηεξνχζε ηζρπξή εθινγηθή ζπζπείξσζε. 

Χο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ςεθνθφξσλ ηεο Υξπζήο Απγήο ε κειέηε αλαθέξεη 

πσο ηελ επηιέγνπλ θαηά θχξηα βάζε: 

 άλδξεο, νηθνλνκηθά ελεξγνί, κε κέηξην ή ρακειφ εθπαηδεπηηθφ επίπεδν 

 νη παξαγσγηθέο ειηθίεο (25-54 εηψλ) 

 αγξφηεο  

 πεξηζζφηεξνη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο παξά εξγαδφκελνη κε εμαξηεκέλε 

εξγαζία θαη πεξηζζφηεξνη απαζρνινχκελνη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα παξά ζην 

δεκφζην.  

χκθσλα κε ηηο Γεσξγηάδνπ θαη Καθέ (2018) δηαθξίλνληαη ηξεηο θαηεγνξίεο 

εθινγέσλ πνπ επηιέγνπλ ηελ άθξα δεμηά: εθινγείο κε απηαξρηθή πξνζσπηθφηεηα, νη 

«ρακέλνη ηνπ εθζπγρξνληζκνχ» θαη απηνί πνπ δελ ζέινπλ ηνπο κεηαλάζηεο. ζνλ 

αθνξά ηνπο ςεθνθφξνπο ηεο Υξπζήο Απγήο, θαίλεηαη πσο απνξξίπηνπλ ηηο θιαζηθέο 

ηδενινγηθέο δηαθξίζεηο, πξνζδίδνπλ ζηελ ςήθν ηνπο ηηκσξεηηθφ πεξηερφκελν, 

δηαθξίλνληαη απφ απηαξρηθφηεηα. Βέβαηα, ζηνπο ςεθνθφξνπο ηεο Υξπζήο Απγήο 

δηαθαίλεηαη κία εηδηθή θαηεγνξία, νη απνγνεηεπκέλνη ςεθνθφξνη, νη νπνίνη είηε είλαη 

απνγνεηεπκέλνη γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο θαηάζηαζε, είηε γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο 

ρψξαο.  

Ζ κειέηε, παξέρεη επξήκαηα ζρεηηθά κε ηελ ηδενινγηθή απηνηνπνζέηεζε θαη ηηο 

πνιηηηθέο απφςεηο ησλ ςεθνθφξσλ ηεο Υξπζήο Απγήο, ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα 

«Θαιήο»: 

 Σν 28,6% ησλ ςεθνθφξσλ ηεο Υξπζήο Απγήο δελ απηνηνπνζεηνχληαη ζηνλ 

άμνλα Αξηζηεξά-Γεμηά, δειψλνληαο πσο ηίπνηα απφ απηά δελ έρνπλ ζεκαζία. 

 Σν 81,3% ησλ ςεθνθφξσλ ηεο Υξπζήο Απγήο ζπκθσλεί πσο επέιεμε ην 

θφκκα γηα λα ηηκσξήζεη ηα θφκκαηα ηνπ παξειζφληνο. 

 Σν 75,5% ησλ ςεθνθφξσλ ηεο Υξπζήο Απγήο δειψλεη ζχκθσλν κε ηελ 

άπνςε πσο «ε δεκνθξαηία είλαη έλα θακνπθιαξηζκέλν απηαξρηθφ θαζεζηψο». 

 Σν 81,3% ησλ ςεθνθφξσλ ηεο Υξπζήο Απγήο επηζπκεί έλα ηζρπξφ εγέηε 

ζηελ Βνπιή. 
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 Σν 20,4% ησλ ςεθνθφξσλ ηεο Υξπζήο Απγήο ζα ζπκθσλνχζε λα επηβιεζεί ν 

λφκνο θαη ε ηάμε απφ θάπνηνλ άιινλ θαη λα ππνθαηαζηαζεί ε αζηπλνκία.    

χκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθία (Υαιηθηνπνχινπ- Βαζηινπνχινπ, 2015) νη κειέηεο πνπ 

δηεμήρζεζαλ θαηά ηηο δεθαεηίεο ’80 γηα λα εμεγήζνπλ ηελ άλνδν ηνπ θαζηζκνχ ηελ 

κεζνπνιεκηθή πεξίνδν εζηίαδαλ ζηνλ ίδην ηνλ ςεθνθφξν θαη βαζίδνληαη ζηελ 

θνηλσληθννηθνλνκηθή εμήγεζε θαη ζηελ δπζαξέζθεηα σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ηεο 

δεκνθξαηίαο θαη εζηηάδνπλ ζηηο πνιηηηθέο ζηάζεηο θαη ηε ζπλνιηθή απνγνήηεπζε κε 

ηελ πνιηηηθή. χκθσλα κε απηά ηα κνληέια, ε πνιηηηθή απνγνήηεπζε, ν θπληζκφο θαη 

ε απαμίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο δελ ζρεηίδνληαη κε ηηο βαξηέο κεηαβιεηέο ηεο ςήθνπ, 

αιιά κε πξνζσπηθέο ζηάζεηο θαη απνηεινχλ πξνγλσζηηθνχο δείθηεο γηα ηελ 

ππνζηήξημε αθξνδεμηψλ θνκκάησλ.  

Ζ κειέηε ησλ Υαιθηνπνχινπ θαη Βαζηινπνχινπ αληιψληαο ζηνηρεία απφ ηελ έξεπλα 

πάλει ηνπ European Election Study πνπ δηεμήρζε ην 2014 γλσζηνπνηεί ηα εμήο 

απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θέξεη ν πηζαλφο ςεθνθφξνο ηεο 

Υξπζήο Απγήο:  

 Σν θχιν, ε ειηθία, ε εξγαζηαθή θαηάζηαζε θαη ν ηφπνο θαηνηθίαο δελ 

απνηειεί ζεκαληηθή κεηαβιεηή.  

 Γελ ππάξρεη θαζαξή ζπζρέηηζε εηζνδήκαηνο κε ηελ αθξνδεμηά ςήθν.  

 Δξγαδφκελνη ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα είλαη πην πηζαλφ λα επηιέμνπλ ηελ 

Υξπζή Απγή. 

 Σν ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν ζπζρεηίδεηαη κε ηελ αθξνδεμηά ςήθν.  

Χζηφζν, ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο εζηηάδνπλ ζηηο επηδξάζεηο πνπ θέξνπλ νη 

ππνθεηκεληθέο ζηάζεηο σο παξάγνληεο αλάιπζεο ηεο αθξνδεμηάο ςήθνπ. 

πγθεθξηκέλα ην πξνθίι ηνπ ςεθνθφξνπ ηεο Υξπζήο Απγήο θαίλεηαη λα 

δηακνξθψλεηαη απφ ηηο εμήο ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο: 

 Ζ απνδνθηκαζία ηνπ έξγνπ ηεο εθάζηνηε θπβέξλεζεο ζρεηίδεηαη κε ηελ 

ππνζηήξημε πξνο ηε Υξπζή Απγή. 

 Ζ δπζαξέζθεηα ελ γέλεη ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ ηξφπνπ 

ιεηηνπξγίαο ηνπ πνιηηεχκαηνο απνηειεί πξνγλσζηηθφ δείθηε φηαλ ζπλδπάδεηαη 

κε ηελ θαηάηαμε ηνπ ςεθνθφξνπ ζηελ θιίκαθα δεμηάο-αξηζηεξάο. ζν πην 
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δεμηά ηνπνζεηείηαη ην άηνκν, ηφζν πην πηζαλφ είλαη λα ζηεξίμεη ηελ Υξπζή 

Απγή. 

 Ο αληηεπξσπατζκφο απνηειεί πξνγλσζηηθφ δείθηε ππνζηήξημεο ηεο Υξπζήο 

Απγήο.  

χκθσλα κε άξζξν ηνπ Κνπζηέλε ( Απγή, 2015) θαηά θχξην ιφγν επηιέγνπλ ηελ 

Υξπζή Απγή νη αγξφηεο, άλεξγνη, ηδησηηθνί ππάιιεινη θαη ζπνπδαζηέο. Ζ 

κεγαιχηεξε απήρεζή ηεο θαίλεηαη λα θηλείηαη ζηηο ειηθίεο 18-34, νη νπνίεο 

θαζνξίδνπλ θαη ην ηειηθφ ηεο απνηέιεζκα, θαζψο δηαθξίλεηαη απφ θηλεηηθφηεηα σο 

πξνο ηελ ςήθν. Πάλησο, ππνγξακκίδεηαη πσο πάλσ απφ ηνπο κηζνχο ηεο ςεθνθφξνπο 

ηελ επηιέγνπλ ζηηο αλακεηξήζεηο απφ ην 2012-2015.  

Δλ γέλεη, ε βαζηθή δηαθνξά ηεο έξεπλαο – σο πξνο ην θνηλσληθφ-δεκνγξαθηθφ πξνθίι 

ηνπ ςεθνθφξνπ –πνπ αλαιχνπλ νη Υαιηθηνπνχινπ θαη Βαζηινπνχινπ ζε ζρέζε κε ηηο 

ππφινηπεο αλαιχζεηο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη νη πξψηεο ππνζηεξίδνπλ φηη ην θχιν 

δελ θαίλεηαη λα απνηειεί αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ζηελ ςήθν, ελψ νη ππφινηπεο 

ραξαθηεξίδνπλ ηελ Υξπζή Απγή σο έλα «αλδξηθφ θφκκα», λέσλ ζε ειηθία 

ςεθνθφξσλ, κε κεζαίν εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, θαζψο θαη ε εηζαγσγή 

ςπρνθνηλσληθψλ παξαγφλησλ σο κέηξν αλάιπζεο ηεο αθξνδεμηάο ςήθνπ.  

3.3. Σα αίηηα αλόδνπ ηεο Υξπζήο Απγήο 

χκθσλα κε ηνλ Yves Meny ε αθξνδεμηά έρεη καθξά ηζηνξία, κάιηζηα ζηνλ 20ν 

αηψλα ε αθξνδεμηά έθαλε ηζρπξή ηελ παξνπζία ηεο θαη επηβιήζεθε ζε πνιιέο 

επξσπατθέο ρψξεο ππφ ηηο δηάθνξεο εθδνρέο ηεο
15

. Μεηά ηελ ήηηα ηνπ Υίηιεξ ε 

αθξνδεμηά άξρηζε λα απνδπλακψλεηαη θαη θαηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1960-1980 

βξηζθφηαλ ζην πεξηζψξην. Χζηφζν, ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη ελίζρπζε 

ησλ αθξνδεμηψλ θνκκάησλ ιφγσ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ θνηλσληθψλ 

εληάζεσλ. Ζ αίζζεζε ηνπ ζπλαηλεηηθνχ θιίκαηνο θπβέξλεζεο θαη αληηπνιίηεπζεο, ε 

παξνπζία κεηαλαζηψλ, ε θηιειεπζεξνπνίεζε ησλ εζψλ, ε πνιηηηθή δηαθζνξά 

ππξνδνηνχλ αληηδξάζεηο. Ζ άθξα δεμηά εθκεηαιιεπφκελε ηα παξαπάλσ θαη 

ηξνθνδνηνχκελε απφ ηηο ζηεξήζεηο θαη ηηο θνβίεο ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο πνπ 

αλαδεηά ηελ ζσηεξία ζε απηαξρηθέο θαη βίαηεο πξνηάζεηο, θεξδίδεη έδαθνο (Meny, 

1995). 

                                                             
15 ε θαζηζηηθή εθδνρή ηεο αθξνδεμηάο επηβιήζεθε ζηελ Ηηαιία, ε λαδηζηηθή ηεο κνξθή ζηελ Γεξκαλία 

θαη ζπληερληαθή ηεο κνξθή ζηελ Ηζπαλία θαη ζηελ Πνξηνγαιία. 



 
43 

ηελ βηβιηνγξαθία ζπδεηνχληαη ηξεηο αηηίεο, νη νπνίεο εξεπλάηαη αλ έδξαζαλ 

θαηαιπηηθά ζηελ άλνδν ηεο Υξπζήο Απγήο: ην κεηαλαζηεπηηθφ δήηεκα, ε ειιεληθή 

θξίζε θαη ε ηδενινγία. ε απηφ ην θεθάιαην γίλεηαη κία παξνπζίαζε ησλ ζεσξηψλ 

ζρεηηθά κε ηελ άλνδν ηεο Υξπζήο Απγήο, κε ζθνπφ λα εξκελεπζεί αλ ελ ηέιεη ην 

κεηαλαζηεπηηθφ δήηεκα απνηέιεζε ζεκαληηθφ ζέκα πνπ θαζφξηζε ηελ ςήθν πξνο ηε 

Υξπζή Απγή.  

3.3.1. Σν κεηαλαζηεπηηθό δήηεκα 

ηελ βηβιηνγξαθία θαίλεηαη πσο ε άλνδνο ηεο αθξνδεμηάο είλαη επξσπατθφ 

θαηλφκελν θαη απνδίδεηαη ζε πεξίπινθα θαη αιιειεπηδξψκελα αίηηα. Τπνζηεξίδεηαη 

αθφκε φηη ε ζρέζε αλάκεζα ζηελ άλνδν ηεο αθξνδεμηάο θαη ηελ κεηαλάζηεπζε είλαη 

αλακθηζβήηεηε, αιιά ζηελ Διιάδα δελ απνηειεί ηζρπξφ παξάγνληα γηα ηελ άλνδν 

ηεο αθξνδεμηάο (Φξαγθνπδάθε, 2013). 

Ζ παξαπάλσ άπνςε ηεο ζπγγξαθέσο ηεθκεξηψλεηαη κε ζηνηρεία πνπ θαηαγξάθνπλ 

ηελ ζηαζηκφηεηα ηεο αθξνδεμηάο ηελ δεθαεηία ηνπ ’90, φπνπ ην κεηαλαζηεπηηθφ 

δήηεκα εθηηλάρζεθε. Ζ θξαηηθή κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή ήηαλ απνχζα, ν ξαηζηζκφο 

λνκηκνπνηνχληαλ έκκεζα απφ ηε κε θξαηηθή παξέκβαζε. Οη κεηαλάζηεο 

κεηαηξάπεθαλ ζε ππαίηηνπο γηα ηελ εγθιεκαηηθφηεηα, ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηελ 

αλεξγία.  

Ζ έθξεμε πνπ εκθαλίζηεθε σο πξνο ην κεηαλαζηεπηηθφ δήηεκα δηά κέζνπ ηεο αλνρήο 

ζε θαηλφκελα ξαηζηζηηθήο βίαο θαη εθθξάζεηο κίζνπο ήηαλ απνηέιεζκα ηεο θξαηηθήο 

πνιηηηθήο. Ζ απνπζία ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο θαη νη κεηαηνπίζεηο ησλ ζέζεσλ 

ησλ θνκκάησλ εμνπζίαο πξνο ηελ άθξα δεμηά γηα ςεθνζεξηθνχο ιφγνπο επεξέαζε ηελ 

απνπζία αλνρήο ηνπ πιεζπζκνχ γηα ηε κεηαλάζηεπζε.  

Έλαο αθφκε ιφγνο γηα ηελ απνξξχζκηζε ηνπ ειιεληθνχ εθινγηθνχ ζψκαηνο 

απνηέιεζε ε αχμεζε ησλ αλεζπρηψλ γηα ηε κεηαλάζηεπζε θαη ε αχμεζε ησλ 

αληηιήςεσλ φηη ην ειιεληθφ θξάηνο είλαη αλίθαλν λα ειέγμεη ηε ξνή ησλ κεηαλαζηψλ 

ρσξίο έγγξαθα θαη ησλ αηηνχλησλ άζπιν. Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990, φπνηε ε Διιάδα 

κεηαηξάπεθε απφ ρψξα εθξνήο, ζε ρψξα εηζξνήο κεηαλαζηψλ ε ειιεληθή θνηλή 

γλψκε αληηκεηψπηζε ηε κεηαλάζηεπζε κε ζεκαληηθφ ζθεπηηθηζκφ. Οη δεκνζθνπήζεηο 

πνπ εθαξκφδνληαλ έδεηρλαλ ηνλ ζθεπηηθηζκφ ησλ Διιήλσλ έλαληη ηνπ 

κεηαλαζηεπηηθνχ. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε επηδείλσζε ηηο πξνθιήζεηο πνπ ζέηεη ε 
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αλεμέιεγθηε κεηαλάζηεπζε ζηελ Διιάδα, θέξλνληαο ζηελ επηθάλεηα ηηο 

απνηπρεκέλεο πνιηηηθέο κεηαλάζηεπζεο θαη αζχινπ ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ θαζψο 

θαη ηελ αληθαλφηεηα ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο λα ειέγρεη ηα αλαηνιηθά ηνπ ζχλνξα. Σν 

δήηεκα ηεο κεηαλάζηεπζεο παξείρε γφληκν έδαθνο γηα ηελ πνιηηηθή θηλεηνπνίεζε 

ησλ απνγνεηεπκέλσλ ςεθνθφξσλ πνπ έλησζαλ έληνλα ηελ αλάγθε ηεξκαηηζκνχ ησλ 

αλεμέιεγθησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ πνπ 

ζέηεη ε κεηαλάζηεπζε. Ο ΛΑΟ  αλήγαγε ην δήηεκα ηεο κεηαλάζηεπζεο ζε θαίξην 

ζέκα θαη ηελ έζεζε ζην επίθεληξν ηεο ξεηνξηθήο ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο. κσο, απνδπλακψζεθε εθινγηθά θαζψο κεηείρε ζε θπβέξλεζε 

ζπλαζπηζκνχ θαη ππνζηήξημε ην κλεκφλην ζπλεξγαζίαο  (Ellinas, 2013). 

Ζ Υξπζή Απγή κπφξεζε επίζεο λα επσθειεζεί πξνβάιινληαο αθξαίεο εζληθηζηηθέο 

ζέζεηο, νη νπνίεο αθνξνχζαλ έλα επξχ θάζκα πνιηηηθψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

κεηαλάζηεπζεο, φπσο απηή είρε δνκεζεί απφ ηνλ ΛΑ.Ο... Σν αληηκεηαλαζηεπηηθφ 

πξνθίι ηνπ θφκκαηνο εληζρχεηαη απφ ηε βίαηε δξαζηεξηφηεηα ησλ κειψλ ηνπ 

ελαληίνλ ησλ κεηαλαζηψλ. Ο ζπλδπαζκφο ηεο εζληθηζηηθήο θνζκνζεσξίαο θαη ηεο 

βίαηεο δξαζηεξηφηεηάο ηεο βνήζεζε ηελ Υξπζή Απγή λα απνθηήζεη θπξηφηεηα ζην 

δήηεκα ηεο κεηαλάζηεπζεο (Γεσξγηάδνπ, 2019). 

Δπηπιένλ, ε Υξπζή Απγή έρεη κεησκέλε επηξξνή ζηνπο αλεηδίθεπηνπο εξγάηεο, φπνπ 

νη κεηαλάζηεο έρνπλ έληνλε παξνπζία.. Ζ ππφζεζε ηεο ππνθαηάζηαζεο ησλ 

εκεδαπψλ απφ ηνπο κεηαλάζηεο εκθαλίδεηαη κφλν ζε ρακειήο εηδίθεπζεο ζέζεηο 

εξγαζίαο, θαζψο πξνηηκάηαη ην ρακειφηεξν θφζηνο εξγαζίαο πνπ δηακνξθψλεηαη 

βάζεη ηνπ θζελνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, δειαδή ηνπο κεηαλάζηεο (Καςάιεο, 2020). 

Παξφιν πνπ νη κειέηεο δείρλνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο κεηαλάζηεπζεο ζην 

εηζφδεκα ησλ γεγελψλ,  ην γεγνλφο πσο απηνί νη αλεηδίθεπηνη εξγάηεο δελ επέιεμαλ 

ηελ αθξνδεμηά θαηαδεηθλχεη ηελ κε ζπζρέηηζε ηεο κεηαλάζηεπζεο κε ηελ άλνδν ηεο 

Υξπζήο Απγήο (Καςάιεο, 2018). 

Ζ Υξπζή Απγή δξαζηεξηνπνηήζεθε ζε πεξηνρέο κε πςειή κεηαλάζηεπζε φπσο ν 

Άγηνο Παληειεήκνλαο, επελδχνληαο ζηελ νηθνδφκεζε βάζεο ηεο ππνζηήξημεο θαη 

ησλ δεζκψλ κε ηνπηθέο θνηλφηεηεο. Μάιηζηα, ε Υξπζή Απγή δηαθξίλεηαη γηα ην 

εθηεηακέλν νξγαλσηηθφ ηεο δίθηπν. Έλα αθφκε δήηεκα πνπ σθέιεζε ην θφκκα ήηαλ 

ν απνθιεηζκφο απφ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο θαη ε αξλεηηθή δεκνζηφηεηα. 

Χζηφζν, θάπνηα θάιπςε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ήηαλ πνιχ πην επλντθή, 
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επηζεκαίλνληαο ην «θνηλσληθφ έξγν» ηνπ θφκκαηνο. Οξηζκέλεο αλαθνξέο 

παξνπζίαζαλ πεξηπνιίεο αζθαιείαο ζε αζηηθέο πεξηνρέο θαη ζπλνδεία ATM γηα ηνπο 

ειηθησκέλνπο σο ρξήζηκεο θαη απαξαίηεηεο ζε κηα ρψξα φπνπ ε θξαηηθή αξρή 

θαηέξξεε. Απηφ βνήζεζε ζηε λνκηκνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ «εθθαζάξηζεο» ηεο 

Υξπζήο Απγήο, ηδίσο ζε πεξηνρέο κε πςειφ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ φπσο ν Άγηνο 

Παληειεήκνλαο ζηελ Αζήλα, φπνπ ην θφκκα πηζηεχεηαη φηη εθαξκφδεη ην δηθφ ηνπ 

λφκν κέζσ ηεο απεηιήο ρξήζεο βίαο (Φαξξάο, 2012).  

Ζ Υξπζή Απγή ρξεζηκνπνίεζε πξνεθινγηθά ηελ θαηνρπξσκέλε αζθαιεηνπνίεζε ηεο 

κεηαλάζηεπζεο θη έδξαζε θαηαιπηηθά κε ¨θνηλσληθφ αθηηβηζκφ¨ ζε πεξηνρέο πνπ 

δέζπνδαλ νη εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο θαη ην αίζζεκα αλαζθάιεηαο. Δπηπξφζζεηα, 

εθκεηαιιεχηεθε ηηο αλεπάξθεηεο ηεο θξαηηθήο δηαρείξηζεο, ηελ αζάθεηα ηεο 

αξηζηεξήο ηδενινγίαο θαη ηελ κεησκέλε δξάζε ησλ αληηξαηζηζηηθψλ θηλεκάησλ 

ζρεηηθά κε ηελ πξφηαζε θαη πξνάζπηζε κίαο νινθιεξσκέλεο αληηκεηψπηζεο ηνπ 

κεηαλαζηεπηηθνχ δεηήκαηνο ( Καςάιεο, 2018). 

Έξεπλα δείρλεη φηη ε αχμεζε ησλ εθινγηθψλ πνζνζηψλ ηεο Υξπζήο Απγήο ζπκπίπηεη 

κε ηελ αχμεζε ησλ αιινδαπψλ πνιηηψλ ζηελ ρψξα  (Public Issue, 2012) κε ην 27% 

ηνπ εθινγηθνχ ηνπ ζψκαηνο λα αλαθέξεη φηη ην δήηεκα ηεο κεηαλάζηεπζεο απνηέιεζε 

θίλεηξν γηα ηελ ςήθν ηνπο ζην θφκκα ηεο Υξπζήο Απγήο. Σέινο, φπσο αλαθέξεη 

κειέηε (Roushas, 2014) ε Νέα Γεκνθξαηία, ν ΛΑΟ θαη ε Υξπζή Απγή ην 2012 

ζπλέθιηλαλ ζηηο ζέζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ κεηαλάζηεπζε, νη νπνίεο ζπλνςίδνληαη σο 

εμήο: ηζρπξή αζηπλφκεπζε θαη απέιαζε ησλ παξάηππσλ κεηαλαζηψλ, ε αμίσζε φηη ε 

ρνξήγεζε ππεθνφηεηαο ζε κεηαλάζηεο δεχηεξεο γεληάο ζα ελζαξξχλεη ηελ 

κεηαλάζηεπζε πξνο ηελ Διιάδα, θαη φηη ε πνιππνιηηηζκηθφηεηα δελ είλαη ζεηηθφ 

θαηλφκελν.  

ρεηηθά κε ην ζέκα ηεο ηζαγέλεηαο ε Υξπζή Απγή απηνπξνζδηνξίδεηαη σο εζληθηζηηθή 

θαη απνξξίπηεη ηελ απφδνζε ηζαγέλεηαο ζε αιινδαπνχο γηα λα κελ εθθπιηζηεί ην 

ειιεληθφ γέλνο. Σν δήηεκα ηεο ηζαγέλεηαο θαίλεηαη πσο επεξεάδεη ηνπο ςεθνθφξνπο 

θαζψο φπσο θαίλεηαη ζηελ ίδηα έξεπλα (Public Issue, 2012) ην 46% ησλ ςεθνθφξσλ 

ηεο απηνραξαθηεξίδεηαη σο «εζληθηζηέο». 

Μειέηε (Roushas, 2014) επηθεληξψλεηαη ζην γεγνλφο φηη ε άλνδνο ηεο Υξπζήο Απγήο 

δελ κπνξεί λα εμεγεζεί κνλνπιεχξσο απφ έλαλ παξάγνληα., επηζεκαίλνληαο φηη ε 

νηθνλνκηθή δπζαξέζθεηα, ε κεηαλάζηεπζε θαη ε αθνκνίσζε ησλ κεηαλαζηψλ κε ηελ 
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παξνρή ηζαγέλεηαο βνεζνχλ ζηελ εμήγεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο αλφδνπ. Ζ Υξπζή Απγή 

εθκεηαιιεχηεθε ην αληηκεηαλαζηεπηηθφ αίζζεκα πνπ είρε θαιιηεξγήζεη ν ΛΑΟ, ην 

νπνίν είρε απμεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα, θαη είρε εληζρπζεί ιφγσ ηεο νμείαο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ νδήγεζε ζε κηα άλεπ πξνεγνπκέλνπ αχμεζε ηεο αλεξγίαο θαη 

ηα επίπεδα θηψρεηαο. Ζ πηψζε ηνπ ΛΑΟ επήιζε έπεηηα απφ ηελ έληαμή ηνπ ζηα 

mainstream θφκκαηα, έηζη ε Υξπζή Απγή κπφξεζε λα θαηαιάβεη ηνλ αθξνδεμηφ 

πνιηηηθφ ρψξν. Σαπηφρξνλα, παξαηεξήζεθε πσο νη ηνπνζεηήζεηο ηεο Νέαο 

Γεκνθξαηίαο θαη ηνπ ΛΑΟ ζρεηηθά κε ην κεηαλαζηεπηηθφ δήηεκα ρξεζηκεχνπλ γηα 

ηε λνκηκνπνίεζε ηνπ ιφγνπ ηεο Υξπζήο Απγήο.  

χκθσλα κε κειέηεο ε κεηαλάζηεπζε – φληαο  έλα ππνπνιηηηθνπνηεκέλν δήηεκα – 

ζηελ Διιάδα, δελ απνηειεί ζέκα πνπ θαζνξίδεη ηελ ςήθν ησλ πνιηηψλ (Καςάιεο, 

2018) Ζ αζθαιεηνπνίεζε φκσο ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο απφ ηα θφκκαηα 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ςεθνζεξηθνχο ιφγνπο θαη θέξεη ηα αληίζηξνθα απνηειέζκαηα, 

θαζψο εληζρχεη ηνλ μελνθνβηθφ ιφγν, λνκηκνπνηψληαο ηελ αθξνδεμηά θαη σζψληαο 

ςεθνθφξνπο ζηνπο θφιπνπο ηεο (Karyotis, 2012). 

3.3.2. Η ειιεληθή θξίζε  

Γηα λα γίλεη θαηαλνεηή ε άλνδνο θαη νη παξάγνληεο πνπ επεξέαζαλ ηελ αθξνδεμηά 

ζηελ Διιάδα πξέπεη λα εθηηκεζεί ε θχζε ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ε 

επίδξαζε πνπ είρε ε νηθνλνκηθή θξίζε ζε απηφ.  

ηελ βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη πσο ην ειιεληθφ πνιηηηθφ ζχζηεκα ππέθεξε απφ 

πςειά επίπεδα δηαθζνξάο, πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ θαη ιατθηζκνχ. Ζ πνιηηηθή θξίζε 

ήηαλ εκθαλήο ήδε απφ ην 2008, φπνπ ζεκεηψζεθε ε δνινθνλία ηνπ αλήιηθνπ 

Αιέμαλδξνπ Γξεγνξφπνπινπ απφ αζηπλνκηθφ, κε εμάξζεηο θηλεηνπνηήζεσλ γηα 

εβδνκάδεο. Ζ ειιεληθή θξίζε ρξένπο απνθάιπςε πεξαηηέξσ ηηο ρξφληεο απνηπρίεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο θαη πξνθάιεζε εθθιήζεηο γηα ξηδνζπαζηηθή πνιηηηθή αιιαγή, ηφζν 

ζηα αξηζηεξά φζν θαη ζηα δεμηά. Σα ηειεπηαία ρξφληα ην πνιηηηθφ ζχζηεκα ηείλεη 

ζηελ απνλνκηκνπνίεζε θαη ε πειαηεηαθή ζρέζε θφκκαηνο – ςεθνθφξσλ 

ζπξξηθλψλεηαη ιφγσ νηθνλνκηθήο θξίζεο. Διιείςεη απνηειεζκαηηθψλ ζεζκηθψλ 

δηαχισλ πνιηηηθήο ζπκκεηνρήο, ε θαηάξξεπζε ησλ πειαηεηαθψλ δηθηχσλ κέζσ ησλ 

νπνίσλ δξνχζαλ πξνεγνπκέλσο νη εθινγείο, απαηηνχζε ηελ εκθάληζε λέσλ ξηδηθψλ 

κνξθψλ ζπκκεηνρήο. Ζ απνηπρία ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο λα παξέρεη ελαιιαθηηθέο 

κνξθέο πνιηηηθήο ζπκκεηνρήο κπνξεί ελ κέξεη λα εμεγήζεη ηε λνκηκνπνίεζε θαη ηελ 
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ππνζηήξημε ηεο πνιηηηθήο βίαο σο κέζνπ έθθξαζεο πνιηηηθήο δπζαξέζθεηαο. Ζ 

απνηειεζκαηηθφηεηα απηνχ ηνπ κέζνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αλνρή, ή αθφκε θαη κε ηε 

ζπλελνρή ησλ θξαηηθψλ αξρψλ, νη νπνίεο αλακθηζβήηεηα εζεινηπθινχλ ζηηο βίαηεο 

εθθξάζεηο πνιηηηθήο δπζαξέζθεηαο.  (Ellinas, 2013). 

χκθσλα κε ηελ Φξαγθνπδάθε (2013) ε θξίζε λνκηκφηεηαο θαη ε νηθνλνκηθή θξίζε 

ζηάζεθαλ παξάγνληεο γηα ηελ άλνδν ηεο αθξνδεμηάο ζηελ Διιάδα. πγθεθξηκέλα, ε 

θξίζε λνκηκφηεηαο ησλ θνκκάησλ ηνπ δηθνκκαηηζκνχ επήιζε έπεηηα απφ θαηαγγειίεο 

γηα θαηάρξεζε εμνπζηψλ θαη ππέξκεηξν πινπηηζκφ. Απφ ηελ άιιε, ε νηθνλνκηθή 

θξίζε αληηκεησπίζηεθε κε ιατθηζηηθφ ηξφπν απφ ηα θφκκαηα εμνπζίαο, αιιά θαη απφ 

ηα ηεο αληηπνιίηεπζεο, κε ηα θφκκαηα εμνπζίαο λα απνπνηνχληαη ησλ επζπλψλ θαη λα 

αιιεινθαηεγνξνχληαη.  Οπζηαζηηθά, ε νηθνλνκηθή θξίζε κεηέηξεςε ηελ θξίζε 

λνκηκφηεηαο ησλ θνκκάησλ, ζε θξίζε λνκηκφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ 

θνηλνβνπιεπηηζκνχ, θαιιηεξγψληαο ην έδαθνο γηα ηελ άθξα δεμηά, ε νπνία ζεσξεί 

ηνλ θνηλνβνπιεπηηζκφ ερζξφ.  

ηελ ίδηα ινγηθή, ηηο θνηλσληθέο θξίζεηο πνπ εθηπιίρζεθαλ απφ ην 2009 θη έπεηηα θαη 

ηελ επηξξνή ηνπο ζηελ άλνδν ηεο αθξνδεμηάο ζηελ Διιάδα εμεηάδνπλ ε 

Υαιηθηνπνχινπ θαη Βαζηινπνχινπ (2015) θαη θαηαιήγνπλ πσο ζηελ Διιάδα, ε θξίζε 

ρξένπο κεηαηξάπεθε ζε θξίζε πνιηηηθή, ε νπνία επέθεξε ηελ δηάιπζε ηνπ θιαζηθνχ 

δηθνκκαηηζκνχ, ηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ηνπ εθινγηθνχ ζπζηήκαηνο, θαη ηελ άλνδν ηεο 

Υξπζήο Απγήο, ε νπνία εθπξνζσπεί ηελ αθξνδεμηά νηθνγέλεηα έπεηηα απφ ηελ πηψζε 

ηνπ ΛΑΟ. Ζ ακθηζβήηεζε ηεο θξαηηθήο ηθαλφηεηαο σο πξνο ηελ δηαρείξηζε ηεο 

θξίζεο θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηεο νδήγεζε ζηελ απνλνκηκνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη 

άθεζε ηα πεξηζψξηα ζε εμηξεκηζηηθά θφκκαηα, φπσο ε Υξπζή Απγή λα αλαδεηρζνχλ.  

Ζ Υξπζή Απγή ήηαλ ζηελ θαιχηεξε ζέζε γηα λα επσθειεζεί απφ ηελ απνξξχζκηζε 

ηνπ ειιεληθνχ εθινγηθνχ ζψκαηνο πνπ ζπλέβε ην 2012, θαζψο ήηαλ 

απνζηαζηνπνηεκέλε απφ  ην πθηζηάκελν πνιηηηθφ ζχζηεκα, αθνχ γηα ζρεδφλ ηξεηο 

δεθαεηίεο κεηά ηελ ίδξπζή ηεο, ε Υξπζή Απγή θαηάθεξε λα κεηαηξέςεη ηνλ 

πεξηζσξηαθφ ηεο ραξαθηήξα ζε ζχκβνιν ηεο γλήζηαο θαη απζεληηθήο αληίζεζήο ηεο 

ζην πνιηηηθφ ζχζηεκα. Ζ Υξπζή Απγή έρνληαο πεξάζεη πνιχ ρξφλν ζηελ πνιηηηθή 

εξεκηά, παξνπζηάδεηαη σο έλα θφκκα πνπ επηδηψθεη λα κεηακνξθψζεη ξηδηθά ηελ 

ειιεληθή πνιηηηθή. 
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Μεηά ηηο εθινγέο ηνπ Ηνπλίνπ ηνπ 2012, ε Υξπζή Απγή ηξάβεμε ηελ πξνζνρή ησλ 

κέζσλ ελεκέξσζεο δηαλέκνληαο δσξεάλ θαγεηφ θαη νξγαλψλνληαο δσξεέο ζε 

ηξάπεδεο αίκαηνο «κφλν γηα Έιιελεο». Αλ θαη ε θίλεζε ήηαλ πεξηνξηζκέλε ζε 

θιίκαθα, ε πξνζνρή ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο ελίζρπζε ην έξγν ηεο ηνπηθήο 

θνηλφηεηαο ηνπ θφκκαηνο, επηηξέπνληάο ηνπ λα δηεθδηθήζεη θνηλσληθή λνκηκφηεηα 

δηαηεξψληαο ηαπηφρξνλα ην εζλνθεληξηθφ ηνπ κήλπκα ( Ellinas, 2013). 

χκθσλα κε ηελ Βαζηιηθή Γεσξγηάδνπ (2019), ε αλνδηθή πνξεία ηεο  εθινγηθήο 

δήηεζεο ηεο Υξπζή Απγήο ζπλαξηάηαη κε ην μέζπαζκα ηεο θξίζεο ζηελ Διιάδα θαη 

ησλ ππνγξαθέλησλ κλεκνλίσλ.  Μέξνο ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο  εμέιαβε ηα 

κλεκφληα, σο εγθαηάιεηςε εζληθήο θπξηαξρίαο, θάηη πνπ νδήγεζε ζηελ θαηάξξεπζε 

ηνπ δηθνκκαηηζκνχ. Ζ Υξπζή Απγή θαιιηέξγεζε ηελ ηδέα κηαο εζληθηζηηθήο ιχζεο 

δηακαξηπξφκελε ζην status quo, παξνπζηαδφκελε σο αληηζπζηεκηθή. Ζ Υξπζή Απγή 

ζπγθάιππηε ηνλ λενλαδηζηηθφ ηεο ραξαθηήξα, εηδηθά ζε φζνπο απφ ηνπο ςεθνθφξνπο 

ηεο πνπ ε επηινγή ηνπο δελ ζπλάδεη κε ηηο λενλαδηζηηθέο ηδέεο θαη ηηο βίαηεο 

πξαθηηθέο ηεο.  

Κξίζηκν κέγεζνο γηα ηελ εμήγεζε ηεο αλφδνπ ηεο Υξπζήο Απγήο γηα ηνλ 

Υξηζηφπνπιν απνηειεί ε κλεκνληαθή ζηξνθή ηεο ζπγθπβέξλεζεο ΤΡΗΕΑ-ΑΝΔΛ, 

αθήλνληαο ην πεξηζψξην ζηελ Υξπζή Απγή λα πιαζάξεηαη σο ην αληηζπζηεκηθφ θαη 

αληηκλεκνληαθφ θφκκα, πξνζεγγίδνληαο ηνπο απνγνεηεπκέλνπο θαη πιεηηφκελνπο 

απφ ηελ θξίζε (Δλζέκαηα, 2015). Μάιηζηα, ε κεγάιε απήρεζε πνπ ζπγθέληξσλε 

ζηνπο άλεξγνπο απνδεηθλχεη θαηά ηελ Παξαζθεπά – Βεινπδνγηάλλε ην γεγνλφο φηη ε 

θξίζε δξα θαηαιπηηθά ζηελ κεγηζηνπνίεζε ηνπ θαζηζηηθνχ θαζεζηψηνο σο άκεζε 

απφξξνηα ηεο θνηλσληθήο πεξηζσξηνπνίεζεο (Δλζέκαηα, 2015). 

χκθσλα κε ηνλ Φαξξά (2012) ε Υξπζή Απγή αλήιζε ιφγσ ηεο νξγήο θαη ηεο 

απειπηζίαο πνπ δηαθξίλεη ηνλ ιαφ πνπ καζηίδεηαη απφ ηελ πνιχπιεπξε θξίζε. Ζ 

απνδνρή ηεο βίαο θαη ηεο επηζεηηθφηεηαο ηεο Υξπζήο Απγήο απνηεινχλ ηελ απάληεζε 

ηνπ ιανχ ζην ππάξρνλ δηαθζαξκέλν ζχζηεκα. 

Ζ άλνδνο ηεο Υξπζήο Απγήο ζπλδέζεθε κέζσ ηεο ζηξαηεγηθήο δεκηνπξγίαο νρπξψλ 

κέζα ζηελ επηθξάηεηα. Μάιηζηα επηζεκαίλεηαη πσο φζν ε νξγάλσζε 

δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηα θάζηξα ηεο, παξέκελε αζέαηε ζηελ επηθξάηεηα, έρνληαο 

εθπξφζσπν ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ησλ Αζελψλ ήδε απφ ην 2010, ε Υξπζή Απγή 

θαιιηεξγνχζε ην θιίκα γηα ηελ πεξαηηέξσ άλνδφ ηεο (Γεσξγηάδνπ, 2019) 
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Έπεηηα απφ ζεηξά εθινγηθψλ αλακεηξήζεσλ, ν αθηηβηζκφο θαη ηα εθινγηθά πνζνζηά 

ηεο ππνρψξεζαλ, θάηη πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ έλαξμε ηεο δηθαζηηθήο δηεξεχλεζεο γηα 

ηε Υξπζή Απγή θαη ηελ παξαπνκπή ζε δίθε ηνπ αξρεγνχ θαη κεγάινπ αξηζκνχ 

ζηειερψλ ηεο θαηεγνξψληαο ηνπο γηα ζπκκεηνρή ηνπο ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε. 

Σαπηφρξνλα δηεθφπε ε θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε πνπ είρε πξνεγεζεί πξηλ ηελ έλαξμε 

ηεο δίθεο, ην νπνίν είρε σο απνηέιεζκα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δξάζεσλ ηνπ θφκκαηνο 

ππέξ ησλ Διιήλσλ – ρακέλσλ απφ ηελ θξίζε πνπ είραλ επηιέμεη ηε Υξπζή Απγή γηα 

λα ηηκσξήζνπλ ην ππάξρνλ ζχζηεκα. (Γεσξγηάδνπ, 2019) 

3.3.3. Η ηδενινγία 

Ζ Φξαγθνπδάθε (2013) ζηα αίηηα ηεο αλφδνπ ηεο αθξνδεμηάο ζπγθαηαιέγεη θαη ηα 

ηδενινγηθά ζηνηρεία πνπ ηελ έζξεςαλ. Μάιηζηα, ζεσξεί πσο ε αθξνδεμηά δελ 

ζπλάληεζε αληίζηαζε ζηελ θνηλσλία, θαζψο αθξνδεμηέο θη εζληθηζηηθέο ηδέεο 

πξνβάιινληαλ επξέσο απφ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, ρσξίο λα δέρεηαη θαλ 

θξηηηθή απφ ηνπ πνιηηηθνχο ή  αληίζεζε απφ ηνπο ζεζκνχο, λνκηκνπνηψληαο κε απηφλ 

ηνλ ηξφπν ηνλ ξαηζηζηηθφ ηεο ιφγν.  

Οη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ άλνδν ηεο αθξνδεμηάο θαηαγξάθνληαη σο εμήο: 

ε ηδενινγηθή θξίζε πνπ επήιζε έπεηηα απφ ηελ πηψζε ηεο ΔΓ θαη ηηο επηξξνέο πνπ 

είρε απηή ζηα θπξίαξρα ηδενινγηθά ξεχκαηα, ε εκκνλή κε ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηελ 

εζληθφηεηα, ηελ ζξεζθεία θαη ηελ γιψζζα ησλ Διιήλσλ θαη ε έθθξαζε απηψλ ησλ 

ηδεψλ απφ ξεχκαηα θαη θνξείο, πνπ είραλ ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο αλσηεξφηεηαο ηεο 

ειιεληθφηεηαο (ην ξεχκα ησλ λενξζφδνμσλ θαη ν ειιεληθφο γισζζηθφο φκηινο 

αληίζηνηρα), ε αλνρή ζηελ αληηπνίεζε ηεο αξρήο, κε δηθαηνινγία φηη νη δξάζηεο είλαη 

παηξηψηεο πνπ δηαθσλνχλ κε ηνλ ρεηξηζκφ ηνπ θξάηνπο, ε παξέκβαζε ηεο Δθθιεζίαο 

ζε δεηήκαηα ειεπζεξίαο ηεο ζπλείδεζεο, δειαδή ζηελ αλαγξαθή ηνπ ζξεζθεχκαηνο 

ζηελ ηαπηφηεηα, ρξεζηκνπνηψληαο πνιηηηθέο ζέζεηο πνπ θαηήγγεηιαλ ηνλ επξσπατθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηεο ρψξαο θαη ηνλ ζηφρν ηνπ αθειιεληζκνχ, θαζψο θαη ν 

ζπλσκνζηαθφο ιφγνο πνπ δεκηνπξγήζεθε εμαηηίαο αλαθνξάο ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ 

ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα πνπ ζεσξήζεθε φηη απνζθνπνχζαλ ζε ζηξέβισζε ηεο 

ειιεληθήο ηζηνξίαο. 

Ζ αληηθαηάζηαζε ηεο εζληθνθξνζχλεο πνπ δέζπνδε απφ ηελ κεηεκθπιηαθή επνρή κε 

ηε λέα εζληθνθξνζχλε, ε νπνία θξαηά κία αληηεπξσπατθή θαη βαζεηά 

αληηδεκνθξαηηθή ζηάζε, φληαο πξνζθνιιεκέλε ζηελ νξζνδνμία θαη ζην δφγκα φηη ν 
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ειιεληζκφο βξίζθεηαη ππφ απεηιή, ζεκειηψλνπλ ζχκθσλα κε ηελ Φξαγθνπδάθε 

(2013) ηηο αθξνδεμηέο ηδέεο, θαζψο ε ηδενινγία ηεο αθξνδεμηάο ζπλάδεη κε ην ππφ 

απεηιή έζλνο, ην νπνίν κφλν εθείλε κπνξεί λα ζψζεη.   

χκθσλα κε ηελ Παξαζθεπά – Βεινπδνγηάλλε, ην γεγνλφο φηη ηα πνζνζηά ηεο 

Υξπζήο Απγήο έπεηηα απφ ηε δνινθνλία Φχζζα θαη ηελ αλάιεςε ηεο πνιηηηθήο 

επζχλεο απφ ην θφκκα βειηηψζεθαλ, νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα πσο έλα κέξνο ηνπ 

εθινγηθνχ ζψκαηνο έρεη εθθαζηζηεί (Δλζέκαηα, 2015). 

χκθσλα κε ηνλ Κνπδέιε ε άλνδνο ηεο Υξπζήο Απγήο δελ ήξζε απφηνκα. Αληηζέησο 

απηή είρε πξνεηνηκαζηεί απφ ηηο κεηαιιάμεηο θαη ηηο λνκηκνπνηήζεηο ησλ πνιηηηθψλ 

εθπξνζψπσλ θαη ππνζηεξηθηψλ ησλ λαδί, ησλ κεηαμηθψλ θαη ησλ δνζίινγσλ, απφ ηελ 

αλαπαξαγσγή θαη αλαπξνζαξκνγή ηεο εζληθνθξνζχλεο σο ηδενινγία θαη απφ ηελ 

εηζρψξεζε ηνπ νινθιεξσηηζκνχ ζηνλ πνιηηηθφ ιφγν. Σελ άλνδν απηή πξνεηνίκαζαλ 

θαη ηα αζηηθά θφκκαηα πνπ έζξεςαλ ηνλ εζλνθεληξηζκφ, ηελ αληηεβξατθή 

ζπλσκνζηνινγία, ηνλ ξαηζηζκφ, ηελ μελνθνβία, ην κίζνο γηα ηελ ειεχζεξε δηαλφεζε 

θαη θπξίσο ηελ απαμίσζε γηα ηελ Γεκνθξαηία. Σέινο, βαζηθφο παξάγνληαο γηα ηελ 

άλνδν απηή ζηάζεθε ν ΛΑ.Ο.. θαη ε αηδέληα πνπ είρε δνκήζεη θαηά ηεο αξηζηεξάο 

θαη ελ γέλεη ζε θάζε ηη δηαθνξεηηθφ (Δλζέκαηα, 2012). 

Οη Αβδειά θαη Φαξξά ζεσξνχλ πσο ε αλζεθηηθφηεηα θαη ε αλαδσπχξσζε, ζε 

θαηξνχο θξίζεο,  ηδεψλ πνπ απνηεινχλ βαζηέο δνκέο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία εμεγνχλ 

ηελ άλνδν πνπ ζεκείσζε ην θφκκα ηεο Υξπζήο Απγήο ην 2012. Ο αληηζεκηηηζκφο, ν 

ξαηζηζκφο, ν εζληθηζκφο, ε απαμίσζε ησλ πνιηηηθψλ θαη ν ζεμηζκφο απνηεινχλ 

ζηαζεξέο αληηιήςεηο. Φαίλεηαη πσο απφ ηελ ειιεληθή θνηλσλία εθιείπεη ε αλνρή γηα 

ηελ εηεξφηεηα, πιένλ απηή ε κε αλνρή εθδειψλεηαη απξνθάιππηα σο ερζξφηεηα. 

Απηή ε ζηάζε δηθαηνινγεί θαη ηελ αλνρή ζηηο βίαηεο πξαθηηθέο πνπ πηνζεηεί ε Υξπζή 

Απγή (Δλζέκαηα, 2012). 
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3.4. Αλάιπζε εθινγηθώλ απνηειεζκάησλ ηεο Υξπζήο Απγήο αλά εθινγηθή 

πεξηθέξεηα 

ε απηφ ην ζεκείν ζα παξαηεζνχλ ηα πνζνζηά
16

 πνπ ζπγθέληξσζε ε  Υξπζή Απγή 

αλά εθινγηθή πεξηθέξεηα, ηνλίδνληαο κε έληνλα γξάκκαηα (bold) ηηο πεξηνρέο πνπ ε 

παξνπζία ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ είλαη έληνλε, πξνθεηκέλνπ λα εξεπλεζεί αλ ζηηο 

πεξηθέξεηεο απηέο ε Υξπζή Απγή ζπγθεληξψλεη ηα πςειά πνζνζηά ηεο. Οη εθινγηθέο 

πεξηθέξεηεο πνπ ηνλίδνληαη είλαη νη: Α΄ θαη Β΄ Αζελψλ, Α΄ θαη Β΄ Πεηξαηψο, Αηηηθήο, 

θαζψο πάλσ απφ ην 40% ησλ κεηαλαζηψλ δείρλεη λα δηακέλεη εληφο ησλ ζπλφξσλ ηεο 

Αηηηθήο (Iefimerida,2016) αιιά θαη ηα Γσδεθάλεζα, ε Λέζβνο, ε Υίνο, ε Βνησηία, ν 

Έβξνο, ε άκνο, ε Καβάια, ην Κηιθίο θαη ηα Γξεβελά, φπνπ βξίζθνληαη Κέληξα 

Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο θαη Κέληξα Κξάηεζεο θαη ηέινο ε Ζιεία, φπνπ ζηελ 

Μαλσιάδα εξγάδεηαη θαη δηακέλεη κεγάιν πνζνζηφ αιινδαπψλ.  

Δθινγηθή 

Πεξηθέξεηα 

Πνζνζηφ 

2012 

Πνζνζηφ 

2015 Η 

Πνζνζηφ 

2015 ΗΗ 

Πνζνζηφ 

2019 

Α' Αζελψλ 8,78% 7,05% 6,91% 3,09% 

Β' Αζελψλ 6,71% 5,73% 5,64% 2,53% 

Α' Πεηξαηψο 8,88% 7,44% 7,82% 3,18% 

Β' Πεηξαηψο 9,49% 7,80% 8,40% 3,69% 

Αηηηθήο 9,70% 8,44% 8,68% 3,89% 

Αηησιναθαξλαλίαο 7,92% 6,42% 7,00% 2,74% 

Αξγνιίδνο 9,90% 7,32% 8,55% 2,68% 

Αξθαδίαο 7,78% 5,83% 6,75% 2,58% 

Άξηαο 4,50% 3,76% 4,21% 1,50% 

Αραΐαο 6,32% 4,82% 5,55% 2,12% 

Βνησηίαο 8,18% 6,65% 7,70% 3,23% 

Γξεβελψλ 5,63% 5,83% 5,61% 8,87% 

Γξάκαο 5,09% 5,99% 7,09% 2,96% 

Γσδεθαλήζνπ 6,13% 5,53% 8,05% 3,69% 

Έβξνπ 6,09% 7,50% 8,71% 3,52% 

                                                             
16 Σα πνζνζηά πνπ παξαηίζεληαη είλαη απφ ηηο εζληθέο εθινγέο, νη νπνίεο ζχκθσλα κε ηελ εθινγηθή 

θνηλσληνινγία είλαη νη εθινγέο πξψηεο ηάμεο, ζηηο νπνίεο νη ςεθνθφξνη απνθαζίδνπλ βάζεη 

ζεκαληηθψλ εζληθψλ ζεκάησλ, βι. αλσηέξσ. 
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Δχβνηαο 8,57% 6,96% 7,93% 2,64% 

Δπξπηαλίαο 4,20% 4,38% 4,70% 1,61% 

Εαθχλζνπ 6,11% 4,79% 6,73% 2,36% 

Ζιείαο 7,85% 6,04% 7,59% 2,40% 

Ζκαζίαο 7,70% 7,48% 9,26% 4,04% 

Ζξαθιείνπ 2,63% 2,81% 3,94% 1,51% 

Θεζπξσηίαο 5,84% 3,68% 4,72% 1,61% 

Α' Θεζζαινλίθεο 6,91% 7,07% 7,27% 3,92% 

Β' Θεζζαινλίθεο 7,85% 7,91% 8,44% 4,20% 

Ησαλλίλσλ 4,23% 4,34% 4,75% 1,94% 

Καβάιαο 6,97% 7,11% 7,80% 3,35% 

Καξδίηζαο 6,02% 6,42% 7,34% 2,29% 

Καζηνξηάο 7,56% 7,67% 8,56% 2,98% 

Κέξθπξαο 7,23% 5,70% 7,55% 3,18% 

Κεθαιιελίαο 7,87% 6,05% 7,38% 2,99% 

Κηιθίο 8,18% 8,60% 9,47% 3,18% 

Κνδάλεο 5,76% 5,29% 6,20% 2,99% 

Κνξηλζίαο 11,98% 7,29% 8,66% 5,24% 

Κπθιάδσλ 6,32% 5,07% 6,19% 2,54% 

Λαθσλίαο 10,19% 10,47% 11,44% 3,41% 

Λάξηζαο 6,04% 6,45% 7,05% 2,78% 

Λαζηζίνπ 2,68% 2,81% 3,95% 3,64% 

Λέζβνπ 4,65% 4,66% 7,78% 2,82% 

Λεπθάδαο 5,55% 4,68% 5,27% 1,83% 

Μαγλεζίαο 7,03% 6,90% 8,46% 3,89% 

Μεζζελίαο 8,20% 7,20% 8,10% 2,86% 

Ξάλζεο 4,30% 4,79% 5,59% 2,62% 

Πέιιαο 7,58% 7,56% 9,42% 3,59% 

Πηεξίαο 6,70% 7,82% 7,43% 3,21% 

Πξέβεδαο 5,94% 4,63% 5,08% 1,65% 

Ρεζχκλεο 2,98% 3,11% 4,04% 1,72% 

Ρνδφπεο 3,74% 4,89% 5,46% 2,17% 
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άκνπ 5,10% 5,54% 7,66% 3,55% 

εξξψλ 6,77% 6,43% 7,91% 2,94% 

Σξηθάισλ 4,90% 4,64% 5,65% 1,82% 

Φζηψηηδαο 7,31% 6,24% 7,77% 2,82% 

Φιψξηλαο 5,61% 5,01% 6,74% 2,37% 

Φσθίδαο 7,31% 6,55% 7,10% 2,62% 

Υαιθηδηθήο 6,35% 6,24% 7,22% 5,26% 

Υαλίσλ 4,28% 4,29% 6,12% 2,45% 

Υίνπ 4,19% 4,69% 5,82% 2,98% 

Πεγή: Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ 

Σα απνηειέζκαηα ησλ εθινγψλ ηνπ 2012 δελ ζπλάδνπλ κε ηελ πεπνίζεζε φηη ζε 

πεξηνρέο κε έληνλν κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ θαη πξνβιήκαηα ππνβάζκηζεο ηεο 

θνηλσληθήο δσήο, ε Υξπζή Απγή ζα ζπγθέληξσλε ηα πςειφηεξα πνζνζηά ηεο. 

Αληίζεηα, ηα πςειφηεξα πνζνζηά ηεο ζπγθεληξψλνληαη ζε πεξηνρέο πνπ απνηεινχλ 

ηνλ εζληθηζηηθφ ππξήλα, δειαδή ην ππφινηπν Αηηηθήο, ε Πεινπφλλεζνο θαη δή ε 

Κνξηλζία θαη ε Λαθσλία θαη ε Μαθεδνλία Σν 2015 δηαθαίλεηαη κία αχμεζε ησλ 

πνζνζηψλ ζηα λεζηά πνπ ππνδέρζεθαλ θαη δηαρεηξίζηεθαλ ηελ έιεπζε ησλ κεγάισλ 

κεηαλαζηεπηηθψλ – πξνζθπγηθψλ ξνψλ. Ζ αχμεζε απηή θαίλεηαη λα είλαη κία 

αληίδξαζε ηεο θξαηηθήο αλεπζπλφηεηαο θαη αδπλακίαο δηαρείξηζεο θη φρη κία 

πξνηίκεζε πνπ εμέθξαδε ηελ μελνθνβία ησλ θαηνίθσλ. Απηή ε πεπνίζεζε 

επηβεβαηψλεηαη κε ην αίζζεκα αιιειεγγχεο πνπ έδεημαλ νη θάηνηθνη ησλ λεζηψλ πξνο 

ηνπο κεηαλάζηεο, κάιηζηα νη θάηνηθνη ηεο Λέζβνπ πξνηάζεθαλ γηα Νφκπει Δηξήλεο, 

αιιά θαη απφ ηελ αδπλακία ηεο Υξπζήο Απγήο λα πξαγκαηνπνηήζεη αλνηρηέο 

εθδειψζεηο θαη λα εθθξάζεη ηελ απνζηξνθή ηεο πξνο ηνπο ¨ιαζξνκεηαλάζηεο¨ ζε 

απηέο ηηο πεξηνρέο (Καςάιεο, 2018). 

Ο Κνπζηέλεο αληηδηαζηέιιεη ηελ χπαηζξν κε ηελ πξσηεχνπζα φζνλ αθνξά ηελ 

επηξξνή πνπ άζθεζε ην κεηαλαζηεπηηθφ θαηλφκελν ζηελ άλνδν ηεο Υξπζήο Απγήο 

θαη θαηέιεμε πσο ζηελ Αζήλα δελ θάλεθε λα απέδσζε εθινγηθά απηφ ην γεγνλφο. 

Μάιηζηα ζηελ πιαηεία Βηθησξίαο ζηηο εθινγέο ηνπ 2015 δελ ππήξμε κεηαβνιή ζην 

πνζνζηφ ηεο Υξπζήο Απγήο απφ ηηο εθινγέο ηνπ 2012, ελψ αληίζεηα ζηα αθξηηηθά 

λεζηά θαη θπξίσο ζε Λέζβν θαη άκν ζεκεηψζεθε αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 3% (Απγή, 

2015). 



 
54 

Τπνινγίζηκε είλαη ε ελίζρπζε πνπ έιαβε ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ ε Υξπζή Απγή θαη 

γηα ηνλ Υξηζηφπνπιν (Δλζέκαηα, 2015). Χζηφζν, ε εθηίκεζή ηνπ είλαη φηη πξφθεηηαη 

γηα ςήθν πνπ εμέθξαδε ηελ αδπλακία δηαρείξηζεο ησλ ξνψλ, θαζψο ζεσξεί πσο ν 

ιαφο δελ πηνζέηεζε ηελ μελνθνβηθή ξεηνξεία ηεο Υξπζήο Απγήο πεξί εηζβνιέσλ θαη 

δελ αληαπνθξίζεθε ζην ξαηζηζηηθφ θάιεζκα ηεο.   

Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2015
 
ε απήρεζε ηεο ζηελ Αζήλα θαη ζηνλ Πεηξαηά έπεζε, ελψ ε 

Λαθσλία εμαθνινχζεζε λα ζπγθεληξψλεη ηα πςειά πνζνζηά  Σνλ επηέκβξε, φπνπ ε 

πξνζθπγηθή θξίζε βξηζθφηαλ ζε έμαξζε ηα πνζνζηά ηεο Υξπζήο Απγήο ήηαλ 

πησηηθά ζε Αζήλα θαη Πεηξαηά, ελψ αλέβεθαλ ζε Λέζβν, Γσδεθάλεζα, άκν, Υίν, 

Καβάια θαη Κηιθίο. Χζηφζν, ε Λαθσλία θαη πάιη ζπγθέληξσζε ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ πνπ θπκαηλφηαλ γχξσ ζην 11%. 

ηηο εθινγέο ηνπ επηεκβξίνπ ηνπ 2015 ε Υξπζή Απγή αλ θαη ζπγθεληξψλεη 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ ηνλ Ηαλνπάξην, δελ θαηάθεξε λα απμήζεη ηηο ςήθνπο ηεο, 

αληηζέησο απψιεζε πεξίπνπ 9.000 ςήθνπο. Ζ αχμεζε ησλ πνζνζηψλ ηεο νθείιεηαη 

ζηελ αχμεζε ηεο απνρήο. Σα εθινγηθά απνηειέζκαηα ηεο ηεξεάο Διιάο – 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Αηηηθήο – δείρλνπλ κία πηψζε ζηα κεγάια αζηηθά 

θέληξα δειαδή ζηελ Αζήλα θαη ζηνλ Πεηξαηά. Μεγάιε πηψζε παξαηεξείηαη θαη ζηελ 

Αηησιναθαξλαλία θαη ζηελ Δχβνηα. Άλνδνο ζεκεηψλεηαη ζηελ Φζηψηηδα θαη ζηελ 

Βνησηία.. Μεγάιε πηψζε ζηα αζηηθά θέληξα θαηαγξάθεηαη θαη ζηελ Μαθεδνλία. 

Απμήζεηο ζε ςήθνπο παξαηεξνχληαη ζε έξξεο, Πέιια, Ζκαζία θαη Φιψξηλα. ηελ 

Πεινπφλλεζν πνπ απνηειεί ην θάζηξν ηεο αθξνδεμηάο ςήθνπ κεηψλνληαη νη έδξεο 

ηεο Υξπζήο Απγήο απφ δχν ζε κία κε κνλαδηθή αχμεζε  λα ζεκεηψλεηαη ζην λνκφ 

Ζιείαο. ηε Θεζζαιία, ζεκεηψζεθε αχμεζε ςήθσλ ζηελ Μαγλεζία, αιιά θαη 

κείσζε ζηε Λάξηζα. ην Ηφλην εθιέγεηαη γηα πξψηε θνξά βνπιεπηήο ηεο Υξπζήο 

Απγήο ζηελ Κέξθπξα. Αχμεζε ζε ςήθνπο ζεκεηψλεη ε Υξπζή Απγή ζηα λεζηά ηνπ 

Αηγαίνπ. Χζηφζν, ρξήδεη επεμήγεζεο φηη γηα ην κέγεζνο ηνπ πξνζθπγηθνχ ξεχκαηνο 

πνπ δέρζεθαλ ηα λεζηά, ε αχμεζε ηεο Υξπζήο Απγήο ζε ςήθνπο δελ ήηαλ κεγάιε. 

ηελ Κξήηε θαη ζηελ Ήπεηξν ε Υξπζή Απγή δηαηεξεί ρακειά πνζνζηά. Σν θαιχηεξν 

απνηέιεζκα ηεο ην ζεκεηψλεη ζηελ Θξάθε θαη εηδηθά ζηνλ Έβξν (jailgoldendawn, 

2015).  

 

ηηο ηειεπηαίεο δηελεξγεζείζεο εθινγέο ηνπ 2019, παξά  ηελ αλαδσπχξσζε ηνπ 

κεηαλαζηεπηηθνχ θαη ηελ αλαζηάησζε ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ κε ηελ ζπζζψξεπζε 

https://jailgoldendawn.com/author/jailgoldendawn/
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πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ ζηα hotspots, ηα πνζνζηά ηεο Υξπζήο Απγήο κεηψλνληαη 

ζε φιεο ηηο πεξηνρέο πνπ ζηεγάδνληαη πξφζθπγεο θαη κεηαλάζηεο, εηδηθά ζηε Λέζβν 

θαη απμάλνληαη ζηα Γξεβελά, ηα νπνία ζπγθεληξψλνπλ ην πςειφηεξν πνζνζηφ ηεο 

Υξπζήο Απγήο.  

Σα απνηειέζκαηα ησλ βνπιεπηηθψλ εθινγψλ 2019 θαλεξψλνπλ γηα ηε Υξπζή Απγή 

θαζίδεζε ζρεδφλ ζην ζχλνιν ηεο επηθξάηεηαο. Ζ πησηηθή πνξεία ηεο Υξπζήο Απγήο 

είρε μεθηλήζεη απφ ηηο επξσεθινγέο ηνπ Μαΐνπ, φκσο ζπλερίζηεθε ράλνληαο ζε 

δηάζηεκα ελφο κελφο πεξίπνπ 100.000 ςήθνπο.  Σα πςειφηεξα πνζνζηά ηεο Υξπζήο 

Απγήο ζηηο εζληθέο εθινγέο 2019 ζπγθεληξψζεθαλ ζηελ Υαιθηδηθή – 5,26%, ζην 

Κηιθίο – 5,24%, ζηελ Β’ Γπηηθήο Αηηηθήο – 4,62%, ζηελ Β’ Θεζζαινλίθεο – 4,21%, 

ζηελ  Ζκαζία – 4,04%, ζηελ Α’ Θεζζαινλίθεο – 3,92%, ζηελ Μαγλεζία – 3,89%, 

ζηελ Β’ Πεηξαηψο – 3,69%, ζηα Γσδεθάλεζα – 3,69% θαη ζηελ  Λαθσλία – 3,64%. 

Αληίζεηα, ζηηο εζληθέο εθινγέο ηεο 7εο Ηνπιίνπ ε Υξπζή Απγή ζπλεηξίβε ζε Άξηα, 

Ζξάθιεην, Θεζπξσηία,  Λαζίζη, Δπξπηαλία, Πξέβεδα, Ρέζπκλν, Σξίθαια, Λεπθάδα 

θαη  Ησάλληλα, ζεκεηψλνληαο πνζνζηφ κηθξφηεξν ηνπ 2% (Iefimerida, 2019). 

Παξαηεξείηαη, ινηπφλ, πσο γηα ηξεηο ζπλερφκελεο εθινγηθέο αλακεηξήζεηο πςειά 

πνζνζηά ηεο Υξπζήο Απγήο ζπγθεληξψλνληαη ζε πεξηνρέο κε ειάρηζηε ή θαη 

θαζφινπ παξνπζία κεηαλαζηψλ, ελψ πεξηνρέο ηνπ Βνξείνπ Αηγαίνπ πνπ έρνπλ θιεζεί 

λα ζηεγάζνπλ θαη λα αληηκεησπίζνπλ ην κεηαλαζηεπηηθφ δήηεκα απμάλνπλ ηα 

πνζνζηά ηνπο ην 2015 θαη ηα κεηψλνπλ αηζζεηά ζηηο εθινγέο ηνπ 2019.  Κάλνληαο 

θαηαλνεηφ πσο ζηηο πεξηνρέο πνπ έρνπλ θιεζεί λα αληηκεησπίζνπλ ην 

κεηαλαζηεπηηθφ δήηεκα ε Υξπζή Απγή δελ έρεη κεγάιε απήρεζε, νχηε θαηά ηηο 

πεξηφδνπο έμαξζεο ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ θαηλνκέλνπ ην 2015 θαη 2019.  

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο πσο, παξά ηελ αχμεζε πνπ έιαβε ζηα λεζηά ηνπ 

Βνξείνπ Αηγαίνπ ην 2015, ην 2019 πνπ ηα πξνβιήκαηα ιφγσ ησλ εγθαηεζηεκέλσλ 

πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ επηβαξχλνπλ αθφκε ηα λεζηά απηά, ππήξμε ζεκαληηθή 

πηψζε ηεο Υξπζήο Απγήο.  Δπνκέλσο, αθνχ ην πξφβιεκα εμαθνινπζεί λα ππάξρεη, 

αλ ε πνζνζηηαία άλνδνο ηεο Υξπζήο Απγήο νθεηιφηαλ ζην κεηαλαζηεπηηθφ δήηεκα ην 

2015, ζα έπξεπε λα έρεη δηαηεξεζεί θαη ην 2019, γεγνλφο πνπ επαιεζεχεη ηελ 

απνζχλδεζε ηεο κεηαλάζηεπζεο απφ ηελ άλνδν ηεο Υξπζήο Απγήο. 
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Κεθάιαην 4:  πκπεξάζκαηα 

Έπεηηα απφ ηελ παξάζεζε ζεσξηψλ θαη αλαιχζεσλ πνπ πξνεγήζεθε ζρεηηθά κε ηελ 

ηδενινγία, ηελ πνξεία, ηνλ ιφγν ηεο Υξπζήο Απγήο, αιιά θαη ηελ αλάιπζε ηνπ 

πξνθίι ησλ ςεθνθφξσλ πξέπεη λα απνζαθεληζηνχλ ηα αίηηα ηεο αλφδνπ ηεο Υξπζήο 

Απγήο ζηελ ειιεληθή πνιηηηθή ζθελή, αιιά θαη λα θαηαδεηρζεί ε ζρέζε κεηαμχ 

κεηαλαζηεπηηθνχ θαη Υξπζήο Απγήο.  

χκθσλα κε ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία πνπ παξαηέζεθε αλσηέξσ γίλεηαη 

αληηιεπηφ πσο ε Υξπζή Απγή – ζε πιήξε αληηζηνηρία κε άιια αθξνδεμηά θφκκαηα – 

δνκεί ηνλ ιφγν ηεο κε ζπλσκνζηαθά ραξαθηεξηζηηθά κέζα απφ ην δίπνιν «Δκείο- 

Άιινη». ηνλ φξν «εκείο» ζπγθαηαιέγνληαη φζνη κεηέρνπλ ηνπ ίδηνπ αίκαηνο, 

ζπγθξνηψληαο κία θπιή πνπ ελνπνηείηαη ππφ ην έζλνο, ζηνλ φξν «άιινη» λννχληαη 

θαηά ηε Υξπζή Απγή φζνη απνθιείνληαη απφ ηελ νκάδα ηεο ιφγσ 

«δηαθνξεηηθφηεηαο» θαη απνηεινχλ «εζηίεο κφιπλζεο ηνπ αίκαηνο».  

Ο ιφγνο ηεο Υξπζήο Απγήο δελ είλαη απιψο αληηκεηαλαζηεπηηθφο, ν ιφγνο ηεο 

δνκείηαη βάζεη ηνπ βηνινγηθνχ ξαηζηζκνχ, ν νπνίνο ζεσξεί θίλδπλν κφιπλζεο ηνπ 

αίκαηνο νηηδήπνηε πέξα απφ ηελ θαηεγνξία «εκείο». Οη κεηαλάζηεο κπαίλνπλ ζην 

ζηφραζηξν ηεο Υξπζήο Απγήο, δηφηη ζεσξνχληαη σο κηάζκαηα, σο θίλδπλνο 

εθθπιηζκνχ ηνπ έζλνπο. Οη κεηαλάζηεο ζηνλ ιφγν ηεο Υξπζήο Απγήο λννχληαη σο κε 

άλζξσπνη (ππάλζξσπνη), σο θαηψηεξνη ιφγσ άιινπ αίκαηνο θαη πξέπεη λα 

απνβιεζνχλ γηα απηφλ ηνλ ιφγν απφ ηελ θνηλσλία.   

Μέξνο ηεο βηβιηνγξαθίαο ζεσξεί πσο ην κεηαλαζηεπηηθφ απνηειεί θπξίαξρν ζέκα 

ζηελ ξεηνξηθή ηεο Υξπζήο Απγήο, επηδίδνληαο επζχλεο ζηνπο κεηαλάζηεο, 

δαηκνλνπνηψληαο ηνπο θαη θαηεγνξψληαο ηνπο σο θχζεη ηδηραληηζηέο θαη 

ηξνκνθξάηεο. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο αθξνδεμηάο απνηειεί ε θαηαζθεπή ελφο ερζξνχ, νη 

κεηαλάζηεο απνηεινχλ ερζξφ γηα ην ειιεληθφ έζλνο γηα ηελ Υξπζή Απγή. ηνπο 

κεηαλάζηεο ε Υξπζή Απγή απνδίδεη φια ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδεη ε ρψξα, ζπλδένληάο ηνπο άξξεθηα κε ηελ αλεξγία θαη ηελ 

εγθιεκαηηθφηεηα. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, κέξνο ηεο βηβιηνγξαθίαο ζεσξεί πσο ε κεηαλάζηεπζε δελ 

θαζφξηζε ηνλ ξεηνξηθφ ππιψλα ηεο Υξπζήο Απγήο, θαζψο δελ αζρνιήζεθε κε ηηο 

επηπηψζεηο ηεο ζηελ νηθνλνκία, φπσο άιια αθξνδεμηά θφκκαηα, αληίζεηα ε ξεηνξηθή 
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ηεο Υξπζήο Απγήο νηθνδνκείηαη πάλσ ζηελ αλαγθαηφηεηα δηαηήξεζεο ηεο 

θαζαξφηεηαο ηεο θπιήο θαη ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο.  

Οη έξεπλεο θαη νη κειέηεο πνπ αλαθέξζεθαλ αλσηέξσ πξνθεηκέλνπ λα νηθνδνκεζεί ην 

πξνθίι ηνπ ςεθνθφξνπ πνπ πξνηηκά ηελ αθξνδεμηά έδεημαλ νκφθσλα πσο ε ςήθνο 

ζηελ αθξνδεμηά ζπζρεηίδεηαη άκεζα κε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, φζν πην ρακειφ ηφζν 

πην εγγχηεξα ζηελ αθξνδεμηά. ζνλ αθνξά ηα θνηλσληθνδεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ςήθνπ κεγαιχηεξε απήρεζε έρεη ζε λεαξέο ειηθίεο, ζε αγξφηεο, 

απηναπαζρνινχκελνπο θαη ζε απαζρνινχκελνπο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ελψ 

ακθηζβήηεζε εγείξεηαη γχξσ απφ ηελ πξνηίκεζε βάζεη θχινπ θαζψο επξήκαηα 

έξεπλαο δείρλνπλ πσο θαη γπλαίθεο ηείλνπλ λα πξνηηκνχλ ηελ Υξπζή Απγή, γεγνλφο 

πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία. 

Έξεπλα ηνλίδεη πσο ηα θνηλσληθνδεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά δελ αξθνχλ γηα λα 

γίλεη αληηιεπηφ ην πξνθίι ησλ ςεθνθφξσλ ηεο Υξπζήο Απγήο, αιιά πξέπεη λα 

δηεξεπλψληαη νη ζηάζεηο θαη νη αληηιήςεηο, ησλ νπνίσλ ε ζπλάξηεζε κε ηελ 

αθξνδεμηά είλαη ζεηηθή. πγθεθξηκέλα, φζνη απνδνθηκάδνπλ ηελ Κπβέξλεζε, ην 

πνιηηηθφ ζχζηεκα θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ πνιηηεχκαηνο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

απηνηνπνζέηεζή ηνπο φιν θαη πην δεμηά ζηελ ηδενινγηθή θιίκαθα Αξηζηεξάο – Γεμηάο 

θη φζνη δηαθαηέρνληαη απφ αληηεπξσπατθέο ηδέεο είλαη ςεθνθφξνη ή πηζαλνί 

ςεθνθφξνη ηεο Υξπζήο Απγήο.  

ηνλ ίζθην θάζε θξάηνπο δηθαίνπ βξίζθνληαη εδξαησκέλεο αληηδεκνθξαηηθέο δνκέο 

εμνπζίαο, ηηο νπνίεο ε θξίζε ηηο ζξέθεη θαη ηεο θέξλεη ζηελ επηθάλεηα. Ζ νηθνλνκηθή 

θξίζε, ην έιιεηκκα εκπηζηνζχλεο ζε ζεζκνχο θαη ζηε Γεκνθξαηία, ε έμαξζε ηνπ 

κεηαλαζηεπηηθνχ απνηεινχλ ην ιίπαζκα γηα ην βαζχ θξάηνο, ην νπνίν έρεη ηηο βάζεηο 

ηνπ ζηνλ 20
ν
 αηψλα. 

Ζ απφηνκε έθξεμε ηεο Υξπζήο Απγήο απνδφζεθε απινπζηεπηηθά ζηελ νηθνλνκηθή 

θξίζε, ζηελ νξγή ησλ πνιηηψλ γηα ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε θαη θπξίσο ζηελ 

άγλνηα ησλ ςεθνθφξσλ γηα ην πξαγκαηηθφ πξφζσπν ηεο Υξπζήο Απγήο. 

Αλακθηζβήηεηα ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο, ηα κέηξα ιηηφηεηαο, ε πηψζε 

ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο, ε ηεξάζηηα αχμεζε ηεο 

αλεξγίαο, ε απνγνήηεπζε ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο απφ ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε 

είλαη παξάγνληεο πνπ ζπληέιεζαλ ζηελ άλνδν ηεο Υξπζήο Απγήο 
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Απφ ηελ βηβιηνγξαθία δηαθαίλεηαη πσο ηα αίηηα πνπ νδήγεζαλ ζηελ άλνδν ηεο 

Υξπζήο Απγήο δελ είλαη κνλνδηάζηαηα, αληίζεηα ππνγξακκίδεη πσο γηα ηελ εμήγεζε 

ηνπ θαηλνκέλνπ ρξεηάδεηαη κία πνιχπινθε νπηηθή ηφζν ζε ζέκαηα θνηλσληθά., 

νηθνλνκηθά, φζν θαη ζε ηδενινγηθά.  

Οη επηθξαηνχζεο ζεσξίεο σο πξνο ηελ άλνδν ηεο Υξπζήο Απγήο ζηελ ειιεληθή 

πνιηηηθή ζθελή επηθεληξψλνληαη ζηελ ειιεληθή θξίζε, ζηελ ηδενινγία θαη ζηε 

κεηαλάζηεπζε. πγθεθξηκέλα, κειεηεηέο ζεσξνχλ πσο ε ειιεληθή θξίζε ρξένπο είρε 

άκεζα απνηειέζκαηα ζην πνιηηηθφ ζχζηεκα, θαζψο ε θξαηηθή αληθαλφηεηα επίιπζεο 

ηεο θξίζεο, απνλνκηκνπνίεζε ην πθηζηάκελν θξαηηθφ ζχζηεκα, θαη ε θξίζε ρξένπο 

κεηεμειίρζεθε ζε βαζεηά πνιηηηθή θξίζε, αλνίγνληαο ηνλ δξφκν ζε εμηξεκηζηηθά 

θφκκαηα, φπσο απηφ ηεο Υξπζήο Απγήο.  

Χζηφζν, ε λνκηκνπνίεζε αθξνδεμηψλ ηδεψλ θαη ε αλνρή ηεο θνηλσλίαο, ηνπ πνιηηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ησλ ζεζκψλ ζε απηφ ην θαηλφκελν απνηειεί αθξνγσληαίν ιίζν γηα ηα 

πςειά πνζνζηά ηεο Υξπζήο Απγήο. Ζ πξνβνιή αθξνδεμηψλ ηδεψλ, ε πξνζθφιιεζε 

ζηνλ αξραίν ειιεληθφ πνιηηηζκφ θαη ν θφβνο αθειιεληζκνχ, ε αλαπξνζαξκνγή ηεο 

έλλνηαο ηεο εζληθνθξνζχλεο, αιιά θαη ε εθινγηθή ήηηα ηνπ ΛΑ.Ο.. ιφγσ ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ ζε θπβέξλεζε ζπλαζπηζκνχ απνηέιεζαλ ην έλαπζκα ηεο αλφδνπ ηεο 

Υξπζήο Απγήο.  

Δπίζεο ε θξίζε πξνο ην πνιηηηθφ ζχζηεκα, ν πνιηηηθφο θπληζκφο πνπ έρεη επηθέξεη ε 

γεληθφηεξε θξίζε εληείλεη ηελ επηξξνή ζε θφκκαηα ηα νπνία κε ηζρπξή ξεηνξηθή, 

απηνραξαθηεξίδνληαη σο παηξησηηθά θη σο αληη-ζπζηεκηθά, αληη-κλεκνληαθά. Έηζη ε 

Υξπζή Απγή παηψληαο ζηα πξνβιήκαηα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, θαηάθεξε λα 

νξζνπνδήζεη. 

Γηλφηαλ ζπλερψο ιφγνο γηα «παξαζηξαηεκέλε ςήθν», γηα ςήθν δηακαξηπξίαο θη 

άγλνηαο. Απηφ ην κνηίβν, ζα κπνξνχζε λα δηθαηνινγεζεί ζηηο πξψηεο εθινγηθέο 

αλακεηξήζεηο. Έπεηηα απφ ην πνζνζηφ πνπ ζπγθέληξσζε ε Υξπζή Απγή ζηηο εθινγέο 

ηνπ 2012 ηα ΜΜΔ ζπλερψο αζρνινχληαλ καδί ηεο θαη ηαπηφρξνλα ηελ απέθιεηαλ απφ 

ηνλ δεκφζην δηάινγν. Σεθκεξίσλαλ ηε λαδηζηηθή ηεο θχζε, έδεηρλαλ ηνλ ζηξαηησηηθφ 

ηξφπν νξγάλσζήο ηεο. Δπίζεο, νη επηζέζεηο ζε κεηαλάζηεο, νη πξνπειαθηζκνί ζην 

Κνηλνβνχιην, ε επίζεζε ζην ΠΑΜΔ θαη θπξίσο ε δνινθνλία ηνπ Φχζζα, είλαη 

γεγνλφηα πνπ θαιχθζεθαλ απφ ηα ΜΜΔ. Δπνκέλσο, ν κχζνο ηεο παξαζηξαηεκέλεο 

ςήθνπ δελ λνείηαη ζηηο εθινγέο πνπ αθνινχζεζαλ. πκπεξαίλεηαη, ινηπφλ, φηη ε βία 



 
59 

πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Υξπζή Απγή θαη είλαη γλσζηή ζηνπο ςεθνθφξνπο ηεο θαη είλαη  

επηζπκεηή απφ απηνχο.  

Έλαο αθφκε παξάγνληαο πνπ ζεσξείηαη απφ κέξνο ηεο βηβιηνγξαθίαο φηη επεξέαζε ηα 

πνζνζηά ηεο Υξπζήο Απγήο ππήξμε ην κεηαλαζηεπηηθφ δήηεκα. χκθσλα κε απηή ηε 

ζεσξία ε αδπλακία θξαηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ θαηλνκέλνπ ηε 

δεθαεηία ηνπ 2000, έδσζε ην βήκα ζηε Υξπζή Απγή λα δξάζεη ζηελ Αζήλα, 

ζεκεηψλνληαο ζρεηηθά κεγάια πνζνζηά ζε πεξηνρέο ηεο Αζήλαο θαη ηνπ Πεηξαηά πνπ 

είραλ έληνλε παξνπζία κεηαλαζηψλ ή πξνζθχγσλ.  

Αλαθνξηθά κε ην κεηαλαζηεπηηθφ, ζα ήηαλ απιντθφ λα απνδηδφηαλ ε αηηία ηεο  

αλφδνπ ηεο Υξπζήο Απγήο ζε απηφ.  Ζ Διιάδα έρεη αληηκεησπίζεη κεγάιεο εηζξνέο 

κεηαλαζηψλ απφ ηελ δεθαεηία ηνπ ’90, έπεηηα απφ ηελ πηψζε ηνπ ζνβηεηηθνχ κπινθ. 

Ζ θξαηηθή αδξάλεηα σο πξνο ηελ ηαθηνπνίεζε ηνπ θαηλνκέλνπ, ε ππνπνιηηηθνπνίεζε 

ηνπ ζέκαηνο, ε κεγάιε ζχγθιηζε ησλ θνκκαηηθψλ ζέζεσλ επί ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ, ε 

αζθαιεηνθεληξηθή δηαρείξηζε ηνπ, ε εξγαζηνθεληξηθή θαη ε πξνζσξηλή δηεπζέηεζε 

ηνπ θαζεζηψηνο δηακνλήο έρνπλ σο ζπλέπεηα ηελ θαιιηέξγεηα ελφο ξαηζηζκνχ πνπ 

πήγαζε απφ ηηο αδπλακίεο ησλ θξαηηθψλ δνκψλ θαη ελφο αηζζήκαηνο κε αλνρήο ηεο 

θαηάζηαζεο. Δπηπιένλ, ν ξεηνξηθφο ιφγνο ησλ δεμηψλ θπβεξλήζεσλ, αιιά θαη ηνπ 

ΠΑΟΚ, ζπλέθιηλε ζεκαληηθά σο πξνο ηε δηαρείξηζε ηεο κεηαλάζηεπζεο. Δηδηθά 

ζηνπο θφιπνπο ηεο ΝΓ δηαθξίλνληαη αθξνδεμηέο ηδέεο θαη πξαθηηθέο σο πξνο ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ δεηήκαηνο. Απηνχ ηνπ είδνπο ε αληηκεηψπηζε 

απνηειεί πφιν έιμεο γηα ςεθνθφξνπο πνπ ηείλνπλ πξνο ηελ αθξνδεμηά. 

Σν κεηαλαζηεπηηθφ σο ζέκα ζηελ Διιάδα είλαη ηδηαίηεξα ππνπνιηηηθνπνηεκέλν. 

Χζηφζν, ε ξαηζηζηηθή ξεηνξηθή ¨απνιακβάλεη¨ ηδηαίηεξεο απήρεζεο.  Ζ αδξάλεηα 

ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο πξνο ην κεηαλαζηεπηηθφ δήηεκα έρεη λνκηκνπνηήζεη ην 

αίζζεκα ηεο μελνθνβίαο. Ζ αθξνδεμηά ηείλεη λα ρξεζηκνπνηεί ην κεηαλαζηεπηηθφ 

δήηεκα, ψζηε λα θαξπσζεί  απμεκέλα εθινγηθά πνζνζηά. ηελ ειιεληθή πεξίπησζε 

ην δήηεκα ηεο κεηαλάζηεπζε θιεξνδνηήζεθε ζηελ Υξπζή Απγή απφ ην ΛΑ.Ο.. 

Χζηφζν, ην 2012 φπνπ ζπληειέζηεθε ε ξαγδαία άλνδνο ηεο Υξπζήο Απγήο δελ 

ππάξρεη θάπνηα κεγάιε εηζδνρή κεηαλαζηψλ γηα λα κπνξέζεη λα ππξνδνηήζεη απηήλ 

ηελ άλνδν ή λα ηελ εμεγήζεη. 

Ζ ξεηνξηθή ηεο Υξπζήο Απγήο είρε ζην επίθεληξφ ηεο ην ζαζξφ ζχζηεκα, ηελ 

αλσηεξφηεηα ηεο ηδενινγίαο ηεο θαη ηελ ππεξάζπηζε ηνπ έζλνπο. ηφρνο ηεο λα 
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πξνζηαηεπζεί ην έζλνο θαη λα «μεβξνκίζεη ν ηφπνο», φρη κφλν απφ ηνπο κεηαλάζηεο, 

αιιά ελ γέλεη απφ ηνπο ερζξνχο. Ο αληηκεηαλαζηεπηηθφο ιφγνο είλαη ε πξφζνςε ηνπ 

αθξνδεμηνχ κνξθψκαηνο, ην νπνίν ηξέθεηαη θη αλαζαίλεη κε ηελ ηδέα ηεο εθάζηνηε 

απεηιήο. Δπηλνεί απεηιέο παηψληαο ζηα θνηλσληθά αδηέμνδα ησλ αλζξψπσλ, 

δεκηνπξγψληαο έλα αίζζεκα αλαζθάιεηαο θαη μελνθνβίαο ζε ζπλδπαζκφ κε έληνλεο 

ξαηζηζηηθέο πξαθηηθέο.   

Ζ κεγάιε απήρεζε ηεο Υξπζήο Απγήο δελ εκθαλίδεηαη ζηα λεζηά ηνπ Βνξείνπ 

Αηγαίνπ, φπνπ απνηεινχλ εζηίεο εηζξνήο θαη δηακνλήο ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ ξνψλ 

πνπ θαηαθζάλνπλ, αιιά ζηελ Πεινπφλλεζν θαη εηδηθά ζηελ Λαθσλία. Μάιηζηα, ζην 

Βφξεην Αηγαίν ζε ηνπηθφ επίπεδν δελ ππήξμε νχηε ππνςεθηφηεηα απφ εθπξφζσπν ηεο 

Υξπζήο Απγήο ζε εθινγέο.  

Ζ Υξπζή Απγή δελ αλήιζε ιφγσ ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ θαηλνκέλνπ, νχηε εδξαηψζεθε 

ζηελ ειιεληθή πνιηηηθή ζθελή ιφγσ ησλ αληηκεηαλαζηεπηηθψλ ηεο πηζηεχσ. Σν 

κεηαλαζηεπηηθφ δήηεκα, φπσο θαη ε νηθνλνκηθή θξίζε απνηέιεζαλ ην πξφζρεκα ηεο 

αλφδνπ θαη θαηέδεημαλ αθξηβψο πφζν ζηέξεα είρε ξηδψζεη ν δεμηφο εμηξεκηζκφο ζηελ 

ειιεληθή θνηλσλία . 

Ζ ςήθνο ζηε Υξπζή Απγή θαίλεηαη λα είλαη ζπλεηδεηή θαη λα εθθξάδεη ηελ 

απνδνθηκαζία πξνο ην πνιηηηθφ ζχζηεκα, αιιά ηαπηφρξνλα ζέηεη ππφλνηεο φηη ζην 

εθινγηθφ ζψκα ππάξρεη έλα αθξνδεμηφ απφζεκα, ην νπνίν είρε εθθξαζηεί κέζσ ησλ 

πξνεγνχκελσλ αθξνδεμηψλ θνκκάησλ θαη πεξίκελε ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα λα 

βξεη πην εχθνιε αληαπφθξηζε ζηε θνηλή γλψκε εθ λένπ.  

Ζ δηαηξεηηθή ηνκή πνπ ζηηγκάηηζε ηελ Διιάδα, είλαη αλακθίβνια ε Δζληθνθξνζχλε 

θαη ε κε εζληθνθξνζχλε, ε νπνία κέρξη θαη ζήκεξα θαίλεηαη λα επηδξά ζην 

θνκκαηηθφ ζχζηεκα αθνχ ε Υξπζή Απγή, φληαο έλα θφκκα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90 

απαληά ζηα ηδεψδε ηεο εζληθνθξνζχλεο θαη ζηηο αλαπξνζαξκνγέο ηεο έλλνηαο απηήο. 

Ζ εζληθνθξνζχλε ζηελ ειιεληθή ηζηνξία πξνέθπςε απφ ηνπο εζληθνχο δηραζκνχο, 

ηελ κεηαμηθή δηθηαηνξία, ηα θαζηζηηθά ηδενινγήκαηα πνπ γελλήζεθαλ ζηελ δηάξθεηα 

ηεο θαηνρήο θαη νδήγεζαλ ηελ ρψξα ζηνλ εκθχιην θαη ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ Διιήλσλ 

ζε εζληθφθξνλνπο θαη αληηθξνλνχληεο, δειεηεξηάδνληαο ην θνηλσληθφ ζψκα κε 

απνθνξχθσκα ηελ επηβνιή Υνχληαο, εληζρχνληαο ηελ ηδενινγηθή δηρνηφκεζε ηεο 

ρψξαο. 
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Ζ ζπλέρεηα πνπ παξαηεξείηαη εληφο ηεο θνκκαηηθήο νηθνγέλεηαο ηεο αθξνδεμηάο, ε 

θξπζηάιισζε ηεο εζληθνθξνζχλεο σο εζληθή ηδενινγία, ε λνκηκνπνίεζε ηνπ 

αθξνδεμηνχ ιφγνπ θαη ε απνδνρή ησλ ηδεψλ θαη ησλ πξαθηηθψλ ηεο Υξπζήο Απγήο 

επί ζεηξά εηψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ νηθνλνκηθή, πνιηηηθή θαη αμηαθή θξίζε νδεγνχλ 

ζην ζπκπέξαζκα πσο ε άλνδνο ηεο Υξπζήο Απγήο είλαη απφηνθνο φισλ ησλ 

παξαπάλσ.  

ηφρνο ηεο εξγαζίαο απηήο ήηαλ λα ζπγθεληξψζεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα 

απνξξίςεη ηελ ζεσξία πεξί ζπζρέηηζεο κεηαλάζηεπζεο θαη Υξπζήο Απγήο. Σν 

κεηαλαζηεπηηθφ δήηεκα κπνξεί λα απνηέιεζε αθνξκή γηα παξνδηθή ςήθν πξνο ηε 

Υξπζή Απγή, σζηφζν δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη θαηαιπηηθφο παξάγνληαο. Ζ εξγαζία 

απηή ηνλίδεη πσο ηδενινγηθά ζηνηρεία «θαιά ξηδσκέλα» εληφο ηεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο νθείινληαη γηα ηελ άλνδν απηνχ ηνπ θφκκαηνο, ην νπνίν ζηεξηδφκελν ζηελ 

θξίζε κπφξεζε λα νξζνπνδήζεη. 

Μειεηψληαο ηελ παξαπάλσ βηβιηνγξαθία θαη αξζξνγξαθία, αλαθαιχπηεηαη ε 

απνπζία  πνηθίισλ κειεηψλ πνπ λα ζρεηίδεηαη ζε ζπγθξίζεηο ηεο κεηαλαζηεπηηθήο 

ξεηνξηθήο θαη πξαθηηθήο κεηαμχ ΛΑ.Ο.. θαη Υξπζήο Απγήο, αιιά θαη ελ γέλεη 

ζπγθξίζεηο κεηαμχ ησλ θνκκάησλ ηεο ίδηαο ή δηαθνξεηηθήο νηθνγέλεηαο. Απηνχ ηνπ 

είδνπο νη ζπγθξίζεηο ζα έδηλαλ ηελ δπλαηφηεηα λα ειέγμνπκε ην πφζν ε κεηαλάζηεπζε 

έρεη επεξεάζεη ηελ ειιεληθή θνηλσλία, αιιά θαη λα δηεξεπλεζνχλ νη ζπγθιίζεηο θαη 

απνθιίζεηο εληφο ησλ δηαθφξσλ θνκκαηηθψλ νηθνγελεηψλ σο πξνο ηελ ζέζε ηνπο επί 

ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ δεηήκαηνο. 

Ζ ρξεζηκφηεηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζηνλ επηζηεκνληθφ ηνκέα έγθεηηαη ζην 

γεγνλφο πσο παξφιν πνπ ηα πνζνζηά ηεο Υξπζήο Απγήο έπεζαλ αηζζεηά ζηηο 

εθινγέο ηνπ 2019, ν θίλδπλνο αλαδσπχξσζεο ηεο αθξνδεμηάο ξεηνξηθήο κίζνπο θαη 

βίαο ειινρεχεη. Γελ αξθεί κφλν ε θαηαδίθε ηεο Υξπζήο Απγήο γηα λα απαιιαγεί ν 

ηφπνο απφ απηνχ ηνπ είδνπο ηελ ηδενινγία. Οη αθξνδεμηέο ηδέεο κεηαιιάζζνληαη ζε 

λέα ζρήκαηα πνιηηηθά θαη θαιχπηνληαη ππφ έλαλ καλδχα ιεθηηθήο σξαηνπνίεζεο ησλ 

αθξαίσλ ηδενινγεκάησλ θαη ησλ ζθνηεηλψλ θηλήηξσλ πνπ εθπξνζσπνχλ. Πξέπεη λα 

θαηαζηεί ζαθέο πσο ε άλνδνο ηεο Υξπζήο Απγήο θαη ελ γέλεη ηεο αθξνδεμηάο δελ 

κπνξεί λα κειεηάηαη απνθνκκέλε απφ ηελ παξάδνζε ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο. 

Αληίζεηα, ε Υξπζή Απγή απνηειεί ηνλ απφηνθν ησλ παγησκέλσλ αληηιήςεσλ, ησλ 

ζηαζεξψλ πνπ έρνπλ παγησζεί ζηελ  ειιεληθή θνηλσλία απφ ηνπο αιιεπάιιεινπο 
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δηραζκνχο πνπ ζπληεινχληαη θαηά ηελ ειιεληθή ηζηνξία θαη κφλν ππφ απηφ ην πξίζκα 

κπνξεί λα εμεηαζηεί ε άλνδνο ηεο Υξπζήο Απγήο, αιιά θαη ησλ επφκελσλ εθθξαζηψλ 

ηεο αθξνδεμηάο νηθνγέλεηαο.  
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